
78 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tentang pelaksanaan asas 

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

Pengadilan Agama Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai 

berikut. 

A. Kesimpulan 

1. Alasan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas 

peradilan yang baik yakni karena asas ini membantu para pencari keadilan 

dalam menyelesaikan perkaranya. Selain itu, asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan ini selalu diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang 

pernah atau masih berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini merupakan 

salah satu asas yang penting dan masih relevan sampai sekarang, sehingga asas 

tersebut tetap  dimasukkan sebagai asas kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga tercemin dalam 

Herzien Indonesisch Reglement (HIR), antara. Pasal 161 HIR mencerminkan 

bahwa hukum acara sangat sederhana, kemudian Pasal 132 HIR menyatakan 

bahwa Ketua/hakim berwenang memberikan penerangan bagi para pihak agar 
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terlaksananya proses peradilan yang cepat,  dan dalam Pasal 237 HIR 

dimungkinkan beracara tanpa biaya. 

2. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Dari data yang 

didapat, terkait dengan asas cepat, masih ada perkara yang waktu 

penyelesaiannya melebihi batas waktu penyelesaian perkara yang ditentukan 

oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan 

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. 

Kemudian terkait dengan asas biaya ringan, dana prodeo DIPA yang 

ditentukan terbatas, dan proses pencairan dana untuk prodeo DIPA yang 

lambat. 

3. Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. 

a. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana cepat 

dan biaya ringan adalah sebagai berikut: 

1) hakim yang profesional dalam menangani perkara; 

2) para pihaknya taat  datang jadwal sidang yang ditentukan Pengadilan; 

3) adanya jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat maupun 

bantuan hukum secara gratis dari layanan Posbakum (Pos Bantuan 

Hukum) di Pengadilan Negeri Semarang; dan 
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4) adanya bantuan dari pemerintah untuk berperkara secara cuma-cuma di 

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang bagi 

orang yang tidak mampu. 

b. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana cepat 

dan biaya ringan adalah sebagai berikut: 

1) terbatasnya ruang sidang di Pengadilan; 

2) pihak yang tidak taat datang jadwal sidang yang ditentukan Pengadilan; 

3) menggunakan jasa advokat dari luar kota; 

4) adanya hakim yang dimutasi ketika penanganan perkara; 

5) para pihak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan perkaranya, dan; 

6) adanya advokat yang tidak profesional saat menangani perkara; 

7) adanya bantuan dari pemerintah berupa prodeo DIPA, namun pada 

pelaksanaannya pencairan dana prodeo DIPA lambat sehingga para 

pencari keadilan yang tidak mampu tidak bisa segera menyelesaikan 

perkaranya di pengadilan. 

B. Saran 

Perlu adanya penambahan ruangan di Pengadilan Negeri Semarang, karena 

diketahui ada banyak perkara yang masuk, sehingga ruangan untuk melaksanakan 

sidang tidak mencukupi. Kemudian standar operasional prosedur mengenai 

kecepatan proses penyelesaian di Pengadilan diperketat, sehingga penyelesaian 

perkara dilakukan lebih cepat.  

 


