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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama di Indonesia 

1. Definisi Peradilan dan Pengadilan Agama  

Peradilan dan pengadilan merupakan dua hal yang berbeda. 

Perbedaan keduanya terletak pada wilayah kekuasaan atau kompetansi 

yang dimiliki. Kompetensi peradilan agama dirumuskan sebagai 

kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.1 

Kompetensi absolut atau kekuasaan mutlak yang dimiliki peradilan 

agama tersebut dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap perkara 

atau porsi dari lingkungan peradilan. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan bahwa peradilan agama hanya memiliki kewenangan 

terhadap perkara antara orang yang beragama Islam, sehingga yang 

bukan beragama Islam menjadi kewenangan peradilan umum.  

Pengadilan agama merupakan pengadilan yang berada di setiap 

kota dan/atau kabupaten di seluruh wilayah Indonesia untuk 

mengurusi perkara orang yang beragama Islam di wilayah tempat 

pengadilan itu berada. Kekuasaan yang dimiliki pengadilan agama 

adalah kekuasaan relatif atau lebih dikenal dengan sebutan kompetensi 

relative. Sehingga yang menjadi patokan bagi kekuasaan relatif 

pengadilan agama ialah wilayah hukum yang diatur dalam peraturan 

                                                            
1 Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 

Nadila Putri. Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. 2019 
UIB Repository©2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 

perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang  Peradilan 

Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan 

dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang; 

a. Perkawinan; 

b. Waris; 

c. Wasiat; 

d. Hibah; 

e. Wakaf; 

f. Zakat; 

g. Infaq; 

h. Shadaqah; dan 

i. Ekonomi syariah. 

Perkara-perkara di atas merupakan pembagian secara garis besar 

yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Perkara perkawinan 

jika dijabarkan lebih luas dapat meliputi beberapa perkara seperti;  

a. perkara itsbat nikah; 

b. izin poligami; 

c. penetapan asal usul anak; 

d. penetapan wali adhal; 

e. penetapan pengusaan anak; 

f. Gugatan Perceraian; 

g. Pembagian harta bersama, dll. 
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Sedangkan dalam perkara kewarisan, hibah, dan wasiat dalam 

hal yang termasuk kewenangan pengadilan agama harus diselesaikan 

menurut ajaran Islam yang berlaku. Hukum kewarisan Islam dinilai 

sangat kompleks atau sedemikian rupa dan rumit. Sehingga sebagai 

seorang muslim yang beragama Islam harus tunduk dan patuh 

terhadap pengadilan agama dalam penyelesaian perkaranya bukan 

berdasarkan hukum di peradilan umum. Kemudian mengenai perkara 

wakaf, zakat, infak, dan sedeqah yang merupakan kegiatan yang 

bernilai ibadah dalam ajaran Islam apabila telah menjadi 

penyimpangan terhadap kegiatan tersebut maka pengadilan agama 

memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sesuai syariat Islam 

yang berlaku.  

Sedangkan ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan 

bank-bank syariah atau asuransi syariah jika terjadi penyelewengan 

maka penyelesaian perkaranya juga menjadi kewenangan dari 

pengadilan agama. Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki 

cangkupan kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan antara orang yang beragama Islam dalam mencari 

kebeneran dan keadilan. 

Pengaturan mengenai peradilan agama telah mengalami tiga kali 

perubahan, sebagai berikut; 

a. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

b. UU No. 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 

tahun 1989 Tentang  Peradilan Agama; 
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c. UU No. 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU 

No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Maka dengan adanya pengaturan terkait peradilan agama di atas 

menjadikan kedudukan pengadilan agama di Indonesia jelas adanya 

dan Pengadilan agama menjadi suatu lembaga yang mandiri. 

Perubahan-perubahan terhadap peraturan peradilan agama bertujuan 

untuk menjadikan pengadilan agama di Indonesia menjadi lembaga 

yang lebih baik dan terarah dalam menjalankan tugas serta fungsinya 

untuk mengadili perka-perkara yang menjadi kewenangannya. 

