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SEKITAR PENCABUTAN GUGATAN
Oleh : H. Sarwohadi, S.H., M.H.
Hakim Tinggi PTA Bengkulu

Pencabutan gugatan atau pencabutan perkara dalam perkara perceraian di Pengadilan
Agama sering sekali dilakukan oleh para Penggugat/ Pemohon dengan alasan mereka ingin
hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini juga karena keberhasilan usaha majelis hakim
mendamaikan mereka melalui mediator.
Pencabutan bisa terjadi sebelum memasuki pemeriksaan perkara atau setelah memasuki
pemeriksaan perkara, bahkan ada yang setelah dalam pemeriksaan banding. Begitu banyaknya
pencabutan perkara karena damai, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi
Agama. Produk hukum yang dijatuhkan para hakim juga beragam, ada yang produknya
penetapan dan ada pula yang produknya putusan.
•

Produk penetapan :
Pencabutan yang telah sama-sama dikehendaki oleh kedua pihak berarti sudah tidak ada
sengketa, sehingga tidak diperlukan suatu tindakan hakim untuk mengadili. Yang
diperlukan tindakan administrasi semata, yakni dengan pernyataan penetapan perkara
tersebut telah selesai karena dicabut.

•

Produk putusan sela :
Pencabutan yang hanya dikehendaki oleh Penggugat dan tidak dikehendaki oleh Tergugat
berarti terdapat sengketa, disinilah diperlukan pertimbangan dan keadilan hakim untuk
memutuskan dua kehendak yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat, maka hakim
harus mengeluarkan produk putusan sela untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR dan R.Bg namun diatur dalam Pasal 271
dan 272 RV yang intinya sebagai berikut :
a.

Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak
Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak
perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang.

b.

Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya
persetujuan Tergugat.

2

Akibat hukum dari pencabutan gugatan :
a.

Dalam perkara perceraian, pencabutan sebelum mendapat persetujuan Tergugat ataupun
setelah mendapat jawaban Tergugat akan tetapi Tergugat menyetujuinya, suatu waktu
gugatan Penggugat tersebut dapat diajukan kembali.

b.

Dalam perkara non perceraian sebagai berikut :
1) pencabutan gugatan yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan alasan karena
belum ada jawaban Tergugat, gugatan Penggugat mutlak dapat diajukan kembali.
2) Pencabutan gugatan yang telah mendapat persetujuan Tergugat, maka gugatan tidak
dapat diajukan kembali :
Menurut M. Yahya Harahap 1 :
a)

Pencabutan gugatan yang disetujui Tergugat di depan pengadilan, dikonstruksi
sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, dan analog dengan
putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;

b) Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang
mengikat (biding) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat;
c)

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa
yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak.
Bukan pihak Penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga
pihak Tergugat.

Bagaimana dengan perkara perceraian? Yang mana majelis hakim tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan yang amarnya “Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada
Penggugat” yang kemudian diajukan banding oleh Tergugat (suami) ke Pengadilan Tinggi
Agama dan Pembanding (suami) mencabut perkara bandingnya mendapat persetujuan
Terbanding (istri).
Dalam hal yang demikian Pengadilan Tinggi Agama selain menetapkan perkaranya
selesai karena dicabut, akan tetapi perceraian Pembanding dengan Terbanding tetap telah
inkracht. Oleh karena itu, harus ada pemberitahun Pengadilan Agama kepada Pembanding dan
Terbanding untuk melaksanakan nikah baru.
1) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 90.
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Dalam perkara banding (perkara cerai talak) setelah ditetapkannya majelis banding
yang menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut maka Pemohon (suami) langsung
dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, karena talak belum diikrarkan oleh suami.

Bagaimana produk Ketua Pengadilan Agama/ Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ majelis
hakim terhadap pencabutan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon maka akan diuraikan
sebagai berikut :
Perkara dalam pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama :
1.

Bila kedua belah pihak setuju perkara dicabut, maka majelis hakim membuat penetapan
yang amarnya :
Menetapkan :
a.

Menyatakan perkara Nomor ............................., tanggal ..........................., telah dicabut;

b.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/ Penggugat sejumlah Rp. …………..
(…………).

2.

Bila Tergugat tidak setuju atas pencabutan tersebut karena Tergugat telah mengajukan
jawaban, sedang Penggugat tetap ingin mencabut perkaranya maka keluar putusan sela yang
amarnya :
Sebelum memutus pokok perkara :

3.

a.

Menolak permohona Pemohon/ Penggugat untuk mencabut perkaranya;

b.

Memerintahkan kepada kedua belah pihak melanjutkan perkaranya;

c.

Menangguhakan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Bila Pemohon/ Penggugat mencabut perkaranya, sedangkan Ketua Pengadilan Agama
belum menetapkan PMH maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan yang
amarnya :
a.

Menyatakan perkara Nomor …………………… tanggal ……………….. telah dicabut;

b.

Memerintahkan Panitera Pengadlan Agama ………………… untuk mencatat dalam
register perkara;

c.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/ Penggugat sejumlah Rp. …………..
(………………).
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Perkara dalam pemeriksaan majelis hakim tingkat banding :
1.

Bila Pembanding mencabut permohonan banding dan Terbanding setuju atas pencabutan
permohonan banding Pembanding, sedangkan :
a.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama belum menetapkan PMH, maka Ketua Pengadilan
Tinggi Agama membuat penetapan yang amarnya :
•

Menyatakan perkara Nomor ………………. tanggal ………….. telah dicabut;

•

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama ………………. Mencatat
dalam register perkara;

•

Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding sejumlah Rp. …………..
(…………………..).

b.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan PMH, maka majelis hakim
membuat penetapan yang amarnya :
•

Menyatakan perkara Nomor ……………. Tanggal ………………… telah dicabut;

•

Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding sejumlah Rp. ………………
(…………………)

2.

Bila Terbanding tidak setuju dengan pencabutan tersebut karena Terbanding telah
mengajukan kontra memori banding, maka majelis hakim membuat putusan sela yang
amarnya :
Sebelum memutus pokok perkara :

3.

a.

Menolak permohonan pencabutan banding Pembanding;

b.

Menyatakan majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

c.

Menangguhakan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Bila dalam perkara gugat cerai hakim tingkat I telah mengabulkan gugatannya dengan
menjatuhkan talak satu bain sughro kemudian Tergugat (suami) mengajukan banding dan
kemudian Pembanding mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun sebagai suami istri
dan pecabutan tersebut disetujui Terbanding, maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau
majelis hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
a.

Menyatakan perkara Nomor ………………… telah dicabut;

b.

Menyatakan putusan Pengadilan Agama ………………….. Nomor …………………
tanggal ……………. telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak
tanggal pencabutan;
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c.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding sejumlah Rp. …………
(………………).

4.

Bila dalam perkara cerai talak hakim tingkat I telah mengabulkan permohonan Pemohon
dengan amar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama……………. kemudian Termohon
mengajukan banding dan kemudian Pembanding mencabut perkaranya dengan alasan telah
rukun sebagai suami istri dan pencabutan tersebut disetujui oleh suami atau Terbanding,
maka hakim banding mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
a.

Menyatakan putusan Pengadilan Agama ……………….. Nomor ………………
PA ……………, tanggal ………………… yang diajukan banding dengan Nomor
……………………../PTA……………. tanggal ……………… telah dicabut;

b.

Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding sejumlah Rp. …………………..
(………………..).

