
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  48  TAHUN  2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan;  

b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa 

perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang 

terpadu; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman;  

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B,       

Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia.  

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim 

pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan 

tersebut. 

 

6. Hakim . . . 
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6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.  

7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah 

Konstitusi. 

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung  yang diatur dalam undang-undang.  

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang 

memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-

undang. 

 

BAB II 

ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN 

 

Pasal 2 

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila. 

(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan 

undang-undang. 

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 

ringan.  

  

Pasal 3 

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan 

hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.  

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak 

lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali 

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 . . . 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 

Pasal 4 

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang. 

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. 

 

Pasal 5 

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat.  

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, 

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim. 

 

Pasal 6 

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan 

pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut 

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang  

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah 

atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 

 

Pasal 7 

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis 

dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. 

 

Pasal 8 

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 

atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim  

wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa. 

 

Pasal 9 

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau 

diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan 

rehabilitasi. 

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, 

rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam 

undang-undang. 

 

Pasal 10 

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara 

perdamaian.  

.   

Pasal 11 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

orang hakim, kecuali  undang-undang  menentukan lain. 

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim 

anggota. 

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang 

ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. 

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut 

umum, kecuali undang-undang  menentukan lain. 

 

Pasal 12 . . . 
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Pasal 12 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-

undang  menentukan lain.       

(2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan 

dinyatakan telah selesai,  putusan dapat diucapkan tanpa 

dihadiri terdakwa. 

 

Pasal 13 

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka 

untuk umum, kecuali undang-undang  menentukan lain. 

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. 

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi 

hukum. 

 

Pasal 14 

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan 

hakim yang bersifat rahasia. 

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai 

mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib 

dimuat dalam putusan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dalam Peraturan Mahkamah Agung. 

 

Pasal 15 

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk 

kepentingan peradilan. 

 

 
Pasal 16 . . . 
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Pasal 16 

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang 

termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan 

peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu 

menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus 

diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan 

peradilan militer. 

 

Pasal 17 

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim 

yang mengadili perkaranya. 

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan 

yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang 

mengadili perkaranya. 

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan 

apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 

sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri 

meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang 

hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. 

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 

mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 

ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah 

bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri 

dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan 

langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang 

diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas 

permintaan pihak yang berperkara. 

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan 

tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau 

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 

diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang 

berbeda. 

 

 
BAB III . . . 
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BAB III 

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 18 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
 

Pasal 19 

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-

undang. 

 

Bagian Kedua 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

 

Pasal  20 

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi 

dari badan peradilan yang berada di dalam keempat 

lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 18. 

(2) Mahkamah Agung berwenang: 

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di 

semua lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung, kecuali undang-undang 

menentukan lain; 

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang; dan 

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-

undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan 

dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun 

berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah 

Agung. 

Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di 

bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan 

finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur 

dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan 

lingkungan peradilan masing-masing. 

 

Pasal 22 

(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, 

pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada 

lembaga negara dan lembaga pemerintahan. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, 

pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada 

lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam 

undang-undang. 

 

Pasal 23 

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan 

kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, kecuali undang-undang  menentukan lain. 

 

Pasal 24 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan 

dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang 

ditentukan dalam undang-undang. 

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat 

dilakukan peninjauan kembali. 

 

Pasal 25 

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan 

tata usaha negara. 

(2) Peradilan . . . 
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(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama 

Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 26 

(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan 

banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, kecuali undang-undang  menentukan lain. 

(2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak 

merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding 

kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain 

 

Pasal 27 

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah 

satu lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

undang-undang. 

 

 Pasal 28 . . . 
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Pasal 28 

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang. 

 

Bagian Ketiga 

Mahkamah Konstitusi 

 

Pasal 29 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk: 

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945; 

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik;  

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

dan 

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya 

atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

(3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan undang-undang. 

(4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah 

Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan 

Mahkamah Konstitusi. 

 

BAB IV . . . 
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BAB IV 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI 

 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi 

 

Pasal  30 

(1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan 

nonkarier. 

(2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama 

calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan 

hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  

ayat (2) diatur dalam undang-undang. 

 

Pasal 31 

(1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan 

pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung. 

(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan 

lain. 

 

Pasal 32 

(1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 

membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang 

tertentu dalam jangka waktu tertentu.  

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  diatur dalam undang-undang. 

 

Pasal 33 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 

b. adil; . . . 
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b. adil; dan 

c. negarawan yang menguasai konstitusi dan 

ketatanegaraan. 

 

Pasal 34 

(1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang 

oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. 

(2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. 

(3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. 

 

Pasal 35 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim 

Konstitusi  diatur dengan undang-undang. 

 

Bagian Kedua 

Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi 
 

Pasal 36 

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

undang. 

 

Pasal 37 

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim 

konsitusi diatur dalam undang-undang. 

 

BAB V 

BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN             

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

 

Pasal 38 

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan 

kehakiman. 

(2) Fungsi . . . 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 14 - 

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyelidikan dan penyidikan; 

b. penuntutan; 

c. pelaksanaan putusan; 

d. pemberian jasa hukum; dan 

e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang. 

 

BAB VI 

PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI 

 

Pasal 39 

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan 

pada semua badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi 

terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. 

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan 

oleh Mahkamah Agung. 

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi 

kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara. 

 

Pasal  40 

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan 

pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 

berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau 

Mahkamah Agung wajib: 

a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; 

b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim; dan 

c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang 

diperoleh. 

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara. 

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi 

Yudisial dan Mahkamah Agung. 

(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-

undang. 

  

Pasal 42 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial 

dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk 

melakukan mutasi hakim. 

 

Pasal 43 

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh 

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 

 

Pasal 44 

(1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis 

Kehormatan Hakim Konstitusi.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan undang-undang. 

 

BAB VII . . . 
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BAB VII 

PEJABAT PERADILAN 

 

Pasal 45 

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru 

sita. 
 

Pasal 46 

Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 

a. hakim; 

b. wali; 

c. pengampu; 

d. advokat; dan/atau 

e. pejabat peradilan yang lain. 

 

Pasal 47 

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian 

panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya 

diatur dalam undang-undang. 

 

BAB VIII 

JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM 

 

Pasal 48 

(1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan 

hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman. 

(2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim 

konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 49 . . . 
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Pasal 49 

(1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan 

tunjangan khusus. 

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IX 

PUTUSAN PENGADILAN 

 

Pasal 50 

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan 

dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua 

serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta 

bersidang. 

 

Pasal 51 

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara 

pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim 

dan panitera sidang. 

 

Pasal 52 

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. 

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada 

para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang 

terkait dengan pelaksanaan putusan. 

 

Pasal 53 . . . 
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Pasal 53 

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim 

bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang 

dibuatnya. 

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang 

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 

benar. 

 

BAB X 

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

 

Pasal  54 

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

dilakukan oleh jaksa. 

(2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata 

dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua 

pengadilan. 

(3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan 

nilai kemanusiaan dan keadilan. 

 

Pasal 55 

(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB XI 

BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 56 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 

bantuan hukum. 

(2) Negara . . . 
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(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu. 

 

Pasal 57 

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan 

hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam 

memperoleh bantuan hukum. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat 

peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-udangan.  

 

BAB XII 

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 

 

Pasal 58 

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar 

pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 

sengketa. 
 

 

Pasal 59 

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa 

perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. 

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak. 

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan 

arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas 

permohonan salah satu pihak yang bersengketa. 

 

 
Pasal 60 . . . 
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  Pasal 60 

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian 

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian 

sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya 

dituangkan dalam kesepakatan tertulis. 

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

 

Pasal 61 

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 

59, dan Pasal 60 diatur dalam  undang-undang. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 62 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 63 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan 

yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 64 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

                      ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

                   REPUBLIK INDONESIA, 

 

               

                                 ttd. 

 

 

                      PATRIALIS AKBAR 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2009  NOMOR 157 



PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  48  TAHUN  2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

 

I.  UMUM 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut 

maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. 

 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya 

dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain 

menegaskan bahwa: 

- kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang. 

- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

- Komisi . . . 
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- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

 

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang 

tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara,  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  

 

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk 

memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang 

salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan 

pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan 

terpadu (integrated justice system), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman perlu diganti. 

 

Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 

a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara 

komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab 

tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim.  

c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim 

dan hakim konstitusi. 

d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya 

dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung. 

e. Pengaturan . . . 
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e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan 

memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 

f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan.  

g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada 

setiap pengadilan.  

h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan 

hakim  dan hakim konstitusi.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

  Pasal 1 

             Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

       Ayat (1) 

  Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan Pasal 29 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

        Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

        Ayat (3) 

               Cukup jelas. 

        Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. 

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat.  

Namun demikian, asas sederhana, cepat,  dan biaya ringan dalam 

pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak 

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari 

kebenaran dan keadilan. 

 

Pasal 3 . . . 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 

Pasal 3 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari 

campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, 

baik fisik maupun psikis. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

      Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

         Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim 

konstitusi sesuai dengan  hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Ayat (3) 

                Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat  penegak 

hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

berdasarkan undang-undang. Dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan ini termasuk juga di dalamnya penyadapan. 

 

 Pasal 8 

 Ayat (1) 

      Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

      Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, 

hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa 

sehingga . . . 
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sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan 

yang dilakukannya. 

 

Pasal 9 

       Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan hak 

seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula 

yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. 

        Ayat (2) 

              Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 10 

       Cukup jelas. 

 

 Pasal 11 

         Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

        Ayat (1) 

  Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 13 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 14 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 15 

Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam hal administrasi  

berkas perkara, inventarisasi putusan pengadilan dan penggunaan 

sumber daya manusia. 

 

 Pasal 16 

       Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik 

berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik 

berat . . . 
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berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili 

oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika titik berat 

kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, maka perkara 

tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. 

 

 Pasal 17 

        Ayat (1) 

                Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

               Cukup jelas.    

         Ayat (3)  

                Cukup jelas. 

        Ayat (4) 

                Cukup jelas. 

  Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan ”kepentingan langsung atau tidak langsung” 

adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain 

pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah 

terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan 

sebelumnya. 

    Ayat (6) 

           Cukup jelas. 

    Ayat (7) 

 Yang dimaksud dengan “berbeda” dalam ketentuan ini adalah 

majelis hakim yang tidak terikat dengan ketentuan pada ayat (5). 

 

Pasal 18 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

  Cukup jelas. 

 

  Pasal 20 

         Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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     Ayat (2) 

        Huruf a 

                    Cukup jelas. 

Huruf b 

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung 

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap 

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan 

perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 

   Huruf c 

     Cukup jelas. 

   Ayat (3) 

              Cukup jelas. 

    

Pasal 21 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

      Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” antara lain 

adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya 

kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya 

  Ayat (2) 

     Cukup jelas. 

Pasal 25  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 27 . . . 
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Pasal 27 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah 

pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, 

pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial 

dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan 

umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan 

tata usaha negara.  

  Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

 

 Pasal 28 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 29 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan 

memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

 

 
Pasal 30 . . . 
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 Pasal 30 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim yang berstatus 

aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. 

Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim yang 

berasal dari luar lingkungan badan peradilan. 

Ayat (2) 

               Cukup jelas. 

   Ayat (3) 

              Cukup jelas. 

 

 Pasal  31 

  Ayat (1) 

         Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan”  antara lain: 

a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu 

perkara yang diperiksa olehnya; 

b. pengusaha; dan 

c. advokat. 

Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain 

Hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi 

pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha perdagangan 

lain. 

 

 Pasal 32 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah bersifat 

sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk membantu 

penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus 

misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, 

perselisihan hubungan industrial, telematika (cyber crime). 

  Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 33 . . . 
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 Pasal 33 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 34 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 35 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 36 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 37 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 38 

   Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, 

kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.  

 Ayat (2) 

    Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

    Cukup jelas. 

 

    Pasal 39 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”pengawasan tertinggi” adalah meliputi 

pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan 

peradilan yang berada di bawahnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

    Pasal 40 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 41 . . . 
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    Pasal 41 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 42 

Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini meliputi juga 

promosi dan demosi.   

 

 Pasal 43 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 44 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 45 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 46 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah 

sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera pengganti, juru 

sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. 

 

 Pasal 47 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 48 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan 

tugasnya” adalah hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan 

keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan.  Hakim 

dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh 

konstitusi . . . 
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aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim 

konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari 

pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, 

tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 50 

   Cukup jelas. 

 

 Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 52 

  Ayat (1)   

    Cukup jelas. 

        Ayat (2)   

    Cukup jelas. 

        Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara lain lembaga 

pemasyarakatan, rumah tahanan, dan kejaksaan.  

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan 

yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran 

tertulis dari Ketua Mahkamah Agung. 

 

 Pasal 53 

   Cukup jelas. 

 

 Pasal 54 

   Cukup jelas. 

 

 Pasal 55 

       Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 56 . . . 
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 Pasal 56 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa 

hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi 

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari 

keadilan (yang tidak mampu).  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” 

adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara 

ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk 

menangani dan menyelesaikan masalah hukum. 

 Pasal 57 

  Cukup jelas. 

 Pasal 58 

  Cukup jelas. 

 Pasal 59 

 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk 

juga arbitrase syariah. 

  Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Pasal 60 

Cukup jelas.  

 Pasal 61 

Cukup jelas. 

 Pasal 62 

  Cukup jelas. 

 Pasal 63 

  Cukup jelas. 

 Pasal 64 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5076  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  50  TAHUN  2009 2009 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 
TENTANG PERADILAN AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu 
diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan 
berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam 
masyarakat; 

b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan 
ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada  huruf a dan huruf b perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;    

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 

4958); 

3. Undang-Undang . . . 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4611); 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG 

PERADILAN AGAMA. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah 

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 1 . . . 
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Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang 

yang beragama Islam. 

2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan 
tinggi agama di lingkungan peradilan agama.  

3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan 
hakim pada pengadilan tinggi agama. 

4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat 
nikah pada kantor urusan agama. 

5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru 
sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan 
agama. 

6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang 
mempunyai kewenangan untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara tertentu yang 
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 
badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung  yang diatur dalam undang-undang. 

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara 
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 
tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam 
undang-undang. 

 

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 3A 

(1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk 
pengadilan khusus  yang diatur dengan undang-
undang. 

(2) Peradilan . . . 
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(2) Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan agama sepanjang 
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan 
agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam 
lingkungan peradilan umum sepanjang 
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan 
umum. 

(3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad 
hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara, yang membutuhkan keahlian dan 
pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam 
jangka waktu tertentu. 

(4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, 
dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, 
yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 

12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 12A 

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim 

dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

 

Pasal 12B 

(1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian 

tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan 

berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang 

hukum. 

(2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim.  

 

 Pasal 12C . . . 
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Pasal 12C 

(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial 

melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil 

pengawasan internal yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan 

dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial. 

 

Pasal 12D 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), 

Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat dan/atau informasi tentang 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim; 

b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran 

atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan; 

d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan 

di bawah Mahkamah Agung atas dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim; 

e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan        

huruf d; 

f. meminta keterangan atau data kepada 

Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; 

g. melakukan . . . 
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g. melakukan pemanggilan dan meminta 

keterangan dari hakim yang diduga melanggar 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk 

kepentingan pemeriksaan; dan/atau 

h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam     

huruf b. 

 

Pasal 12E 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial 

dan/atau Mahkamah Agung wajib: 

a. menaati norma dan peraturan perundang-

undangan; 

b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim; dan  

c. menjaga kerahasiaan keterangan atau 

informasi yang diperoleh. 

(2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim 

dalam memeriksa dan memutus perkara. 

(4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan 

pengawasan internal hakim diatur dalam undang-

undang. 

 

Pasal 12F 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial 

dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar 

rekomendasi untuk melakukan mutasi  hakim. 

 

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan 

agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau 

sarjana hukum yang menguasai hukum  Islam; 

f. lulus pendidikan hakim; 

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban;  

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 

tercela;  

i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) 

tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) 

tahun; dan 

j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena 

melakukan kejahatan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.  

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil 

ketua pengadilan agama, hakim harus 

berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun 

sebagai hakim pengadilan agama. 

       

5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 13A 

(1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan 

melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, 

dan partisipatif. 

(2) Proses . . . 
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(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan 

agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung 

dan Komisi Yudisial.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi 

diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 

 

Pasal 13B 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e 

dan huruf f.  

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-

undang menentukan lain. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.  

 

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 14 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan 

tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf g, dan huruf j;  

b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) 

tahun;  

c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun 

sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, 

atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim 

pengadilan agama;  

d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung; dan 

e. tidak . . . 
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e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian 

sementara akibat melakukan pelanggaran Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.   

(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan 

tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 

(lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama 

atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi 

agama yang pernah menjabat ketua pengadilan 

agama. 

(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua 

pengadilan tinggi agama harus berpengalaman 

paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim 

pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi 

hakim pengadilan tinggi agama yang pernah 

menjabat ketua pengadilan agama. 

    

7. Ketentuan Pasal  15 ayat  (1) diubah dan di antara ayat (1) 
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan 

ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul 

Ketua Mahkamah Agung.  

(1a)   Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas 

usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi 

Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. 

(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh 

Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang 

bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim. 

(2)  Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan 

diberhentikan oleh Ketua  Mahkamah Agung. 

         

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 

karena: 

a. atas permintaan sendiri secara tertulis; 

b. sakit jasmani atau rohani secara terus-

menerus;  

c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi 

ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan 

agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi 

ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan 

tinggi agama; atau 

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan 

tugasnya.  

(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang 

meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan 

dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. 

 

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut:  

 

Pasal 19 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan 

diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya 

dengan alasan: 

a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b. melakukan perbuatan tercela;  

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 

(tiga) bulan; 

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;  

e. melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  

dalam Pasal 17; dan/atau 

f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim.   

(2) Usul . . . 
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(2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah 

Agung kepada Presiden. 

(3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh 

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. 

(4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan     

huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung. 

(5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi 

Yudisial. 

(6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi  

Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena 

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat 

(4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak 

untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan 

Hakim. 

(7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas 

permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya 

diberhentikan sebagai hakim. 

 

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) 
ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 
Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan 

sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah 

Agung. 

(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 

 

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi 
sebagai berikut:  

 

Pasal 24 

(1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim 

pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, 

tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak 

lainnya. 

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. tunjangan jabatan; dan 

b. tunjangan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berupa: 

a. rumah jabatan milik negara; 

b. jaminan kesehatan; dan 

c. sarana transportasi milik negara. 

(5) Hakim . . . 
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(5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, 

tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan 

keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim 

pengadilan diatur dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 27 

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, 

seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, 

atau sarjana hukum yang menguasai hukum  Islam; 

f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai 

wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda 

pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera 

pengadilan tinggi agama; dan  

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban.  

 

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan 

tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;  

b. dihapus . . . 
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b. dihapus. 

c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai 

panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) 

tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi 

agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera 

pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera 

pengadilan agama.   

 

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 35 

Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 

a. wali; 

b. pengampu; 

c. advokat; dan/atau 

d. pejabat peradilan yang lain. 

 

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 38A 

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera 

pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat 

dengan alasan: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri secara tertulis; 

c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; 

d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, 

wakil panitera, panitera muda, dan panitera 

pengganti pengadilan agama; 

e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi 

panitera, wakil panitera, panitera muda, dan 

panitera pengganti pengadilan tinggi  agama; 

dan/atau 

f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. 

 

Pasal 38B . . . 
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Pasal 38B 

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera 

pengganti pengadilan diberhentikan tidak  dengan hormat 

dengan alasan: 

a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

b. melakukan perbuatan tercela; 

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas 

pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan; 

d. melanggar sumpah atau janji jabatan;  

e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35; dan/atau 

f. melanggar kode etik panitera. 

 

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 39 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang 

calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

e. berijazah pendidikan menengah;                  

f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 

sebagai juru sita pengganti; dan 

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban. 

(2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, 

seorang calon harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 

huruf g; dan 

b. berpengalaman . . . 
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b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 

sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. 

 

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus. 
 

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi 
sebagai berikut:  

 

Pasal 45 

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil 

sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

e. berijazah sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam, 

sarjana hukum yang menguasai hukum  Islam, atau 

sarjana administrasi; 

f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di 

bidang administrasi peradilan; dan 

g. mampu secara rohani dan jasmani untuk 

menjalankan tugas dan kewajiban. 

 

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 46 

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil 

sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 huruf  a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 

huruf g; dan 

b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di 

bidang administrasi peradilan. 

 

21. Ketentuan . . . 
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21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 53 

(1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas hakim. 

(2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita 

di daerah hukumnya.  

(3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua 

pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya 

melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan 

di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar 

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya. 

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua 

pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, 

dan peringatan, yang dipandang perlu. 

(5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi 

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus 

perkara. 

 

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, 
yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 60A 

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim 

harus bertanggung jawab atas penetapan dan 

putusan yang dibuatnya. 

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum 

hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 

hukum yang tepat dan benar. 

Pasal 60B . . . 
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Pasal 60B 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperoleh bantuan hukum. 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari 

keadilan yang tidak mampu.   

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan 

tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang 

bersangkutan.  

 

Pasal 60C 

(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan 

hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu 

dalam memperoleh bantuan hukum. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua 

tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum 

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

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 64A 

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam 

proses persidangan. 

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan 

kepada para pihak dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan 

diucapkan. 

(3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

24. Di antara . . . 
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24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal 
yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 91A 

(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan 

agama dapat menarik biaya perkara. 

(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti 

pembayaran yang sah. 

(3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses 

penyelesaian perkara. 

(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan 

pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau 

para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh 

Mahkamah Agung. 

(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas 

penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 91B 

(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya 

selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 91A ayat (3). 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B. 

  

Pasal  II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar . . . 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 - 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

                ttd. 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Oktober 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                  REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

                                 ttd. 

 

 

                     PATRIALIS AKBAR 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2009  NOMOR 159 



PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  50  TAHUN  2009 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 

TENTANG PERADILAN AGAMA 

 

 

I. UMUM 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 

24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.  

 

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. 

 

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 

2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang 

terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat. 

Bahwa . . . 
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Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula 

dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial.  

 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan 

mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis 

yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan 

finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip 

kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan 

akuntabilitas hakim. 

 

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut: 

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah 
Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; 

2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada 
pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara 

lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, 

akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus 

pendidikan hakim; 

3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc; 

4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian 
hakim; 

5. keamanan dan kesejahteraan hakim; 

6. transparansi . . . 
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6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan; 

7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan 
pertanggung jawaban biaya perkara; 

8. bantuan hukum; dan 

9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.  

 

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang 

bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan 

yang terpadu (integrated justice system), terlebih peradilan agama secara 

konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

Angka 1   

Cukup jelas. 

 Angka 2 

Pasal 3A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan 

pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di 

lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk 

pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, 

sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan 

undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum 

acaranya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Tujuan diangkatnya “hakim ad hoc” adalah untuk 

membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan 

keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah 

dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah 

bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 12A 

Ayat (1) 

Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih 

diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan 

agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 

betul-betul dapat terjaga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 12B 

Cukup jelas. 

Pasal 12C 

Ayat (1) 

Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini 

meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 12D 

Cukup jelas. 

Pasal 12E 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat 

kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12F . . . 
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Pasal 12F 

Yang dimaksud dengan ”mutasi hakim” dalam ketentuan ini 

meliputi promosi dan demosi hakim. 

Angka 4 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh 

Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama 

atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu 

yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang 

ketat. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 5  

Pasal 13A 

Cukup jelas. 

Pasal 13B . . . 
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Pasal 13B 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” 

adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Angka 10 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Angka 11 . . . 
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Angka 11 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman 

jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk 

tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka 

waktu tertentu. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 24 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah 

kendaraan bermotor roda empat beserta 

pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan 

seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya. 

Ayat (5)  

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam 

melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan 

penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin 

persidangan . . . 
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persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan 

keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar 

hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau 

intervensi dari pihak manapun.    

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 35 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” 

adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, 

panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita 

pengganti, dan pejabat struktural lainnya. 

Angka 16 

Pasal 38A 

Cukup jelas. 

Pasal 38B 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” 

adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah 

aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan 

madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat 2 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Cukup jelas. 

Angka 19 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Angka 20 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Angka 21 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Angka 22 

Pasal 60A 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60B . . . 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 - 

Pasal 60B 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini 

termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong. 

Pasal 60C 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma 

termasuk biaya eksekusi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 23 

Pasal 64A 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua 

pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi 

administratif berupa teguran tertulis dari Ketua 

Mahkamah Agung. 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Angka 24 

Pasal 91A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara 

bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 91B 

Cukup jelas. 

Pasal II 

     Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5078 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 

 

 

 

Wisnu Setiawan 

sesuai dengan aslinya 



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  13  TAHUN  2005

TENTANG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif secara

lebih efisien dan efektif kepada  Mahkamah Agung, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Sekretariat Mahkamah

Agung;

Mengingat :  1. Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT

MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)  Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang

di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.



(2)  Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris

Mahkamah Agung.

Pasal 2

Sekretariat  Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua

Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan

dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh

unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan

Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi,

dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di

bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,

pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

e. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta

pendidikan dan  pelatihan  di bidang hukum dan peradilan di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

f. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian,

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan

Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan,

keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat

Mahkamah Agung.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

 Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari  :

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;



b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara;

d. Badan Pengawasan;

e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan  Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan Peradilan ;

f. Badan Urusan Administrasi.

Bagian Kedua
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pasal 5

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dipimpin oleh seorang Direktur

Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Mahkamah Agung.

Pasal 6

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;



e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pasal 8

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang

Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 9

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu

Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan

di lingkungan Peradilan Agama;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 11



 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 12

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata

dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam        Pasal 12,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada

Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Badan Pengawasan

Pasal 14

 Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 15



Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah

Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan

Peradilan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam       Pasal 15,

Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan;

b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan

Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Keenam

Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Pasal 17

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

dan Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 18

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

dan Peradilan mempunyai  tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung

dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan

peradilan, serta  pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi

peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 18, Badan

Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan

pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta  pendidikan dan

pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan

Mahkamah Agung dan Pengadilan  di semua lingkungan Peradilan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di

bidang hukum dan peradilan, serta  pendidikan dan pelatihan tenaga



teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah

Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

c. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Ketujuh
Badan Urusan Administrasi

Pasal 20

Badan Urusan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 21

Badan Urusan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris

Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan,

pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan

ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan,

keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah

Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam        Pasal 21,

Badan Urusan Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi

kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan

kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi

kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan

kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bagian Kedelapan
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Masing-masing Direktorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling banyak         4

(empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak

3 (tiga) Subbagian.

(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya     4

(empat)  Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan



masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak    3 (tiga)

Seksi.

Pasal 24

(1) Badan Pengawasan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling

banyak 4 (empat) Inspektorat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan

masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha

dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan Peradilan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling

banyak 3 (tiga) Pusat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian dan

masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(3) Masing-masing Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 2

(dua) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua)

Subbidang.

Pasal 26

Badan Urusan Administrasi terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Biro,

masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-

masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 27

Di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dapat diangkat pejabat

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 28

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung disusun

berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dan Kepala Biro

serta  pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di



lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain

sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja

sama dalam lingkup internal maupun eksternal Mahkamah Agung.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

BAB IV

KEPANGKATAN,  PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

(1) Sekretaris Mahkamah Agung adalah jabatan struktural     eselon Ia.

(2) Direktur Jenderal dan  Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon

Ia.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Inspektur,

Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon IIa.

(4) Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah

jabatan struktural eselon IIIa.

(5) Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan

struktural eselon IVa.

Pasal 32

(1) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

 (2) Direktur Jenderal dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan,          Direktur,

Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Subdirektorat, Kepala

Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala

Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah

Agung.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat

Mahkamah Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.



BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Apabila dipandang perlu, Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk

Kelompok-kelompok Kerja.

Pasal 35

Sekretaris Mahkamah Agung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di

lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 36

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi

di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan oleh Sekretaris

Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan pelaksanaan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung yang mengatur

mengenai Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung  yang tidak bertentangan

dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau

diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur

mengenai Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  13  TAHUN  2005

TENTANG

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif secara

lebih efisien dan efektif kepada  Mahkamah Agung, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Sekretariat Mahkamah

Agung;

Mengingat :  1. Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT

MAHKAMAH AGUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)  Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang

di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.



(2)  Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris

Mahkamah Agung.

Pasal 2

Sekretariat  Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua

Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan

dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh

unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan

Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi,

dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di

bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan,

pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

e. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta

pendidikan dan  pelatihan  di bidang hukum dan peradilan di

lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan

Peradilan;

f. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian,

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan

Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan,

keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat

Mahkamah Agung.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

 Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari  :

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;



b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara;

d. Badan Pengawasan;

e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan  Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan Peradilan ;

f. Badan Urusan Administrasi.

Bagian Kedua
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pasal 5

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dipimpin oleh seorang Direktur

Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Mahkamah Agung.

Pasal 6

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;



e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pasal 8

 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang

Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 9

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu

Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan

di lingkungan Peradilan Agama;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di

lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 11



 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 12

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata

dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam        Pasal 12,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis,

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada

Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan

tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Badan Pengawasan

Pasal 14

 Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 15



Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah

Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan

Peradilan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam       Pasal 15,

Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan;

b. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan

Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Keenam

Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Pasal 17

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

dan Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 18

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

dan Peradilan mempunyai  tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung

dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan

peradilan, serta  pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi

peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua

lingkungan Peradilan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 18, Badan

Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan

Peradilan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan

pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta  pendidikan dan

pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan

Mahkamah Agung dan Pengadilan  di semua lingkungan Peradilan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di

bidang hukum dan peradilan, serta  pendidikan dan pelatihan tenaga



teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah

Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

c. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Ketujuh
Badan Urusan Administrasi

Pasal 20

Badan Urusan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 21

Badan Urusan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris

Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan,

pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan

ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan,

keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah

Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam        Pasal 21,

Badan Urusan Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi

kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan

kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

b. pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi

kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di

semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan

kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan

Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bagian Kedelapan
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Masing-masing Direktorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat

Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(2) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling banyak         4

(empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak

3 (tiga) Subbagian.

(3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya     4

(empat)  Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan



masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak    3 (tiga)

Seksi.

Pasal 24

(1) Badan Pengawasan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling

banyak 4 (empat) Inspektorat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan

masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(3) Masing-masing Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha

dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan

Hukum dan Peradilan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling

banyak 3 (tiga) Pusat.

(2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian dan

masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(3) Masing-masing Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 2

(dua) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua)

Subbidang.

Pasal 26

Badan Urusan Administrasi terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Biro,

masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-

masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 27

Di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dapat diangkat pejabat

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 28

Jumlah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung disusun

berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur

Jenderal, Kepala Badan, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dan Kepala Biro

serta  pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di



lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain

sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bekerja

sama dalam lingkup internal maupun eksternal Mahkamah Agung.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan

melekat.

BAB IV

KEPANGKATAN,  PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

(1) Sekretaris Mahkamah Agung adalah jabatan struktural     eselon Ia.

(2) Direktur Jenderal dan  Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon

Ia.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Inspektur,

Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon IIa.

(4) Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah

jabatan struktural eselon IIIa.

(5) Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan

struktural eselon IVa.

Pasal 32

(1) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

 (2) Direktur Jenderal dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan,          Direktur,

Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Subdirektorat, Kepala

Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala

Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Mahkamah

Agung.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat

Mahkamah Agung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.



BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Apabila dipandang perlu, Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk

Kelompok-kelompok Kerja.

Pasal 35

Sekretaris Mahkamah Agung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di

lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 36

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi

di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung ditetapkan oleh Sekretaris

Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh ketentuan pelaksanaan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung yang mengatur

mengenai Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung  yang tidak bertentangan

dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau

diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur

mengenai Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 39

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands



 

Undang-undang Republik Indonesia  

Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang  

Perkawinan 

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  

Menimbang : 

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, 
perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 
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BAB I  
 

DASAR PERKAWINAN 

  

Pasal 1 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

(1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. 

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. 

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari 
seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan 
di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang 
akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 
mereka. 
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(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

BAB II  
 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

  

Pasal 6 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 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 menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) 
pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 
maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 
dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada 
Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak 
wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut 
pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi 
tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
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a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 
saudara neneknya; 
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 
dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali 
dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi 
untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 
sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan 
tidak menentukan lain. 

Pasal 11 

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah lebih lanjut. 

Pasal 12 

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.  

 

BAB III  
 

PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. 

Pasal 14 

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon 
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya 
perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, 
sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi 
calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang 
tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 
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Pasal 15 

Barang siapa yang 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 

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila 
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 
Undang-undang ini tidak dipenuhi. 

Pasal 17 

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana 
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat 
perkawinan. 

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan 
perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. 

Pasal 18 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik 
kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. 

Pasal 19 

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 

Pasal 20 

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu 
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam 
Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun 
tidak ada pencegahan perkawinan. 

Pasal 21 

(1) Jika 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 permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan 
perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan 
tertulis dari penolakkan tersebut 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 putusan, dengan menyerahkan surat 
keterangan penolakkan tersebut di atas. 

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akanmemberikan 
ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, 
agar supaya perkawinan dilangsungkan. 
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(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan 
penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi 
pemberitahukan tentang maksud mereka. 

 

BAB IV  
 

BATALNYA PERKAWINAN 

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. Suami atau isteri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi 
hanya setelah perkawinan itu putus. 

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 

Permihonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum 
dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. 

Pasal 26 

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka 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 keluarga dalam garis keturunan lurus 
ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal 
ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat 
memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 
diperbaharui supaya sah. 
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Pasal 27 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami 
atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari 
keadaannya, dan dalam jangka 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 

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap : 

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 

b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama 
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 

c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-
hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

BAB V  
 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Pasal 29 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, 
agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari 
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan 
pihak ketiga. 
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BAB VI 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

Pasal 31 

(1) 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 

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh 
suami-isteri bersama.  

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir bathin 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-baiknya. 
 
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan. 

BAB VII 
 

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 

(2) Harta bawaan dari 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. 
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Pasal 36 

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua 
belah pihak. 

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.  

Pasal 37 

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-
masing. 

BAB VIII  
 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian, 
b. Perceraian dan  
c. atas keputusan Pengadilan. 

Pasal 39 

(1) 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 antara suami istri itu 
tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 
tersebut. 

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: 

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, 
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 
diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban 
tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 

 

BAB IX  
 

KEDUDUKAN ANAK 

Pasal 42 

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 
sah. 

Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 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 isterinya, bilamana 
ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan 
tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak 
yang berkepentingan. 

 

BAB X  
 

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

Pasal 45 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus. 

Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan 
keluarga dalam garis lurus ke atas bnila mereka itu memerlukan bantuannya. 
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Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah 
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. 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang 
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah 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 permintaan orang tua yang lain, keluarga 
anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa 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 masih berkewajiban untuk 
memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 

 

BAB XI 

PERWAKILAN 

Pasal 50 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di 
bawah kekuasaan wali. 

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 

Pasal 51 

(1) 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 orang lain yang sudah 
dewasa, berpikiran sehat, adil, jujurdan berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-
baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. 
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada 
waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak 
atau anak-anak itu. 

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya 
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini. 

Pasal 53 

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 
Undang-undang ini. 

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah 
kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputisan Pengadilan, 
yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 

 

BAB XII  
 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

Bagian Pertama 
 

Pembuktian Asal-usul Anak 

Pasal 55 

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Bila akte kelahiran tersebut 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 Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran 
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte 
kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
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Bagian Kedua 

Perkawinan di Luar Indonesia 

Pasal 56 

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang 
warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 
warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat 
bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal 
mereka. 

Bagian Ketiga 
 

Perkawinan Campuran 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan 
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 
perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan 
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula 
kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-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 hukum perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-
undang perkawinan ini. 

Pasal 60 

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat 
perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. 

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut 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. 
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(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu 
menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3). 

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi 
jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan 
itu diberikan. 

Pasal 61 

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tampa memperlihatkan lebih 
dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan 
pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan. 

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetaui 
bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 

Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) 
Undang-undang ini. 

Bagian Keempat  
 

Pengadilan 

Pasal 63 

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: 

a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam. 

b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya. 

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.  

BAB XIII  
 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tejadi 
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, 
adalah sah. 

Pasal 65 

(1) 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: 
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a. Suami wajib memberikan jaminan 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 dari seorang menurut Undang-
undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal 
ini. 

BAB XIV  
 

KETENTUAN PENUTUP 

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 (burgelijk Wetboek), 
Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 
No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 
158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur 
dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaanya 
secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur 
lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO 
JENDERAL TNI. 

Diundangkan di Jakarta, 
pada tanggal 2 Januari 1974 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I 

SUDHARMONO, SH. 
MAYOR JENDERAL TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1 
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