 

2. Sejarah Singkat Tentang Peradilan Agama 

Pada masa pemerintah jajahan, pengadilan agama di Indonesia 

belum memiliki undang-undang sendiri tatapi tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya 

benturan kekuasaan dengan peradilan umum. Pemerintah jajahan 

khawatir terhadap hukum yang dianut oleh mayoritas/sebagian besar 

rakyat Indonesia yaitu hukum Islam yang mana hukum tersebut 

bertentangan dengan agama dan atau keyakinan yang mereka anut. 

Hingga pada saat lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 

membawa pengaruh besar terhadap keberadaan peradilan agama di 

Indonesia karena telah memiliki regulasi tersendiri. Berlakunya 

undang-undang tersebut menjadikan pengadilan dalam lingkungan 

peradilan agama memiliki hierarki hubungan ganda, yaitu;2 

                                                            
2 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.67. 
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a. Segi yuridiksi administrasi peradilan memiliki hubugan 

fungsional dengan MA; 

b. Segi administrasi umum yang meliputi organisasi 

kelembagaan, kepegawaian, sarana, dan finansial terdapat 

hubungan struktural dengan departemen agama. 

Pengadilan agama mulai mendapat kewenangan yang mandiri 

dan independen untuk mengadili perkara tertentu sesuai dengan ajaran 

Islam dan khusus mengurusi perkara antara orang yang beragama 

Islam. Julukan “pengadilan semu” bagi pengadilan agama juga telah 

menghilang sejalan dengan adanya peraturan tersebut. Sebagaimana 

yang diketahui bahwa pengaturan mengenai peradilan agama telah 

mengalami perubahan sebanyak tiga kali. 

 Pengadilan agama yang berada di negara Indonesia dalam 

menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya bertindak sesuai 

peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi simpangsiur dan 

penyelewengan dalam mengadili dan memberikan para pihak yang 

berperkara jalan keluar atas perkara yang diajukannya ke pengadilan 

agama. 

 

 

 

3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Sumber hukum secara umum dapat diartikan sebagai asal 

mulanya hukum. Dalam perspektif sosiologis, sumber hukum adalah 
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suatu sebab-musabab atau faktor berlakunya suatu hukum.3 

Sebab/factor tersebut ialah keadaan nyata yang menjadi tuntutan sosial 

untuk menciptakan suatu hukum. Terdapat dua macam sumber hukum 

yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Macam-

macam sumber hukum formil terdiri dari; 

a. Undang-undang 

Undang-undang ialah seperangkat aturan yang dibentuk oleh 

pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang, memiliki 

kekuatan hukum tetap dan mengikat, dan memiliki sanksi 

bagi yang melanggarnya. Sebagai negara hukum, Indonesia 

menjadikan undang-undang sebagai pedoman dalam 

bertindak dalam menerapkan suatu kebijakan atau putusan. 

Undang-undang dibuat sesuai nilai yang bersumber dari 

pancasila yang menjadi ideology bangsa Indonesia yang 

mana nilai tersebut juga hidup dalam lingkungan masyarakat 

Indonesia. 

b. Kebiasaan atau adat istiadat 

Kebiasaan atau adat istiadat merupakan suatu perbuatan 

manusia yang dilakukan secara berulang dan turun temurun 

serta diakui sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat. Apabila tidak dilakukan secara turun temurun, 

maka kegiatan tersebut tidak dapat diakui sebagai suatu adat 

istiadat. 

                                                            
3 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.81. 
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c. Traktat  

Traktat adalah perjanjian yang dibuat baik secara bilateral 

maupun multilateral oleh dua negara atau lebih yang 

menimbulkan hak dan kewajiban diantara negara terkait 

karena adanya perjanjian yang mengingkat diantara kedua 

negara yang bersangkutan. 

d. Yurisprudensi 

Yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang 

digunakan sebagai bahan acuan oleh hakim untuk 

mengambil keputusan terhadap perkara yang sama 

dikemudian hari. 

e. Doktrin 

Pendapat para ahli dalam bidang hukum dan pendapat para 

sarjana hukum.  

Dengan demikian, sumber hukum formil dapat diartikan sebagai 

sumber hukum yang ditentukan secara yuridis dan telah diakui oleh 

umum. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang berasal 

dari norma-norma, kebiasaan, sopan santun, dan hukum yang tumbuh 

dan hidup dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Sumber hukum 

materiil bukan merupakan sumber hukum secara yuridis, namun 

keberadaannya telah mendapat pengakuan oleh umum. 

Pasal 54 UU No. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama menyebutkan;4 

                                                            
4 Pasal 54 UU No. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang 

berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam undang-undang ini.” 

Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama 

hukum acara yang digunakan adalah sama dengan yang digunakan 

pada peradilan umum yaitu hukum acara perdata, namun tidak semua 

perkara diberlakukan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara 

di pengadilan agama melainkan dengan menggunakan hukum acara 

tersendiri. Berikut peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

berlaku di Pengadilan Agama, yaitu;5 

a. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

b. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum 

Islam); 

c. UU No. 17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 

d. UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; 

e. UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. UU 

No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

f. UU No. 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU 

No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Tidak hanya memiliki peraturan khusus terkait peraturan 

perundang-undangan, namun terdapat juga sumber peraturan lainnya 

yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu; 

                                                            
5 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.87. 
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a. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI); 

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA  RI); 

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI; serta 

d. Kitab-kitab fiqh dan sumber hukum tidak tertulis yang 

lainnya. 

Sumber-sumber hukum tersebut seyogyanya diharapkan dapat 

membantu hakim dalam mengambil keputusan yang berlandaskan 

keadilan dan berkesinambungan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam 

lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu namun diharapkan juga dapat 

mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberikan; 

a.  Keadilan (keputusan tidak memandang kasta karena semua 

orang sama dimata hukum); 

b. Kepastian (semua yang telah ditetapkan dalam putusan atau 

semua hukuman yang telah ditetapkan tersebut adalah pasti), 

dan; 

c. Kemanfaatan (putusan diharapkan dapat berguna bagi pihak 

manapun). 

Tercapainya tujuan hukum tersebut ialah untuk pemenuhan hak yang 

dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia dalam beracara di Pengadilan 

Agama. Dengan demikian sumber hukum menjadi sangat penting 

keberadaannya untuk menjadi acuan dalam mengambil keputusan di 

pengadilan termasuk pengadilan agama. 

 

4. Asas Hukum Acara Peradilan Agama 
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Proses beracara di peradilan agama terdapat beberapa asas, yang 

meliputi sebagai berikut;6 

a. Bebas Merdeka Kekuasaan Kehakiman 

Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, 

asas ini bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

dengan menggunakan kekuasaan negara yang merdeka. 

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, kekuasaan 

kehakiman bebas dari campur tangan pihak lain kecuali 

diatur khusus oleh undang-undang. 

b. Pelaksana Kekusaan Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA 

dengan badan peradilan yang berada dibawahnya yaitu 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha 

negara (PTUN) dan peradilan militer. Tidak hanya MA 

namun Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian dari 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Badan peradilan tersebut 

melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-

masing lingkungan peradilan. 

c. Ketuhanan 

Dalam menetapkan suatu putusan dan/atau penetapan di 

peradilan agama wajib diawali dengan pembacaan 

                                                            
6 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.88. 
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“bismillahhirrahmanirrahim” dan diikuti dengan irah-irah 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sebelumnya putusan di pengadilan agama tidak 

menggunakan irah-irah tersebut, namun dengan disahkan dan 

diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 setiap 

putusan di pengadilan agama dimulai dengan kalimat dan 

irah-irah tersebut. Tidak hanya berada dalam suatu putusan 

dan/penetapan di peradilan agama yang menggunakan irah-

irah tersebut, namun di setiap undang-undang yang berlaku di 

Indonesia juga menggunakan irah-irah dan menjadi ciri 

pembeda negara Indonesia dengan negara lainnya. 

d. Fleksibelitas 

Dilingkungan peradilan agama pemeriksaan perkara 

dilakukan dengan memberikan pelayanan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah 

hukum acara yang mudah dipahami dan jelas tidak 

menimbulkan multitafsir atau membuat para pihak berpekara 

menjadi bingung sehingga kurang menjamin tercapainya 

tujuan hukum. Cepat ditujukan terhadap proses beracara yang 

tidak banyak mengahalangi hambatan sehingga dapat 

terselesaikan tepat waktu dan tidak memakan waktu yang 

lebih banyak. Sedangkan biaya ringan yang dimaksud ialah 

biaya yang terjangkau bagi masyarakat yang ingin 

mengajukan perkara di pengadilan agama. 
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e. Non-Ekstra Yudisial 

Merupakan pelarangan terhadap pihak lain di luar kekuasaan 

kehakiman untuk ikut campur atau melakukan segala campur 

tangan dalam urusan peadilan, kecuali hal tersebut diatur lain 

dalam peraturan yang berlaku. 

f. Legalitas 

Asas legalitas, maksudnya peradilan agama dalam 

melaksanakan fungsinya dan mengadili suatu perkara harus 

berpedoman pada hukum yang berlaku. Tindakan yang 

dilakukan harus berpedoman terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti contoh tindakan pemanggilan 

pihak terkait, penyitaan barang, pemeriksaan yang dilakukan 

dalam persidangan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim serta 

tindakan eksekusi  terhadap putusan hakim tersebut. 

Keenam asas diatas merupakan asas-asas yang berlaku dalam hukum 

acara peradilan agama yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

 

5. Produk Hukum Peradilan Agama  

Pada prinsipnya produk hukum peradilan agama sama dengan 

produk hukum peradilan umum. Terdapat dua macam produk hukum, 

yaitu: 

a. Putusan 
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Merupakan keputusan pengadilan yang diucapkan dalam 

persidangan oleh hakim. Sebuah putusan harus dibacakan 

sesuai dengan putusan tertulis yang telah ditetapkan. Suatu 

putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka dan berlaku 

hukum mengingkat setelah dibacanya putusan tersebut. dalam 

suatu putusan hakim terdapat tigas jenis kekuatan hukum, 

yakni sebagai berikut;7 

1)  Kekuatan Mengingkat 

Para pihak yang berkepentingan memiliki kewajiban untuk 

tunduk dan patuh atas putusan yang telah ditetapkan 

hakim di pengadilan jika para pihak tersebut menyerahkan 

dan mempercayakan perkara atau sengketa yang mereka 

alami kepada pihak pengadilan untuk diperiksa dan diadili 

oleh hakim. 

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengingkat sejalan 

dengan Pasal 1917 KUH Perdata. 

 

 

2) Kekuatan pembuktian  

Akta otentik ialah salah satu alat bukti tertulis yang 

digunakan dalam persidangan untuk memperjelas dan 

membuat terang suatu sengketa atau perkara baik pada 

                                                            
7 Sudikno Mortokusomo, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm.211. 
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tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali 

karena memiliki kekuatan pembuktian. 

3) Kekuatan eksekutorial  

Suatu putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan 

sesuai yang telah ditetapkan dalam putusan secara paksa 

oleh alat-alat negara. 

Pengadilan agama dalam pelaksanaan putusannya tidak 

memerlukan pengukuhan dari pengadilan negeri lagi seperti 

sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan pengadilan 

agama menjadi pengadilan yang mandiri dengan memanfaatkan 

keberadaan seorang jurusita untuk melaksanakan putusan yang 

ditetapkan oleh hakim. tidak hanya mengeluarkan produk berupa 

putusan, namun pengadilan agama juga dapat mengeluarkan produk 

pengadilan berupa penetapan terhadap perkara-perkara permohonan 

yang diajukan oleh pihak berkepentingan. 

b. Penetapan 

Terdapat dua macam penetapan yakni sebagai berikut; 

1) Penetapan dalam bentuk voluntaria (Permohonan) 

Merupakan penetepan terhadap perkara permohonan yang 

tidak memiliki perlawanan dari pihak lain. 

2) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria 

Jenis perkara perkawinan di pengadilan agama terdapat 

beberapa produk penetapan, tetapi bulan voluntaria murni 

karena terdapat pihak pemohon dan termohon. Contoh 
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penetepan ini adalah penetapan ikrar talak.8 Kekuatan 

hukum penetapan berbeda dengan kekuatan putusan. Jika 

kekuatan putusan berlaku mengingkat pada kedua belah 

pihak, kekuatan penetapan mempunyai kekuatan sepihak, 

pihak lain tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti 

kebenaran terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam putusan 

volunter.9 

Dengan demikian, putusan dan penetapan sebagai produk hukum 

merupakan dua hal yang berbeda walaupun sama-sama ditetapkan 

dihadapan pengadilan oleh hakim. Di Pengadilan Agama Batam Kelas 

1A produk pengadilan dapat diambil di meja 3 bagian Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengambilan produk dapat dilakukan 

setelah perkara selesai diperiksa dan diadili oleh hakim. Untuk 

pengambilan produk pengadilan, haruslah orang yang bersangkutan 

dan dibuktikan dengan adanya identitas diri (KTP) yang sesuai dan 

membayar sejumlah uang untuk mengambil produk tersebut. 

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan Agama 

1. Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan Agama 

                                                            
8 Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
9 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.320. 
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Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam Perma 

tersebut diatur mengenai 3 (tiga) lingkup layanan yang diberikan 

terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu;10 

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara 

Pembebasan biaya perkara yang dimaksudkan adalah, 

berperkara secara gratis di pengadilan dan biayai oleh negara. 

Untuk dapat berperkara dengan pembebasan biaya perkara, 

pihak yang bersangkutan harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang telah diatur di dalam perma ini.  

b. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diberikan untuk 

mempermudah pihak yang bersangkutan melangsungkan 

proses beracara yang seharusnya namun terhalang oleh biaya, 

letak geografis, dan hambatan fisik untuk mencapai lokasi 

kantor pengadilan. Sidang di luar gedung pengadilan dapat 

disebut dengan sidang keliling. Sidang di luar gedung 

memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 

disetujui dan dilaksanakan sesuai pengaturan yang telah ada. 

Perkara yang daopat diselesaikan dengan melakukan sidang 

di luar gedung pengadilan adalah perkara yang 

pembuktiannya mudah dan sederhana. 

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan 

                                                            
10 Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan 
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Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di pengadilan merupakan 

layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau bantuan 

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pihak 

berperkara dan berstatus tidak mampu. Posbakum yang 

berada di pengadilan bekerjasama dengan lembaga lain 

seperti lembaga advokat maupun lembaga konsultasi hukum. 

Posbakum dibentuk di setiap lingkungan peradilan. 

Penyediaan posbakum bertujuan untuk memberikan 

kemudahan bagi pihak berkepentingan namun tidak memiliki 

akses untuk mendapatkan konsultasi mengenai perkara yang 

diajukannya di pengadilan. Dengan adanya bantuan 

posbakum, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang 

profesional dan melaksanakan hal-hal yang telah diatur oleh 

perma No 1 tahun 2014. 

Ketiga lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

pengadilan tersebut telah diatur secara terperinci mengenai syarat dan 

pelaksanaannya di dalam Perma Nomor 1 tahun 2014. Sehingga pihak 

pengadilan dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh 

Mahkamah Agung dapat berpedoman pada perma yang diberlakukan 

tersebut. Setiap lingkungan peradilan wajib melaksanakan perma 

tersebut, tidak terkecuali pengadilan agama. PA Batam Kelas IA yang 

menjadi merupakan bagian badan peradilan agama telah menjalankan 

3 (tiga) lingkup layanan tersebut dengan semestinya. 
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2. Asas dalam Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

Beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2 Perma No. 1 tahun 

2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat 

tidak mampu di pengadilan, yaitu; 

a. Keadilan 

Asas keadilan dimaksudkan dengan memberi layanan hukum 

bagi masyarakat tidak mampu dapat mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagaimana 

mestinya. 

b. Sederhana, cepat dan biaya ringan 

Sederhana, diartikan sebagai mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman atau multitafsir oleh pihak 

yang menerima layanan tersebut.  

Cepat, tidak memakan waktu yang lama sehingga dapat 

menghemat waktu.  

Biaya ringan, diperhitungkan secara benar dan logis, 

terperinci, transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain 

diluar kepentingan para pihak. 

 

 

c. Non diskriminatif 

Tidak membedakan-bedakan orang dalam memberikan 

keadilan baik dari segi kondisi fisik, jenis kelamin, suku dan 

hal lainnya. 
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d. Transparansi 

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan  

e. Akuntabilitas 

Asas yang menentukan pertanggungjawaban pemberi layanan 

pada setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan kepada 

masyarakat. 

f. Efektivitas dan efisiensi 

Memberikan layanan dengan benar dan waktu yang 

sesuai/tepat waktu dan tidak lebih dari waktu yang telah 

diperkirakan sebelumnya. 

g. Bertanggungjawab 

Terhadap layanan dan informasi yang telah diberikan dan 

disampaikan kepada masyarakat harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenerannya berdasarkan hukum. 

h. Profesional 

Mengutamakan keahlian sesuai dengan kode etik dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika 

dalam pengerjaan didasari oleh suatu aturan yang berlaku 

maka dapat memberikan pelayanan yang prima dan sesuai 

kapasitasnya untuk mencapai suatu profesionalitas. 

 

3. Tujuan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

Nadila Putri. Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. 2019 
UIB Repository©2019



20 
 

Universitas Internasional Batam 

Dengan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu diharapkan dapat mencapai tujuan penyelenggara yaitu;11 

a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang 

sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat 

keterbatasan baiya, fisik, atau geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak 

mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh 

informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam 

menjalani proses hukum di pengadilan; 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan 

perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; 

e. Memerikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari 

keadilan. 

Tujuan-tujuan di atas dapat tercapai apabila Perma No. 1 tahun 2014 

Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak 

mampu di pengadilan dijalankan dengan sebagaimana mestinya di 

lingkungan pengadilan termasuk Pengadilan Agama. 

 

4. Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 

                                                            
11 Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan 

Nadila Putri. Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. 2019 
UIB Repository©2019



21 
 

Universitas Internasional Batam 

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) merupakan proses 

berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis. Prodeo terbagi 

atas dua macam yaitu Prodeo Pemerintah dan Prodeo Murni. Prodeo 

Pemerintah adalah pembebasan biaya perkara (Prodeo) di pengadilan 

yang biayanya bersumber dari anggaran Mahkamah Agung. 

Sedangkan Prodeo Murni anggarannya berasal dari kebijakan kantor 

di masing-masing pengadilan agama disetiap kota dan/atau kabupaten 

yang tersebar di Indonesia. 

Anggaran yang dikelurkan oleh Mahkamah Agung untuk 

perkara Prodeo ialah sebesar Rp.2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga 

puluh lima ribu rupiah), yang mana anggaran tersebut diperuntukkan 

bagi 5 (lima) dan/atau 6(enam) perkara setiap tahunnya. Target atau 

kuota perkara tersebut harus dipenuhi untuk pelaporan ke Mahkamah 

Agung oleh Pengadilan Agama setiap akhir tahun. Berikut rekapan 

perkara Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas 1A tahun 2018-

2019 disajikan pada Tabel 2.1. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Perkara Predeo di PA Batam Kelas 1A tahun 2018-2019. 

REKAPITULASI PERKARA PRODEO TAHUN 2018 - 2019 

PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS 1 A 

          

N
O 

NOMOR 
PERKARA 

JENIS 
PERKARA 

DAFT
AR 

PMH PHS 
SIDA
NG 

PUTU
S 

JENIS 
PUTUSAN 
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1 

00
47 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 04/01/
2018 

04/01/
2018 

09/01/
2018 

18/01/
2018 

01/02/
2018 

DIKABUL
KAN 

2 

11
73 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 25/07/
2018 

25/07/
2018 

26/07/
2018 

06/12/
2018 

20/12/
2018 

DICABUT 

3 

12
98 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 14/08/
2018 

14/08/
2018 

15/08/
2018 

30/08/
2018 

19/12/
2018 

DIKABUL
KAN 

4 

12
99 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 14/08/
2018 

14/08/
2018 

15/08/
2018 

17/12/
2018 

19/12/
2018 

DIKABUL
KAN 

5 

15
80 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 02/10/
2018 

02/10/
2018 

04/10/
2018 

12/02/
2019 

12/02/
2019 

DIKABUL
KAN 

6 

20
13 

/Pdt.G/2018/
PA.Btm 

Cerai Gugat 14/12/
2018 

14/12/
2018 

14/12/
2018 

19/12/
2018 

26/12/
2018 

DIKABUL
KAN 

7 

54
9 

/Pdt.G/2019/
PA.Btm 

Cerai Gugat 12/03/
2019 

12/03/
2019 

13/03/
2019 

21/03/
2019 

04/04/
2019 

DIKABUL
KAN 

8 

78
4 

/Pdt.G/2019/
PA.Btm 

Cerai Gugat 16/04/
2019 

16/04/
2019 

18/04/
2019 

22/08/
2019 

  

9 

96
3 

/Pdt.G/2019/
PA.Btm 

Cerai Gugat 27/05/
2019 

28/05/
2019 

28/05/
2019 

19/06/
2019 

  

 

Sumber: Pengadilan Agama Batam Kelas 1A, 2019. 

 

Jika anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung telah 

terpenuhi kuotanya, maka pengajuan permohonan perkara prodeo baru 

dapat diajukan kepada Pengadilan Agama ditahun selanjutnya. Namun 

untuk dapat berperkara secara prodeo, pihak yang mengajukan harus 

menyiapkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang 

berlaku.  

5. Syarat Pengajuan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 

Untuk dapat beracara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma, 

pihak yang mengajukan perkara harus tidak mampu secara ekonomi 
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dan dapat dibuktikan dengan memenuhi beberapa syarat seperti 

berikut;12 

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang 

menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu 

membayar biaya perkara, atau 

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu 

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), 

Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 

atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar 

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau 

yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk 

memberikan keterangan tidak mampu. 

Syarat-syarat yang ditetapkan tersebut wajib dipenuhi agar 

permohonan prodeo dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan. Selain 

dua syarat pokok diatas, pihak yang mengajukan juga menyiapkan 

persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, buku 

nikah, Kartu Keluarga, dan dokumen penting lainnya. Dokumen-

dokumen asli dan fotocopyannya harus disiapkan dan dimasukkan 

dalam map khusus. Jika semua syarat telah dipenuhi dan dikabulkan, 

                                                            
12 Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan. 
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pihak berkepentingan dapat beracara di pengadilan sesuai hukum 

acara yang berlaku. 

 

6. Prosedur Pemberian Layanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama 

Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diatas, 

selanjutnya yang perlu diperhatikan ialah tahapan-tahapan atau 

prosedur Pemberian layanan Prodeo oleh Pengadilan Agama seperti 

berikut;13 

a. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan 

Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis ke meja 

pendaftaran; 

b. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan oleh staff 

meja pendaftaran kepada Ketua Pengadilan dengan 

melampirkan bukti tertulis berupa dokumen. 

c. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya 

perkara dan ketersediaan anggaran. 

d. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan 

berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat dan mengeluarkan Surat 

Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila 

permohonan dikabulkan. 

e. Komponen pembiayaan Prodeo sebagai akibat dari 

pembebasan biaya perkara terdiri dari: 

                                                            
13 Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan. 
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1) Materai; 

2) Biaya Pemanggilan para pihak; 

3) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan; 

4) Biaya Sita Jaminan; 

5) Biaya Pemeriksaan setempat; 

6) Biaya Saksi/Ahli; 

7) Biaya eksekusi; 

8) Alat Tulis Kantor (ATK); 

9) Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat 

yang berkaitan dengan berkas perkara; 

10) Penggandaan salinan putusan; 

11) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke 

Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, 

berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang 

perlu; 

12) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang 

telah diminutasi; dan 

13) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang 

habis pakai. 

f. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara 

dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara 

tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya 

Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak 

lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Nadila Putri. Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. 2019 
UIB Repository©2019



26 
 

Universitas Internasional Batam 

undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya. 

g. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, 

maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara 

biasa. 

Sesuai penjelasan di atas, maka diterima atau tidaknya suatu perkara 

untuk dapat berperkara dan/atau beracara di pengadilan secara cuma-

cuma tergantung terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh 

pengadilan sebagai jawaban dari permohonan yang telah diajukan 

pihak yang berkepentingan. Proses berperkara yang dilakukan baik 

diterima atau tidaknya suatu permohonan perkara prodeo yaitu 

menggunakan hukum acara perdata kecuali diatur oleh peraturan 

khusus. Pembeda perkara prodeo dengan perkara biasa hanya terletak 

pada pembebanan biayanya saja.  

Proses beracara pengadilan agama menggunakan hukum acara 

yang sama dengan lingkungan peradilan umum yaitu hukum acara 

perdata.14 Jika tahapan administrasi telah dilengkapi maka selanjutnya 

adalah penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ketua majelis 

hakim menentukan/menetapkan hari sidang dan memerintah jurusita 

memanggil para pihak berperkara agar hadir pada proses persidangan. 

                                                            
14 Pasal 54 Undang-undag No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Jika dilihat dari segi teoritis, pemeriksaan suatu perkara di dalam 

persidangan dilakukan dengan beberapa tahapan/proses, yaitu;15 

a. Sidang Pertama 

Sidang pertama, mengupayakan perdamaian diantara para 

pihak yang berperkara (mediasi) dan ditengahi oleh seorang 

mediator sebagai penengah. Mejelis hakim memiliki 

kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara 

terlebih dahulu. Dalam sidang pertama terdapat kemungkinan 

yang akan terjadi yaitu tercapainya perdamaian/mediasi 

diantara para pihak berperkara tersebut sehingga dituangkan 

dalam bentuk akta perdamaian, dan/atau tidak tercapainya 

perdamaian/gagal sehingga dilanjutkan dengan proses 

persidangan selanjutnya. 

b. Sidang Kedua 

Sidang kedua, sidang pembacaan gugatan dan/atau 

permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat atau dapat 

disebut juga sebagai pemohon.  

c. Sidang Ketiga 

Sidang kertiga, sidang penyampaian jawaban oleh tergugat 

dan/atau termohon dengan mengakui atau membantah isi dari 

gugatan/permohonan yang telah diajukan oleh penggugat 

dan/atau pemohon yang disampaikan baik secara lisan 

maupun tertulis di depan persidangan. Sidang penyampaian 

                                                            
15 Zulkarnaen & Mayaningsih, D. Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, 
2017, hlm.260 

Nadila Putri. Prosedur Pemberian Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Batam Kelas IA. 2019 
UIB Repository©2019



28 
 

Universitas Internasional Batam 

jawaban oleh tergugat/termohonan diberikan untuk 

mempertahankan halk-hak yang dimilikinya. 

d. Sidang Keempat 

Sidang keempat, sidang penyampaian jawaban oleh 

penggugat/pemohon (replik) atas jawaban yang telah 

disampaikan oleh tergugat/termohon di sidang ketiga. Dalam 

persidangan ini, penggugat/pemohon dapat mempertahankan 

atau memperkuat isi dari gugatannya atau melengkapi 

keterangan yang dianggap perlu untuk mempertegas gugatan 

sebelumnya, atau penggugat/pemohon juga dapat 

membenarkan jawaban dari tergugat/termohon. 

e. Sidang Kelima 

Sidang kelima, sidang yang menjawab isi replik yang 

disampaikan pada sidang keempat. