




KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Desember 2021
Kepada Yth,
1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor Tahun 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH
AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI

PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk
menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar
adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu,
sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin
menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan 20
November 2021 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas
permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-
masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai
berikut.

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun
2021, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan



tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan
kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan
pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rum sannya berkenaan
dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 yang secara
tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan
hasil rapat pleno kamar tahun 2021, rumusan tersebut dinyatakan tidak
berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.



RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG

TAHUN 2021

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar
Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar
Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 November 2021 di Hotel
Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

PERDATA UMUM

a. Putusan Pidana Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali

1) Putusan pidana yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai
alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang
Mahkamah Agung (UU MA) dapat diterima hanya apabila putusan
tersebut telah berkekuatan hukum tetap, berisi amar terbuktinya
perbuatan pidana yang berkaitan secara langsung dengan substansi
putusan perkara perdata objek permohonan PK, dan diaiukan dalam
jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU MA;

2) Putusan pidana, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai
alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA dapat
diterima hanya apabila putusan pidana tersebut, selain memenuhi
ketentuan Pasal 67 huruf a telah ada, tetapi tidak ditemukan ketika
perkara perdata objek PK tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat
pertama;

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1.  Hukum Perkawinan

a . Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan
permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan
pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara
rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi
ataupun gugatan tersendiri.

b . Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia
kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak



yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum
yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawn.

2.  Hukum Kewarisan

a. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan
Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan
itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

b. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris
atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya.
Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka
perkara harus diajukan dalam bentuk contentious.

3.  Hukum Ekonomi Syariah

Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan
Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi
sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

4.  Hukum Jinayat

Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat
dijatuhkan uqubat zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan
Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan
bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan
Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

5.  Hukum Acara

a. Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan
Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding
membuat putuan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan
Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya
dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar
memutus perkara.

b. Pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding dirumuskan dalam Catatan
Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti
dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai
dasar pembuatan putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di
Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang
berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil



pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela
dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).

c . Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Tetap (BHT)
dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.


