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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Nara Sumber : Hakim Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri 

Semarang. 

 

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa Asas Peradilan Sederhana, 

Cepat, dan Biaya Ringan harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi, padahal seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan 

acara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sifatnya formal dan 

teknis yang sudah tentu akan memakan waktu. Lalu apa yang menjadi 

pembeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi padahal 

kedua proses acara penyelesaian sengketa ini menganut asas yang sama 

yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

2. Justice Delayed is Justice Denied, artinya terlambat memberi keadilan 

juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan. Ketidakadilan yang 

dimaksud karena penumpukan perkara di Pengadilan. Menurut Bapak/Ibu 

apakah dengan adanya ungkapan Justice Delayed is Justice Denied ini 

menghambat baik secara keseluruhan ataupun sebagian Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

3. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak perkara yang menumpuk di 

Pengadilan karena beberapa faktor,  yakni faktor internal dan eksternal. 

Salah satu contoh faktor internal adalah terbatasnya ruang sidang di 
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Pengadilan. Menurut Bapak/Ibu apakah terbatasnya ruang sidang menjadi 

salah satu penghambat proses persidangan? 

4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

menyatakan pengertian dari Advokat orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Biasanya orang yang 

kurang mengerti hukum akan memberikan kuasanya kepada seorang 

advokat. Menurut Bapak/Ibu, penanganan perkara yang dilakukan oleh 

advokat itu cenderung membantu atau menghambat? Mohon penjelasan 

dari sudut pandang Bapak/Ibu. 

5. Dalam menangani suatu perkara di Pengadilan apakah pernah ada hakim 

yang berpindah saat menangani perkara dari Pengadilan satu ke 

Pengadilan lainnya? Mohon penjelasan dari Bapak/Ibu. 

6. Terkait dengan penanganan perkara ada kebijakan prioritas perkara yang 

menjadi perhatian publik, apakah perkara tersebut dapat didahulukan? 

Kemudian bagaimana dengan perkara lainnya? Apakah menjadi lebih 

lambat? Mohon penjelasan dari sudut pandang Bapak/Ibu. 

7. Dalam menangani penyelesaian perkara di Pengadilan hendaknya 

memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat? mohon penjelasan 

8. Seperti yang kita ketahui, keberadaan hukum selalu tertinggal dibelakang 

perkembangan masyarakat. Menurut Bapak/Ibu tindakan apa yang bisa 

dilakukan agar hukum dapat berjalan seiring dengan perkembangan 

masyarakat? Mohon penjelasan Bapak/Ibu. 
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9. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dikenal dengan istilah 

berperkara secara Prodeo. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. Pengertian Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan 

secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah 

Agung RI. Bagaimana proses penyelesaian perkara secara prodeo? Dan 

apa saja persyaratannya agar bisa melakukan penyelesaian secara prodeo? 

10. Terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan, apakah ada ruangan 

khusus atau pegawai khusus yang ditugaskan untuk mendampingi 

Penggugat maupun Tergugat yang melakukan penyelesaian tanpa 

menggunakan jasa pengacara? Bagaimana dengan yang mengajukan 

penyelesaian perkara secara prodeo? Apakah masih ada? Mengapa 

diberlakukan? 

11. Terkait dengan penyelesaian perkara secara prodeo, ada berapa jumlah 

penanganan perkara prodeo di Pengadilan pada tahun 2017? 

12. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban 

berperan aktif untuk membantu para pencari keadilan. Membantu yang 

bagaimana? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Nara Sumber : Hakim Pengadilan Agama dan Panitera Pengadilan Agama 

Semarang. 

 

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa Asas Peradilan Sederhana, 

Cepat, dan Biaya Ringan harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi, padahal seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan 

acara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sifatnya formal dan 

teknis yang sudah tentu akan memakan waktu. Lalu apa yang menjadi 

pembeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi padahal 

kedua proses acara penyelesaian sengketa ini menganut asas yang sama 

yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

2. Justice Delayed is Justice Denied, artinya terlambat memberi keadilan 

juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan. Ketidakadilan yang 

dimaksud karena penumpukan perkara di Pengadilan. Menurut Bapak/Ibu 

apakah dengan adanya ungkapan Justice Delayed is Justice Denied ini 

menghambat baik secara keseluruhan ataupun sebagian Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

3. Seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak perkara yang menumpuk di 

Pengadilan karena beberapa faktor,  yakni faktor internal dan eksternal. 

Salah satu contoh faktor internal adalah terbatasnya ruang sidang di 
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Pengadilan. Menurut Bapak/Ibu apakah terbatasnya ruang sidang menjadi 

salah satu penghambat proses persidangan? 

4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

menyatakan pengertian dari Advokat orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Biasanya orang yang 

kurang mengerti hukum akan memberikan kuasanya kepada seorang 

advokat. Menurut Bapak/Ibu, penanganan perkara yang dilakukan oleh 

advokat itu cenderung membantu atau menghambat? Mohon penjelasan 

dari sudut pandang Bapak/Ibu. 

5. Dalam menangani suatu perkara di Pengadilan apakah pernah ada hakim 

yang berpindah saat menangani perkara dari Pengadilan satu ke 

Pengadilan lainnya? Mohon penjelasan dari Bapak/Ibu. 

6. Terkait dengan penanganan perkara ada kebijakan prioritas perkara yang 

menjadi perhatian publik, apakah perkara tersebut dapat didahulukan? 

Kemudian bagaimana dengan perkara lainnya? Apakah menjadi lebih 

lambat? Mohon penjelasan dari sudut pandang Bapak/Ibu. 

7. Dalam menangani penyelesaian perkara di Pengadilan hendaknya 

memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat? mohon penjelasan 

8. Seperti yang kita ketahui, keberadaan hukum selalu tertinggal dibelakang 

perkembangan masyarakat. Menurut Bapak/Ibu tindakan apa yang bisa 

dilakukan agar hukum dapat berjalan seiring dengan perkembangan 

masyarakat? Mohon penjelasan Bapak/Ibu. 
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9. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dikenal dengan istilah 

berperkara secara Prodeo. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. Pengertian Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan 

secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah 

Agung RI. Bagaimana proses penyelesaian perkara secara prodeo? Dan 

apa saja persyaratannya agar bisa melakukan penyelesaian secara prodeo? 

10. Terkait dengan penyelesaian perkara di Pengadilan, apakah ada ruangan 

khusus atau pegawai khusus yang ditugaskan untuk mendampingi 

Penggugat maupun Tergugat yang melakukan penyelesaian tanpa 

menggunakan jasa pengacara? Bagaimana dengan yang mengajukan 

penyelesaian perkara secara prodeo? Apakah masih ada? Mengapa 

diberlakukan? 

11. Terkait dengan penyelesaian perkara secara prodeo, ada berapa jumlah 

penanganan perkara prodeo di Pengadilan pada tahun 2017? 

12. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban 

berperan aktif untuk membantu para pencari keadilan. Membantu yang 

bagaimana? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Nara Sumber : Advokat di Kantor Hukum D.Djunaedi, S.H. dan Rekan 

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa Asas Peradilan Sederhana, 

Cepat, dan Biaya Ringan harus diterapkan dalam penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi, padahal seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan 

acara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sifatnya formal dan 

teknis yang sudah tentu akan memakan waktu. Lalu apa yang menjadi 

pembeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi padahal 

kedua proses acara penyelesaian sengketa ini menganut asas yang sama 

yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

2. Justice Delayed is Justice Denied, artinya terlambat memberi keadilan 

juga merupakan bentuk lain dari ketidakadilan. Ketidakadilan yang 

dimaksud karena penumpukan perkara di Pengadilan. Menurut Bapak/Ibu 

apakah dengan adanya ungkapan Justice Delayed is Justice Denied ini 

menghambat baik secara keseluruhan ataupun sebagian Asas Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan? 

3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

menyatakan pengertian dari Advokat orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Biasanya orang yang 

kurang mengerti hukum akan memberikan kuasanya kepada seorang 

advokat. Dalam menangani suatu perkara apakah Bapak pernah ada 

hambatannya? 
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4. Terkait dengan penanganan perkara ada kebijakan prioritas perkara yang 

menjadi perhatian publik, menurut Bapak sebagai seorang advokat apakah 

perkara tersebut dapat didahulukan?  

5. Seperti yang kita ketahui, keberadaan hukum selalu tertinggal dibelakang 

perkembangan masyarakat. Menurut Bapak/Ibu tindakan apa yang bisa 

dilakukan agar hukum dapat berjalan seiring dengan perkembangan 

masyarakat? Mohon penjelasan. 

 

 


