
34 
 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa asas sederhana, cepat, 

dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan yang baik. Selain itu untuk 

mengetahui pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang, serta faktor apa 

saja yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka selanjutnya dibahas secara urut 

mengenai: 

a. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu asas peradilan yang 

baik. 

b. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan 

Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. 

c. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. 

 

A. Alasan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Sebagai Salah Satu 

Asas Peradilan yang Baik 

Penelitian ini membahas permasalahan pertama mengenai alasan asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai salah satu asas peradilan yang baik 

dilakukan dengan studi dokumen terhadap peraturan hukum acara yakni peraturan 

dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Kekuasaan 
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Kehakiman yang pernah berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009  Kekuasaan Kehakiman yang masih berlaku sampai sekarang, 

selanjutnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding dalam Empat Lingkungan Peradilan dan juga doktrin dari Retnowulan 

Sutantio, R. Soepomo, Profesor Hapsoro, dan M. Tresna.  Asas hukum acara 

perdata diperkenalkan oleh Van Boneval dalam bukunya “Het Nederlandse 

Burgerlijke Procesrecht” dimana menurut pandangan doktrin ada istilah 

“algemene beginselen van beheerlijke rechtspaark” yang artinya (asas-asas 

umum peradilan yang baik).
34

 Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan 

asas peradilan yang baik, jika asas ini benar dilaksanakan secara komprehensif di 

Indonesia, maka akan meminimalkan permasalahan yang ada di peradilan 

Indonesia.  
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

tidak menjelaskan mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan peradilan harus sederhana, tidak perlu 

suatu acara yang berbelit-belit, yang tidak memuaskan pencari keadilan. 

Kemudian peradilan harus cepat, hanya dengan kecepatan, perasaan keadilan 

dapat dipenuhi, proses yang bertahun-tahun, yang kadang-kadang harus 

dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, harus dihindarkan sejauh-

jauhnya. Selanjutnya peradilan harus murah karena pengadilan itu untuk rakyat 

maka harus dilakukan dengan biaya yang ringan supaya rakyat pencari keadilan 

dapat membayarnya. Kemudian pada tahun 1970 diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 4 ayat (2) 

Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan “Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan 

peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu 

menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan 

pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai 

bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli-waris 

pencari keadilan.  
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Pengertian dari asas sederhana adalah hukum acara yang jelas dan mudah 

difahami dan tidak berbelit-belit
35

, sebagai contoh pada saat mendaftarkan perkara 

di pengadilan yang mudah dan tidak berbelit.
36

 Kemudian penjelasan dari kata 

“cepat” adalah dalam pemeriksaan perkara dilakukan secara cepat, tidak diulur-

ulur, dan jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama.
37

 Biaya ringan artinya 

biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua 

dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. 

Jika hakim dapat mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian, maka 

masalah akan cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan akan semakin ringan. 

Umumnya berperkara itu dikenakan biaya, biaya ini meliputi biaya kepaniteraan, 

biaya untuk panggilan, biaya pemberitahuan para pihak dan biaya meterai, namun  

untuk pihak yang tidak mampu dimungkinkan beracara secara tanpa biaya dengan 

mengajukan gugatan secara prodeo dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
38

 

Pelaksanaan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 

sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Sebagai contoh perkara sengketa 

tanah antara pemilik perseorangan dengan badan hukum koperasi, perkara ini 

terjadi pada tahun 2014. Perkara tersebut diproses pada tingkat pertama dengan 

putusan  nomor N0.61/PDT.G/2014/PN Pematang Siantar, karena belum 

mendapat keputusan yang diinginkan penggugat mengajukan banding pada tahun 

2016 dengan putusan nomor 67/PDT/2016/PT-Medan, belum puas penggugat 

mengajukan kasasi pada tahun 2017 dengan putusan nomor 245 K/Pdt/2017. Jika 
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38 
 

dilihat dalam kasus tersebut penyelesaiannya sampai bertahun-tahun, seharusnya 

jika peradilan bisa dilakukan dengan cepat, maka penggugat dapat langsung 

menikmati hasil penjualan tanah warisan tersebut. Jika ditinjau dari penjelasan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 peradilan itu harus memenuhi 

harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, 

tepat, adil, dan biaya ringan. 

Pengaturan hukum acara perdata di Indonesia salah satunya terdapat dalam 

HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement 

Buitengeswesten disingkat RBg. yang berlaku untuk kepulauan lainnya di 

Indonesia.
39

 HIR berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di berita negara 

(staatblad) No. 16 Tahun 1848. Pengaturan dalam HIR tidak hanya berlaku untuk 

hukum acara perdata, namun juga berlaku untuk hukum acara pidana. HIR 

dirancang oleh Mr.H.L.Wichers, Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung 

Tentara pada tahun 1846 di Batavia. Pada tanggal 5 Desember 1846, Wichers 

diberi tugas untuk merancang peraturan yang memuat tentang administrasi, polisi, 

acara perdata dan acara pidana bagi golongan Indonesia. Kemudian rancangan 

tersebut selesai pada tanggal 6 Agustus 1847. Namun menurut para hakim agung 

peraturan tersebut sangat sederhana, maka akan ditambahkan dengan lembaga 

penggabungan, penjaminan, intervensi, dan rekes sipil. Akhirnya Wichers 

menambahkan suatu ketentuan penutup yang bersifat umum, yang diubah dan 

ditambah menjadi pasal yang terpenting yakni Pasal 393 HIR. Pasal 393 HIR 

berbunyi: 
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 “Ayat (1) Dalam hal mengadili perkara dihadapan mahkamah Bumiputera 

tidak boleh diperhatikan peraturan lain atau yang melebihi dari pada yang 

ditentukan dalam reglemen ini; 

 Ayat (2) Akan tetapi Gubernur Jenderal berkuasa, sesudah berbicara 

dengan Mahkamah Agung di Indonesia, menetapkan lagi, bagi mengadili 

perkara dalam perkara sipil, peraturan lain, yang lebih sesuai dengan 

peraturan tuntutan hukum dihadapan mahkamah bangsa Eropah yaitu: untuk 

pengadilan negeri di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, jika dapat 

dinyatakan bahwa menurut pengalaman perlu sekali mesti diadakan 

peraturan itu dan untuk pengadilan negeri yang lain-lain, jika terdapat juga 

perlu akan berbuat demikian”. 

 

Kemudian Pasal 393 ayat (2) rancangan Wichers diterima oleh Gubernur 

Jenderal dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848 dengan Stbl 1848 No 16 

dengan sebutan “Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke 

rechtspleging en de strafvordering onder de Indonesiers en de vreemde 

Oosterlingen op Java en Madoera” yang biasanya disebut “Het Inlands 

Reglement” disingkat IR dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Kemudian 

tanggal 29 September 1849 IR disahkan dan diumumkan dalam Stbl 1849 No.63, 

oleh pengesahan ini, maka IR sifatnya menjadi Koninklijk besluit.
40

 Perubahan 

dan penambahan peraturan IR terjadi beberapa kali dan perubahan yang 

mendalam terjadi pada tahun 1941, yakni dengan didirikannya Lembaga 

Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, dan anggota-anggotanya bukan di bawah 

pamongpraja namun langsung ada dibawah Jaksa Tinggi dan Jaksa Agung. 

Penuntut umum tersebut merupakan kesatuan organisasi yang tidak terpecah-

pecah (ondeelbaar). Karena ada perubahan yang mendalam ini, yang dalam 
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bahasa Belanda disebut “Herzien” maka IR selanjutnya disebut Het Herziene 

Indonesisch Reglement atau disingkat HIR.
41

 

Pasal 393 HIR ini merupakan pasal yang penting karena di dalamnya 

dinyatakan dengan tegas bahwa HIR yang berlaku, namun jika perlu dapat 

digunakan peraturan lain yang lebih sesuai yakni yang mirip dengan peraturan 

yang ada didalam Rv.
42

  Dewasa ini tidak ada lagi pengadilan Bumiputra, hanya 

ada satu pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri untuk semua 

golongan penduduk, baik mereka termasuk golongan penduduk Eropa, Timur 

Asing, atau Indonesia dan juga gubernur jendral sudah tidak ada lagi. Oleh karena 

itu Pasal 393 ayat (1) HIR harus dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman, karena 

pada ayat (2) Pasal 393 HIR memperkenankan untuk dalam hal-hal yang 

dirasakan sangat perlu (dengan lain perkataan, apabila dibutuhkan oleh praktek 

pengadilan) mengadakan penyimpangan dari HIR dengan mengambil bentuk- 

bentuk yang terdapat pada peraturan lain, maka Pasal 393 ayat (2) HIR, kini 

ditafsirkan, bahwa hakim pengadilan negeri apabila menganggap perlu dan benar-

benar dibutuhkan dalam praktek, dapat mengambil alih bentuk-bentuk yang tidak 

terdapat dan diatur dalam HIR, misalnya: vrijwaring, voeging, tussenkomst dan 

sebagainya dari RV, dengan berpedoman kepada RV, tetapi disesuaikan dengan 

kebutuhan praktek.
43

 Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat R. Soepomo 

baik dalam catatannya terhadap putusan pengadilan negeri Magelang tanggal 17 

November 1952 No.83/1952P.N.M., maupun dalam bukunya Hukum Acara 
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Perdata Pengadilan Negeri, yang mendasarkan pendapatnya pada sejarah 

membutuhkan I.R. dalam tahun 1848.
44

 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari BPH. Hapsoro Hadiwidjojo,  pada 

Pasal 393 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa ketentuan acara pengadilan-

pengadilan ialah hanya yang tercantum dalam HIR, dan hakim dilarang 

mengambil oper dari ketentuan Rv untuk menjatuhkan putusan, melainkan dalam 

menjatuhkan putusan hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding-

Belanda, law making-Inggris).
45

 Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan 

penemuan hukum, hakim dapat berpegang pada ketentuan yang ada di dalam Rv, 

namun tidak menjadikan Rv sebagai dasar putusan.
46

 Menurut komentar BPH. 

Hapsoro, Pasal 393 ayat (2) HIR yang menyatakan “Hanya disebut tiga kota besar 

yang mungkin membutuhkan acara-acara seperti acara barat (ketentuan dalam 

Rv), karena dipandang banyak orang asing, sekarang di daerah pun 

membutuhkan”.
47

 Zaman sekarang ini tidak ada pengadilan Bumiputera, hanya 

ada pengadilan tingkat pertama, yakni pengadilan negeri untuk semua golongan 

penduduk (Eropa, Timur Asing, atau Indonesia), dan sebutan gubernur jendral 

tidak ada lagi, maka Pasal 393 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi karena tidak 

sesuai dengan zaman.  

 Selanjutnya, komentar Mr. R. Tresna pada Pasal 393 HIR menyatakan 

Pasal ini dengan sendirinya tidak dapat dipertahankan lagi setelah diadakannya 

unificatie di dalam pengadilan, tapi yang tidak sekalian membawa pula unificatie 
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didalam hukum madi.
48

 Sebagai contoh jika ada golongan penduduk Indonesia 

yang tunduk pada Hukum Perdata Barat mengajukan perkara tentang perceraian 

maka tidak boleh tidak pemeriksaan dimuka pengadilan negeri, didalam hal itu 

harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditentukan 

didalam Reglemen Hukum Acara Perdata buat dimuka Raad van Justitie dan 

Hooggerechtshof, sebab HIR tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang hal itu, 

maka dengan sendirinya larangan didalam Pasal 393 HIR sudah terpaksa harus 

dilanggar.
 49

 

Bagi para pihak yang tidak dapat menyelesaikan perkaranya secara 

perdamaian, maka dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan. Dengan 

melakukan penyelesaian di luar pengadilan akan dikeluarkan akta yang 

berkekuatan hukum. Lembaga peradilan adalah jalan akhir untuk mendapatkan 

keadilan. Namun lembaga keadilan sering tidak memberikan keadilan yang 

diharapkan oleh para pihak. Dengan begitu mengakibatkan menurunnya 

kepercayaan dan rasa hormat kepada lembaga ini. Peran dan fungsi lembaga 

peradilan dianggap mengalami beban yang padat, proses penyelesaian yang 

lamban, dan membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan prosedur 

beracara dianggap berlebihan.
50

 Terwujudnya keadilan ini sangat diharapkan bagi 

para pihak yang terlibat sengketa, namun karena kesadaran masyarakat akan 

hukum semakin tinggi menyebabkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan 
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semakin bertambah. Peningkatan perkara ini dianggap sebagai tanggungan bagi 

lembaga peradilan. 

Faktanya tidak semua perkara perdata di Pengadilan Negeri dan perkara di 

Pengadilan Agama dapat diterapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas 

ini dapat diterapkan pada perkara yang tidak rumit dan tidak sulit, contohnya 

perkara gugatan perceraian.
51

 Asas ini akan susah diterapkan pada perkara yang 

rumit seperti perkara pembagian harta warisan, hak asuh anak, dan lainnya. Jika 

dihadapkan pada perkara rumit/kompleks, maka akan dibutuhkan waktu 

penyelesaian yang cukup lama.
52

 Kemudian jika dikaitkan dengan adagium 

Justice Delayed is Justice Denied, yang artinya terlambat memberi keadilan juga 

merupakan bentuk lain dari ketidakadilan, maka penyelesaian perkara yang lama 

merupakan bentuk ketidakadilan bagi para pencari keadilan. 

Sesungguhnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 

menunjukkan pelaksanaan hukum yang baik, bagi masyarakat yang membutuhkan 

dan juga nantinya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Namun 

jika proses penyelesaian perkara yang berlarut, nantinya akan membuat 

masyarakat itu enggan menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Hal tersebut pada 

akhirnya mengurangi kewibawaan dan kepercayaan masyarakat tehadap hukum 

itu sendiri. Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap lembaga peradilan, 

maka masyarakat tidak mau menyelesaikan perkaranya di pengadilan dan  

dimungkinkan timbulnya perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Menurut 

Sudikno Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk 
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melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, 

tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, sehinga akan menimbulkan 

kerugian. Oleh karena itu tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hal 

kita hendak memperjuangkan hak kita.
53

 

Dari diundangkanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (2) yang 

berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat”, kemudian 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi 

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Kemudian digantikan dengan Undang-Undang 4 Tahun 

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi 

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, kemudian 

digantikan dengan Undang-Undang Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan”, undang-undang ini  masih berlaku sampai 

sekarang. Jika dilihat dari sejarah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia, asas sederhana, cepat, dan biaya murah selalu ada di dalam Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman ini. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini 

merupakan salah satu asas peradilan yang penting dan relevan sampai sekarang, 
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sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimasukkan sebagai asas 

kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang 

berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  

B. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang  

Pembahasan mengenai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan 

biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang ini 

akan membandingkan ketentuan peraturan perundangan yang mencerminkan asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan data hasil penelitian pelaksanaan asas 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan 

di Pengadilan Agama Semarang. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu: 

1. Herzien Indonesisch Reglement (HIR); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  

Kekuasaan Kehakiman;  
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam 

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung  sebagaimana digantikan 

dengan Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

Pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama terdapat 

pada Pasal 57 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi: 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam 

Undang-undang ini. 

 

Hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan yang 

berlaku di Peradilan Umum, yakni HIR.  

5. SEMA Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara, kemudian 

diubah dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penyelesaian Perkara-

Perkara, kemudian diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1963 tentang 

Penyelesaian Perkara, kemudian diubah dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1963 

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan 
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SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan. 

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Semarang, asas sederhana, cepat, dan 

biaya ringan ini merupakan asas yang baik. Karena dapat membantu para pencari 

keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hakim hendaknya membantu dengan cara 

menggali informasi dari kedua belah pihak, hakim juga harus berada di tengah, 

tidak boleh memihak, harus fair.
54

 

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai 

penyelesaian perkara di tingkat pertama khusus untuk perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang periode tahun 

2017. 

Tabel 1: Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Semarang 

Tahun 2017. 

BULAN 
JUMLAH 

PERKARA 

TELAH 

DIPUTUS 

SISA 

PERKARA 

Januari 2885 2498 387 

Februari 8193 6341 1852 

Maret 5902 5504 398 

April 3256 2857 399 

Mei 8795 8347 448 

Juni 14080 13668 412 

Juli 14091 13694 397 
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 Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 9 April 2018. 
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Agustus 8558 8140 418 

September 6983 6565 418 

Oktober 626 202 424 

November 646 207 439 

Desember 623 170 453 

Sumber: Diolah dari data sekunder Pengadilan Negeri Semarang
55

 

Tabel 2: Jumlah Perkara pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 

2017. 

BULAN 
JUMLAH 

PERKARA 
DICABUT 

TELAH 

DIPUTUS 

SISA 

PERKARA 

Januari 1218 26 278 914 

Februari 1161 13 227 921 

Maret 1192 18 294 880 

April 1093 23 280 790 

Mei 1044 19 295 730 

Juni 811 15 188 608 

Juli 938 16 233 689 

Agustus 1021 23 235 763 

September 1063 19 224 820 

Oktober 1148 23 279 846 

November 1139 23 249 867 

Desember 1084 23 250 811 

Sumber: Diolah dari data sekunder Pengadilan Agama Semarang.
56
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 Diakses di Internet 30 Mei 2018, http://www.pn-semarangkota.go.id/  
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 Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 11 April 2018. 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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1. Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana di Pengadilan Negeri Semarang 

dan Pengadilan Agama Semarang 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mencerminkan 

asas sederhana yaitu: 

a. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang” yang menentukan asas sederhana 

agar dalam proses beracara dapat terlaksana dengan tidak 

mengesampingkan asas equality before the law, yakni asas yang melindungi 

hak asasi warga negara. Dengan begitu proses pelaksanaan pengadilan 

dianggap sederhana. 

b. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat” yang menentukan asas sederhana karena jika 

hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, maka akan 

didapatkan proses peradilan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para 

pihak.  

Ketentuan dalam HIR yang mencerminkan asas sederhana yakni sebagai 

berikut: 

a. Pasal 119 HIR berbunyi “Ketua pengadilan negeri berwenang memberi 

nasehat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik pada 

penggugat sendiri maupun kuasanya” yang menentukan asas sederhana 

karena ketua pengadilan memberi bantuan untuk para pihak awam yang 

kurang mengerti tentang hukum. 
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b. Pasal 120 HIR berbunyi “jika penggugat buta huruf, maka ia dapat 

mengajukan gugatannya dengan lisan. Ketua pengadilan mencatat atau 

menyuruh mencatat gugatan itu” yang menentukan asas sederhana karena 

untuk memudahkan penggugat yang buta huruf untuk mendapatkan 

keadilan, dengan begitu dapat mengurangi risiko penggugat menjadi korban 

dari kuasa hukum yang tidak bertanggung jawab.  

 

Umumnya prosedur pendaftaran gugatan perdata di Pengadilan Negeri 

adalah sama, berikut adalah bagan prosedur pendaftaran gugatan perdata yang 

diperoleh dari situs resmi Pengadilan Negeri Ungaran karena pada situs resmi 

Pengadilan Negeri Semarang tidak ada.  
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Bagan 1: Prosedur Pendaftaran Gugatan Perkara di Pengadilan Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  diolah dari data sekunder Pengadilan Negeri Ungaran.
57

 

Dalam prakteknya permohonan atau gugatan perdata di Pengadilan Negeri 

Semarang, menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 

dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:
58
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 Diakses di Internet tanggal 27 April 2018, http://www.pn-ungaran.go.id  
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 Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 9 April 2018. 

Penggugat: Mendaftarkan surat 

gugatannya ke meja 1. 

Petugas Pendaftaran Meja 1 

Memeriksa kelengkapan berkas 

 

Petugas Pendaftaran Meja 1 

Memberikan SKUM kepada penggugat 

agar membayar panjar perkara ke kasir 

Ketua PN: Memberikan persetujuan 

Petugas Pendaftaran Meja 2: 

memberikan 1 salinan surat 

gugatan yang sudah di 

tandatangani kepada Penggugat. 

Kasir:  menerima pembayaran biaya 

perkara, memberikan nomor perkara 

dan mengembalikan 2 tindasan ke 

penggugat dan menyimpan 1 tindasan 

untuk kasir 

Penggugat: membayar di kasir. 

Penggugat: memberikan 

tindasan SKUM kepada petugas 

pendaftaran di meja 2 dan 

menyimpan satu tindasan untuk 

bukti. 

Petugas Pendaftaran Meja 2: 

menerima SKUM dan 

menyiapkan blanko penetapan. 

Panitera Muda Perdata:  

memeriksa berkas perkara dan 

tanda tangan di tanda terima 

Surat Gugatan 

Penggugat: menunggu 

pemanggilan sidang 

http://www.pn-ungaran.go.id/
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a) Permohonan mengajukan gugatan oleh Penggugat atau melalui Kuasa 

Hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri di bagian Perdata, dengan 

beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi: Surat Permohonan/Gugatan, 

Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum), dan 

Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan, 

seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte, dan lain-lain; 

b) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya membayar panjar biaya gugatan 

dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh 

Pengadilan; 

c) Kemudian Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya memberikan bukti 

transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip; 

d) Selanjutnya Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya tanda bukti penerimaan 

Surat Gugatan/Permohonan; 

e) Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya menunggu Surat Panggilan sidang 

dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

dan menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan asas sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri ini 

dapat diterapkan bagi perkara yang tidak rumit, sebagai contoh dalam 

penyelesaian gugatan sederhana dan gugatan perceraian. Namun jika asas ini 

dihadapkan dengan fakta bahwa perkara tersebut rumit dan sulit, asas sederhana 

ini tidak dapat diterapkan.
59

 Dalam Pasal 120 HIR ditentukan bahwa jika 

penggugat buta huruf, maka dapat diajukan gugatan secara lisan, dengan kata lain 

                                                           
59

  Wawancara dengan Djunaedi selaku Advokat di Kantor Hukum D.Djunaedi SH & Rekan, 7  

Mei 2018. 
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asas sederhana dapat terlaksana. Kemudian pada Pasal 161 HIR proses beracara di 

persidangan dirancang sederhana, yakni menerapkan sekali sidang langsung 

diputus.  

Proses beracara di pengadilan dirancang sederhana dan tidak rumit, ketika di 

pengadilan terdapat perkara yang menarik perhatian banyak orang dan juga pers, 

maka perkara tersebut diprioritaskan. Mengenai perkara yang prioritas ini 

penjelasannya terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-

Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan. Penanganan prioritas 

ini dilakukan untuk menghindari kericuhan saat persidangan, sebelum proses 

persidangan pihak pengadilan negeri meminta bantuan pihak kepolisian untuk 

keamanan.
60

 Adanya penanganan perkara prioritas ini tidak berarti perkara lainnya 

tidak menjalankan sidang, perkara lainnya tetap menjalankan sidang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan.  

Jika gugatan sudah diajukan ke pengadilan dan dilakukan pemeriksaan, 

sebelumnya hakim wajib untuk memerintahkan para pihak yang berperkara untuk 

mediasi. Namun jika sudah mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara para 

pihak, maka proses beracara di persidangan dilangsungkan. 

Umumnya prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama adalah sama, 

berikut adalah bagan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama yang diperoleh 

dari situs resmi Pengadilan Agama Demak, karena pada situs Pengadilan Agama 

Semarang tidak ada. 
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 Wawancara dengan Ali Nuryahya selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri 

Semarang, 14  Mei 2018. 
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Bagan 2: Prosedur Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata di 

Pengadilan Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  diolah dari data sekunder Pengadilan Agama Demak.
61

 

Dalam prakteknya permohonan mengajukan perkara di Pengadilan Agama 

Semarang, menurut M. Rizal, selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang 

dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: 

a) Pihak yang berperkara datang ke Pengadilan Agama Semarang membawa surat 

gugatan, kemudian menghadap petugas untuk menyerahkan surat gugatan; 
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 Diakses di Internet tanggal 27 April 2018, http://pa-demak.go.id  

Pemohon mengisi 

formulir permohonan 

Petugas Informasi  (PI) 

mengisi register 

PI dibantu 

Penanggungjawab (PJ) 

informasi mencari 

informasi yang diminta. 

PI memfotokopi informasi, termasuk 

melakukan pengaburan apabila 

diperlukan. 

PI memberi 

pemberitahuan tertulis: 

Estimasi biaya dan 

Estimasi waktu 

Informasi diberikan dalam bentuk 

softcopy, dan pemohon membayar 

perkara, PI menyerahkan tanda 

terima pembayaran. 

PI menyerahkan fotokopi informasi 

kepada pemohon; 

Pemohon menandatangani tanda 

terima informasi 

Selesai. 

http://pa-demak.go.id/
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b) Kemudian petugas memberikan informasi yang diperlukan berkenaan dengan 

perkara yang diajukan dan petugas menaksir panjar biaya perkara, kemudian 

petugas menulisnya di Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Untuk orang 

yang tidak mampu dapat berperkara secara gratis dengan persetujuan Ketua 

Pengadilan Agama; 

c) Kemudian pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi 

slip setoran panjar biaya perkara. Pengisian data sesuai dengan SKUM. setelah 

dilakukan pembayaran, maka akan menerima slip yang divalidasi oleh petugas 

bank; 

d) Kemudian petugas di Pengadilan Agama akan mendaftarkan surat gugatan 

dalam register dan juga memberi nomor register pada surat gugatan tersebut; 

e) Selanjutnya pihak yang berperkara menunggu Surat Panggilan sidang dari 

Pengadilan Agama dan menghadiri sidang sesuai dengan jadwal sidang yang 

telah ditentukan. 

Menurut M. Rizal, Hakim di Pengadilan Agama Semarang, asas sederhana 

dapat diterapkan bagi perkara yang gampang dan tidak rumit, sebagai contoh 

perkara perceraian ghaib, cerai ghaib adalah gugatan perceraian yang diajukan 

karena keberadaan pasangannya tidak jelas. Jika asas sederhana ini diterapkan 

pada perkara yang susah, contohnya kasus perceraian gugat rekonvensi, hak asuh 

anak, harta bersama, cerai gugat Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional 

Indonesia (harus meminta ijin cerai dari atasan), maka asas sederhana ini tidak 

diterapkan, karena perkara-perkara tersebut tergolong rumit.
62
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 Wawancara dengan M. Rizal selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, 11  April 2018. 
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Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Semarang, 

pada saat persidangan pernah ada hakim yang berpindah/ mutasi ke luar kota, 

namun dengan dipindahkannya hakim tersebut, nantinya akan ada Surat 

Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menunjuk 

hakim baru yang akan melanjutkan persidangan tersebut. Dengan kata lain, tidak 

ada kesulitan dalam proses sidang dari pihak internal Pengadilan Agama 

Semarang, asas sederhana dapat diterapkan di Pengadilan Agama Semarang. Jika 

sebelumnya dibahas oleh Hakim di Pengadilan Negeri Semarang mengenai 

kebijakan prioritas bagi perkara yang menarik perhatian masyarakat, di 

Pengadilan Agama Semarang tidak mengenal adanya penanganan perkara 

prioritas. Menurut M. Rizal, semua orang memiliki kedudukan yang sama di 

depan hukum (equality before the law), asas ini juga diatur pada Pasal 28 D 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 

“...setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan  perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum...”, jadi tidak ada 

pembeda jika ada perkara yang menjadi perhatian orang banyak dan perkara biasa, 

proses persidangan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
63

 

Ny. Tazki, selaku Panitera di Pengadilan Agama Semarang menyatakan tidak ada 

penanganan perkara yang diprioritaskan, kedudukan semua orang sama di depan 

hukum.
64
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  Wawancara dengan Ny. Tazki selaku Panitera di Pengadilan Agama Semarang, 11 April 2018. 
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2. Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Negeri Semarang dan 

Pengadilan Agama Semarang 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mencerminkan 

asas cepat yaitu: 

a. Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdakwa tidak hadir, 

sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan 

tanpa dihadiri terdakwa” yang menentukan asas cepat karena Verstek adalah  

beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan yang 

memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa 

hadirnya penggugat atau tergugat. Jadi penyelesaian perkara dapat 

dilakukan lebih cepat. 

b. Pasal 58 yang berbunyi “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat 

dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa” yang menentukan asas cepat karena penyelesaian 

perkara di luar pengadilan berprinsip win-win solution, artinya kesepakatan 

diperoleh tanpa merugikan para pihak.  

Ketentuan dalam HIR yang mencerminkan asas cepat yakni sebagai berikut: 

a. Pasal 120 HIR berbunyi “jika penggugat buta huruf, maka ia dapat 

mengajukan gugatannya dengan lisan. Ketua pengadilan mencatat atau 

menyuruh mencatat gugatan itu” yang menentukan asas cepat karena dapat 

mengajukan gugatan secara lisan. 
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b. Pasal 125 HIR  berbunyi “putusan verstek kalau tergugat tidak menghadap” 

yang menentukan asas cepat jika tergugat tidak datang dalam sidang 

meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputus verstek.  

c. Pasal 132 HIR berbunyi “pada waktu memeriksa perkara, ketua berwenang 

untuk memberi penerangan dan menunjukkan upaya hukum dan alat-alat 

bukti kepada para pihak, jika ia memandang perlu, guna kelancaran dan 

keteraturan pemeriksaan”. Yang menentukan asas cepat karena hakim 

memberi penjelasan tentang proses persidangan, upaya hukum, dan alat 

bukti. Dengan begitu para pihak dapat memahami bagaimana jalannya 

proses persidangan. Jika para pihak mendapatkan penjelasan tersebut maka 

akan mempercepat proses persidangan. 

Penjelasan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan 

pertama kali terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara 

Penyelesaian Perkara, kemudian digantikan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1962 

tentang Penyelesaian Perkara-Perkara, kemudian digantikan dengan SEMA 

Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara, kemudian digantikan dengan 

SEMA Nomor 6 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri, kemudian digantikan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 

1998 tentang Penyelesaian Perkara, dalam SEMA tersebut diatur penyelesaian 

perkara harus diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun karena saat ini 

pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis 

elektronik maka dimungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih 

cepat, untuk itu dikeluarkan SEMA terbaru yakni SEMA Nomor 2 Tahun 2014 
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tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada Empat Lingkungan Peradilan. Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut 

dinyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat 

pertama adalah lima bulan. Dalam prakteknya, proses persidangan akan 

berlangsung lancar dan cepat jika para pihaknya hadir pada persidangan yang 

dijadwalkan. Jika ada pihak yang tidak hadir, maka persidangan akan diundur, dan 

mengakibatkan proses persidangan menjadi lama.  

Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan proses 

persidangan berjalan lama karena pihak-pihaknya sendiri yang tidak bisa secara 

kooperatif dalam menyelesaikan perkaranya, contohnya seharusnya penyelesaian 

perkara dapat dilakukan dengan waktu yang cepat dan singkat, pihak-pihaknya 

malah mengajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.
65

 Selain itu, ada 

hal lain yang menjadikan proses persidangan berjalan lama, yakni terbatasnya 

ruang sidang di Pengadilan.  

Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini masih banyak orang yang yang 

kurang mengerti hukum, untuk itu ada profesi advokat, pengertian dari advokat 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Dengan adanya advokat tentu akan 

membantu pihak yang berperkara, agar proses penyelesaiannya dilakukan dengan 

cepat. Tentunya keberadaan advokat di persidangan sangat membantu, karena 
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 Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 9 April 2018. 
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advokat dianggap sebagai orang yang tahu hukum. Membantu yang dimaksud 

adalah mempermudah proses sehingga perkaranya dapat dilakukan dengan cepat. 

Salah seorang hakim di Pengadilan menghimbau aparat hukum, untuk mendukung 

penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan yang ada, agar asas cepat dapat 

dilaksanakan dalam penyelesaian perkara.
66

 

Djunaedi selaku advokat menyatakan bahwa tugas seorang advokat tidak 

hanya membantu klien/ membela klien saja, namun juga mengawal penegakan 

atau proses-proses hukum dan memberikan masukan tentang hukum.
67

 Selain itu 

advokat juga memberikan saran atau informasi tentang hukum kepada 

stakeholder. Djunaedi menyatakan alangkah baiknya sebelum persidangan, semua 

persiapan disiapkan secara matang agar kuasa hukum cepat dalam menyelesaian 

proses acara di pengadilan.
68

 

Di Pengadilan Negeri Semarang terdapat ruangan khusus untuk membantu 

para pihak menyelesaikan perkara tanpa advokat, ruangan tersebut adalah 

Posbakum (Pos Bantuan Hukum), agar permasalahan dapat selesai dengan cepat. 

Posbakum tidak hanya membantu para pihak yang berperkara, namun juga 

membantu masyarakat yang kurang mengerti hukum. Posbakum ini merupakan 

bantuan dari Pengadilan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 berbunyi “Bantuan 

Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara 

cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Dan penerima bantuan hukum 

adalah orang yang miskin. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum menurut Pasal 
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 Wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 9 April 2018. 
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 Wawancara dengan Djunaedi, 7 Mei 2018. 
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3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah 

menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan 

akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai 

dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, dan menjamin kepastian 

penyelenggaran bantuan hukum dilaksanakan secara merata, serta mewujudkan 

peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah 

sampel waktu penyelesaian pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Semarang 

dan Pengadilan Agama Semarang: 

Tabel 3: Sampel Waktu Penyelesaian Pemeriksaan Perkara di Pengadilan 

Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang  

 

Dengan begitu dapat dikatakan waktu penyelesaian pemeriksaan  perkara di 

Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus perceraian tidak melebihi jangka waktu 

yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yakni tidak lebih dari 

lima bulan, dan untuk perkara perbuatan melawan hukum waktu penyelesaian 

perkaranya melampaui batas yang ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yakni 

NO 
PERKARA DI PN 

Semarang 

JANGKA 

WAKTU 

PERKARA DI PA 

Semarang 

JANGKA 

WAKTU 

1 298/Pdt.G/2017/P

N Smg 

(perceraian) 

4 bulan 21 

hari 

36/Pdt.P/2017/PA.Sm

g 

(pembagian waris) 

1 bulan 3 hari 

2 464/Pdt.G/2017/P

N Smg 

(perceraian) 

1 bulan 20 

hari 

1048Pdt.G/2017/PA.S

mg (perceraian) 

2 bulan 10 

hari 

3 89/Pdt.G/2017/PN 

Smg 

(Perbuatan 

Melawan hukum) 

8 bulan 175/Pdt.P/2017/PA.S

mg (perbuatan 

melawan hukum) 

1 bulan 28 

hari 
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selama delapan bulan. Sedangkan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama Semarang tiga putusan diatas tidak melebihi jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 karena tidak lebih dari lima bulan. 

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Semarang M. Rizal menyatakan 

biasanya proses penyelesaian perkara yang lama itu diakibatkan dari pihak-

pihaknya sendiri, misalnya dalam sidang I penggugat hadir, dan tergugat tidak 

hadir, sidang II penggugat dan tergugat hadir kemudian dilakukan mediasi, lalu 

sidang III penggugat tidak hadir dan tergugat hadir. Jadi menurut M. Rizal 

kecepatan penyelesaian perkara di pengadilan itu tidak dapat diprediksi, ada yang 

cepat, dan ada yang lamban.
69

 

M. Rizal selaku hakim menyatakan bahwa peran advokat sangat penting 

dalam membantu para pencari keadilan. Sekarang ini advokat menjadi salah satu 

profesi penegak hukum yang penting. Pengaturan profesi advokat diatur dalam 

Kode Etik Advokat, dalam Pasal 3b kode etik advokat berbunyi “Advokat dalam 

melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan 

materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.” 

Menurut M. Rizal penanganan perkara jika dilakukan oleh advokat yang 

profesional akan sangat membantu para pencari keadilan yang buta hukum, 

namun juga tidak sedikit ada advokat yang tidak profesional dalam beracara. Jika 

para pencari keadilan dihadapkan dengan advokat yang tidak profesional, 

bukannya proses peradilan menjadi cepat, justru malah menghambat proses 
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beracara. Jadi pelaksanaan peradilan yang cepat itu tergantung advokatnya apakah 

profesional atau tidak.
70

 

 

1. Pelaksanaan Asas Peradilan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri 

Semarang dan Pengadilan Agama Semarang 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mencerminkan 

asas biaya ringan yaitu: 

a. Pasal 15 yang berbunyi “Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang 

diminta untuk kepentingan peradilan” yang menentukan asas biaya ringan. 

Jika dalam pemeriksaan perkara misalnya tergugat berada diluar wilayah 

kewenangan Pengadilan , maka Pengadilan dimana tergugat tinggal wajib 

memberi bantuan, agar proses pemeriksaan  dapat berjalan tanpa harus 

mengeluarkan biaya transportasi. 

b. Pasal 56 ayat (2) “ Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu” yang menentukan asas biaya ringan karena 

dimungkinkan untuk beracara tanpa biaya untuk orang yang tidak mampu 

dengan mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma kepada 

Ketua Pengadilan. 

c. Pasal 57 ayat (1) “ Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan 

hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 

bantuan hukum” yang menentukan asas biaya ringan karena di pengadilan 

terdapat Posbakum (Pos Bantuan Hukum).  Bantuan tersebut diberikan 
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secara cuma-cuma, bagi pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya tanpa 

didampingi oleh kuasa hukum. Dimungkinkan untuk meminimalkan biaya 

perkara bahkan tidak membayar biaya perkara. 

Ketentuan dalam HIR yang mencerminkan asas biaya ringan yakni sebagai 

berikut: 

a. Pasal 119 HIR berbunyi “Ketua pengadilan negeri berwenang memberi 

nasehat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik pada 

penggugat sendiri maupun kuasanya” yang menentukan asas biaya ringan 

karena dalam pasal ini menunjukkan hakim aktif yang membantu dalam 

proses persidangkan sehingga tidak usah menunjuk kuasa hukum. 

b. Pasal 237 HIR berbunyi “orang yang menggugat atau digugat dimuka 

pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi 

izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma”. Yang menentukan 

asas biaya ringan karena dimungkinkan untuk orang yang kurang mampu 

untuk mengajukan gugatan di pengadilan tanpa biaya. Namun ia harus 

memenuhi persyaratan untuk berperkara secara cuma-cuma. Nantinya ketua 

pengadilan akan memberikan izin atau menolak permohonan tersebut.  

Berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya, Pasal 121 (4) HIR 

menjelaskan biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan, 

biaya untuk pemberitahuan dan biaya materai, disamping itu apabila diminta 

bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.
71

 Jika asas 

sederhana dan asas cepat dapat diterapkan dalam suatu penyelesaian perkara, 
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maka biaya yang dikeluarkan pun semakin sedikit. Pengaturan mengenai biaya 

yang dikeluarkan pada saat  mendaftarkan gugatan sampai memperoleh putusan 

awalnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, namun 

mengingat dalam praktek sudah tidak memadahi karena adanya kenaikan harga 

bahan bakar minyak serta biaya transport, maka panjar biaya perkara perlu 

disesuaikan. Rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4: Rincian Panjar Biaya Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Negeri 

Semarang. 

NO URAIAN PANJAR KETERANGAN 

1 Perkara Gugatan: 

Uang Muka Perkara (Panjar) 

Gugatan dengan satu orang 

Tergugat Dalam Kota 

Rp 1.291.000,- Biaya untuk: 

1. Biaya panggilan kepada penggugat; 

2. Biaya panggilan kepada tergugat; 

3. Biaya panggilan mediasi; 

4. Biaya pemberitahuan putusan; 

5. Cadangan panggilan; 

6. Biaya proses; 

7. Biaya materai; 

8. Biaya redaksi; 

9. PNPB pendaftaran; 

2. Penambahan panjar perorang 

dalam kota 

Rp 300.000,-  

3. Penambahan panjar 

perorangan luar kota 

Rp 300.000,-  

4 Biaya pemanggilan terhadap 

orang melalui koran harian 

untuk 1 (satu) kali muat 

Rp 6.000.000,-  

5 Biaya pemeriksaan setempat 

survey, untuk satu tempat 

Rp 1.500.000,-  

6 Permohonan (SP): 

a. Penetapan ganti nama 

b. Penetapan akte kelahiran 

Rp 391.000,- Biaya untuk proses: 

1. Biaya pemanggilan pemohon; 

2. Biaya redaksi; 
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c. Penetapan perwalian 

d. Penetapan pengangkatan 

anak 

e. Penetapan ijin jual 

f. Penetapan ijin kawin 

g. Lain-lain 

3. Biaya materai 

4. Biaya PNBP pendaftaran; 

5. Biaya proses; 

7 Permohonan Konsignatie Rp 1.561.000,- 1. Redaksi; 

2. Materai; 

3. Biaya pelaksanaan/ penawaran; 

4. Biaya proses; 

8 Biaya Banding 

 Biaya (panjar) banding 

dengan tidak lebih dari 

satu orang terbanding; 

 Penambahan panjar 

perorang dalam kota 

 Penambahan panjar 

perorang luar kota 

 

Rp 1.170.000,- 

 

Rp 600.000,- 

Rp 600.000,- 

Biaya untuk proses: 

1. Pemberitahuan pernyataan banding; 

2. Biaya penyerahan memori banding; 

3. Biaya penyerahan kontra memori 

banding; 

4. Biaya Inzage; 

5. Pemberitahuan putusan; 

6. Biaya banding; 

7. Kirim banding; 

8. Biaya proses; 

9. Biaya pendaftaran; 

10. Akte banding; 

11. Cadangan pemberitahuan; 

9 Biaya Kasasi: 

 Biaya kasasi lebih dari 1 

(satu) orang termohon 

kasasi 

 Penambahan panjar 

perorang dalam kota 

 Penambahan panjar 

perorang luar kota 

 

Rp 1.405.000,- 

 

Rp 500.000,- 

Rp 500.000,- 

 

Biaya untuk proses: 

1. Pemberitahuan pernyataan kasasi; 

2. Pemberitahuan pernyataan memori 

kasasi; 

3. Pemberitahuan kontra memori kasasi; 

4. Biaya kasasi; 

5. Kirim berkas; 

6. Foto copy; 

7. Pemberitahuan putusan kasasi; 

8. Biaya proses; 

9. Biaya pendaftaran; 

10. Akte kasasi 

11. Cadangan pemberitahuan; 

10 Biaya peninjauan kembali: 

 Biaya peninjauan kembali 

perkara perdata 

 Penambahan panjar 

perorang dalam kota 

 Penambahan panjar 

perorang luar kota 

 

Rp 3.555.000, 

Rp 500.000,- 

Rp 500.000,- 

 

Biaya untuk proses: 

1. Pemberitahuan penyerahan PK; 

2. Pemberitahuan penyerahan PK; 

3. Pemberitahuan kontra PK; 

4. Pemberitahuan putusan; 

5. Biaya PK; 

6. Kirim berkas; 

7. Foto copy; 

8. Biaya proses; 

9. Biaya pendaftaram; 

10. Akte PK; 

11. Cadangan pemberitahuan/ novum. 
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Sumber: dari Data Sekunder Panjar Biaya Pendaftaran Gugatan di Pengadilan 

Negeri Semarang.
72

 

 

Dalam HIR diatur ketentuan mengenai berperkara di Pengadilan tanpa 

biaya, yakni terdapat dalam Pasal 237 HIR. Dalam Pasal tersebut dijelaskan 

bahwa orang yang menggugat atau digugat yang tidak mampu, dapat mengajukan 

berperkara tanpa biaya. Tentunya permohonan berperkara tanpa biaya itu 

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan beberapa persyaratan, jika 

Ketua Pengadilan mengizinkan maka dapat dilanjutkan berperkara tanpa biaya, 

namun jika Ketua Pengadilan menolaknya, maka orang yang berperkara akan 

dikenakan biaya.
73

 

3. Pelaksanaan Asas Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang 

Berperkara di Pengadilan Agama tentunya dikenakan biaya perkara, sesuai 

dengan Pasal 121 (4) HIR menjelaskan biaya perkara ini meliputi biaya 

kepaniteraan, biaya untuk panggilan, biaya untuk pemberitahuan dan biaya 

materai namun biaya yang ditetapkan terjangkau bagi masyarakat. Rincian 

mengenai panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5: Rincian Panjar Biaya Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Agama 

Semarang 

NO URAIAN PANJAR KETERANGAN 

1 Pada tingkat pertama: 

1. Biaya pendaftaran 

2. Biaya proses 

3. Biaya redaksi 

4. Biaya materai 

5. Biaya panggilan/ 

pemberitahuan 

 

Jumlah 

 

Rp 30.000,- 

Rp 50.000,- 

Rp 5.000,- 

Rp 6.000,- 

..... 

Rp 91.000** 

Biaya pemanggilan saksi dipungut apabila 

pihak berperkara meminta kepada 

Pengadilan Kelas I-A Semarang dan besar 

biayanya sesuai dengan biaya panggilan. 

*) besar biaya panggilan/ pemberitahuan 

disesuaikan radius pada lampiran IL untuk 

luar wilayah Pengadilan Agama kelas I-A 

disesuaikan dengan biaya panggilan/ 

pemberitahuan pada Pengadilan Agama 

yang diminta bantuan. 

Jumlah panggilan untuk perkara: 

*Cerai gugat: Penggugat 2 kali, tergugat 3 

kali 

*Cerai Talak: Pemohon 3 kali, Termohon 4 

kali 

*Permohonan: jumlah Pemohon 3 kali 

*Gugatan lainnya disesuaikan dengan 

jumlah pihak 

**) belum termasuk biaya panggilan/ 

pemberitahuan. 

2. Biaya tingkat 

banding: 

1. Biaya pendaftaran 

2. Biaya perkara 

banding 

3. Biaya 

pemberkasan 

(termasuk ongkos 

pengiriman) 

4. Biaya 

pemberitahuan 

5. Biaya 

pemeriksaan 

tambahan 

 

Jumlah 

 

Rp 50.000,- 

Rp 150.000,- 

Rp 260.000,- 

 

 

Rp 460.000,-

** 

*)- besar biaya pemberitahuan sesuai radius 

pada Lampiran II untuk luar wilayah 

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang 

disesuaikan dengan biaya pemberitahuan pada 

Pengadilan Agama yang diminta bantuan. 

* jumlah panggilan dan pemberitahuan 9 kali 

* perkara yang pihaknya lebih dari satu 

disesuaikan 

**) panggilan pemeriksaan tambahan 

disesuaikan jumlah pihak 

***) belum termasuk biaya panggilan/ 

pemberitahuan. 
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Sumber: dari Data Sekunder Panjar Biaya Pendaftaran Gugatan di Pengadilan 

Agama Semarang.
74

 
 

Terkecuali bagi orang tidak mampu dapat dimungkinkan berperkara secara 

cuma-cuma. Pasal 237 HIR menjelaskan bahwa orang yang menggugat atau 

digugat yang tidak mampu, dapat mengajukan berperkara secara cuma-cuma. 

Tentunya permohonan berperkara tanpa biaya itu ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama dengan beberapa persyaratan, jika disetujui oleh Ketua 

Pengadilan Agama maka dapat dilanjutkan berperkara tanpa biaya, namun jika 

Ketua Pengadilan menolaknya, maka orang yang berperkara akan dikenakan 

                                                           
74

 Diakses di Internet, 30 Mei 2018, http://pa-semarang.go.id  

3 Tingkat Kasasi: 

1. Biaya pendaftaran 

2. Biaya perkara 

kasasi 

3. Biaya 

pemberkasan 

(termasuk ongkos 

petugas 

pengiriman) 

4. Biaya 

pemberitahuan 

Jumlah 

 

Rp 50.000,- 

Rp 500.000,- 

Rp 260.000,- 

 

Rp 810.000,- 

*) besarnya biaya pemberitahuan sesuai radius 

pada lampiran II, untuk luar wilayah 

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang 

disesuaikan dengan biaya pemberitahuan pada 

Pengadilan Agama yang diminta bantuan. 

- Jumlah panggilan dan pemberitahua 5 kali 

**) biaya belum termasuk biaya panggilan/ 

pemberitahuan. 

 

4 Peninjauan Kembali: 

1. Biaya pendaftaran 

2. Biaya perkara 

peninjauan 

kembali 

3. Biaya 

pemberkasan 

(termasuk ongkos 

petugas 

pengiriman) 

4. Biaya 

pemberitahuan 

Jumlah 

 

Rp 200.000,- 

Rp 2.500.000,- 

Rp 260.000,- 

 

Rp 

2.960.000** 

*) besar biaya pemberitahuan sesuai pada 

Lampiran II. Untuk luar wilayah Pengadilan 

Agama Kelas I-A Semarang disesuaikan 

dengan biaya pada Pengadilan Agama yang 

diminta bantuan. 

- jumlah panggilan dan pemberitahuan 5 kali 

**) belum termasuk biaya panggilan/ 

pemberitahuan. 

http://pa-semarang.go.id/
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biaya. Proses penyelesaian perkara secara cuma-cuma dilakukan melalui beberapa 

tahapan berikut ini: 

1) Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan 

dengan surat gugatan atau permohonan secara tertulis atau lisan; 

2) Apabila Tergugat selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan 

permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan 

pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat; 

3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk 

menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau 

tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya 

memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan 

tersebut; 

4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara 

Persidangan; 

5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, 

Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam 

jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak 

dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara. 

Untuk dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma di 

Pengadilan Agama Semarang, Ibu Tazki selaku Panitera di Pengadilan Agama 

Semarang menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni 

adalah sebagai berikut: 
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1) Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan 

tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan 

Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu 

Bantuan Langsung Tunai (BLT); 

2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing 

tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua 

tingkat peradilan sekaligus. 

Mengenai berperkara secara cuma-cuma atau prodeo di Pengadilan Agama 

Semarang, Ibu Tazki mengatakan ada dua macam, yakni prodeo Murni dan 

prodeo DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
75

 Istilah prodeo Murni di 

Pengadilan Agama yakni seorang hakim melihat apakah penggugat/tergugat 

miskin atau tidak, jika terbukti dalam putusan sela hakim membebaskan biaya, 

namun juga terdapat persoalan jika pada Pengadilan Agama yang ada didaerah ini 

memiliki radius panggilan yang sangat jauh, tentunya jurusita memerlukan biaya 

transportasi, dan darimana sumber pembiayaan tersebut.
76

 Kemudian  prodeo 

DIPA ini biaya perkara ditanggung oleh negara, tapi negara juga punya 

keterbatasan biaya. Dalam satu tahun anggaran DIPA sebesar Rp 100.000.000, 

jadi untuk membaginya panitera hanya mengira-ira saja. Contoh anggaran DIPA 

yang diberikan sebesar Rp 290.000 per perkara, secara umum jumlah tersebut 

tidak dapat mencukupi biaya perkara yang dipergunakan, namun karena perkara 
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tersebut melibatkan banyak pihak, sehingga harus dilakukan pemanggilan yang 

membutuhkan biaya bahan bakar minyak dan biaya transport, maka anggaran 

semakin banyak dan anggaran yang ditentukan DIPA tidak mencukupi untuk 

persidangan selanjutnya. 

C. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, 

Cepat, dan Biaya Ringan  

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. Dalam menjalankan proses penyelesaian perkara 

tentunya memiliki beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya merupakan upaya 

untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan 

sistem peradilan terpadu (integrated justice system), namun  keberadaan hukum 

selalu tertinggal dibelakang masyarakat. Untuk itu sebagai penegak hukum harus 

memiliki solusi supaya tujuan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman terlaksana. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, faktor pendukung yang 

mempengaruhi pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 

adalah hakim yang profesional pada saat menangani perkara, para pihaknya taat  

datang jadwal sidang, adanya jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat 

maupun bantuan hukum secara gratis dari layanan Posbakum (Pos Bantuan 

Hukum) di Pengadilan Negeri Semarang, dan bantuan prodeo DIPA dari 

pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan asas 
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peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah terbatasnya ruang sidang di 

Pengadilan, pihak yang tidak taat datang jadwal sidang, menggunakan jasa 

advokat dari luar kota, adanya hakim yang dimutasi ketika penanganan perkara, 

para pihak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan perkaranya, adanya 

advokat yang tidak profesional saat menangani perkara,  prodeo DIPA terbatas, 

dan proses pencairan dana untuk prodeo DIPA lambat. 

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan 

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Semarang 

dan Pengadilan Agama Semarang akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Di Pengadilan Negeri Semarang, penanganan perkara dilakukan sesuai 

dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam menangani perkara di pengadilan, 

dibutuhkan seorang hakim yang profesional, yang menjalankan tugasnya sesuai 

dengan kode etik hakim. Hakim yang profesional dalam menangani perkara 

tentunya akan mendukung cepatnya proses perkara di pengadilan. Seorang hakim 

dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan 

moral, dan juga profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat 

Indonesia.
77

 Tugas hakim menurut Pasal 132 HIR, yakni memberikan penerangan, 

maksudnya adalah hakim dapat memberikan bantuan jika diperlukan para pihak 

yang bersengketa. Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang 

agar pelaksanaan peradilan dapat dijalankan sesuai dengan asas peradilan 
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sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka seorang hakim harus banyak belajar dan 

meningkatkan ilmunya.
78

 Menurut beliau terdapat prinsip Ius Curia Novit yang 

artinya adalah hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan 

tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.
79

 Prinsip ini juga diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 

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. 

 

Ali Nuryahya, selaku Panitera di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan  

di Pengadilan Negeri Semarang terdapat ruangan khusus untuk membantu para 

pihak menyelesaikan perkara tanpa advokat, ruangan tersebut adalah Posbakum 

(Pos Bantuan Hukum), agar permasalahan dapat selesai dengan cepat. Posbakum 

tidak hanya membantu para pihak yang berperkara, namun juga membantu 

masyarakat yang kurang mampu dan kurang mengerti hukum. Posbakum ini 

merupakan bantuan dari Pengadilan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH). 

Tujuan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berbunyi: 

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan; 

b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan 

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;  

c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan 

secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
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d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (prodeo) kepada setiap orang 

atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun 

nonlitigasi. Bantuan hukum yang dimaksud meliputi menjalankan kuasa, 

mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain 

untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum 

adalah setiap orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan 

mandiri. Jika dikaitkan dengan asas biaya ringan, tentunya adanya lembaga 

bantuan hukum sangat membatu para pencari keadilan yang tidak mampu 

melakukan proses beracara di pengadilan. Bantuan hukum yang diberikan 

tentunya akan mendukung pelaksanaan asas biaya ringan.   

2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Hasil penelitian yang didapat, diketahui salah satu penghambat pelaksanaan 

asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah terbatasnya ruang sidang di 

Pengadilan Negeri Semarang, karena dalam waktu satu hari kira-kira bisa puluhan 

perkara yang masuk, sedangkan di Pengadilan Negeri Semarang hanya terdapat 

delapan ruang sidang. Selain itu yang menghambat proses penyelesaian perkara 

yakni karena para pihaknya yang tidak taat pada jadwal sidang, selain itu jika para 

pihak menggunakan jasa advokat yang ada diluar kota. Menggunakan jasa 

advokat dari luar kota bukannya tidak diperbolehkan, namun proses penyelesaian 
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akan menjadi lama karena jarak yang ditempuh oleh advokat jauh, sehingga 

menyebabkan keterlambatan datang sidang.  Jadi lebih baik para pihak yang ingin 

menyelesaikan perkara yang cepat, menggunakan jasa advokat yang ada didekat 

tempat tinggal mereka saja. 

Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa 

sebagai seorang hakim dimanapun  ia ditugaskan ia bertanggungjawab 

memeriksa, dan mengadili. Pada saat menangani perkara di Pengadilan sangat 

dimungkinkan ada hakim yang berpindah. Jika yang berpindah merupakan salah 

seorang hakim majelis, maka akan dibuat surat keputusan yang bersangkutan, dan 

Ketua Pengadilan akan menunjuk anggota hakim majelis lainnya untuk 

menangani perkara yang bersangkutan. Kemudian, jika yang berpindah hakim 

anggota, maka akan digantikan oleh hakim anggota lainnya sesuai dengan 

penugasannya.
80

 Jadi menurut beliau, tidak ada alasan hakim berpindah lalu 

perkara di Pengadilan tidak jalan, hal ini tidak akan menghambat proses jalannya 

peradilan. Pada proses penanganan perkara di Pengadilan Agama, dimungkinkan 

ada majelis hakim yang berpindah ke Pengadilan Agama lainnya, jika hakim 

tersebut sudah dilantik, maka ia tidak boleh menangani perkara yang sebelumnya 

ia tangani. Ketua Pengadilan Agama akan menerbitkan surat keputusan untuk 

menunjuk anggota majelis hakim baru untuk menangani perkara tersebut.
81

 

Apabila salah seorang hakim majelis yang berpindah saat menangani perkara, 

pada saat itu juga segera dikeluarkan surat keputusan dari Ketua Pengadilan untuk 
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menggantikan seorang hakim majelis yang berpindah, sehingga hal tersebut itu 

tidak jadi penghambat pelaksanaan proses peradilan. 

Seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang menyatakan biasanya 

keterlambatan dari proses persidangan itu bukan dari pihak pengadilan, namun 

karena pihak-pihak yang berperkara itu sendiri, para pihak tidak bisa secara 

kooperatif dalam menyelesaikan perkaranya. Misalnya, seharusnya penyelesaian 

perkara dapat dilakukan dengan waktu yang cepat dan singkat, pihak-pihaknya 

malah mengajukan banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.
82

 

Menurut M. Rizal selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang, faktor 

penghambat lainnya karena advokat yang tidak profesional, menurut beliau tidak 

sedikit ada advokat yang tidak profesional dalam beracara, misalnya tidak lengkap 

dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan di persidangan, kemudian ada 

juga advokat yang masih menimbang jasa yang lebih banyak, klien mana yang 

lebih menguntungkan advokat tersebut. Jadi menurut beliau, hal ini termasuk 

salah satu penghambat proses di pengadilan.
83

 

Djunaedi selaku advokat menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat 

pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dari 

kliennya sendiri, yakni klien yang tidak memberikan berkas, bukti, atau dokumen 

yang diperlukan kepada advokat, sehingga pemeriksaan perkara harus mundur/ 

ditunda. Selaku advokat hanya bisa menunggu berkas-berkasnya lengkap, jika 

sudah lengkap maka akan dilakukan proses persidangan di pengadilan.
84
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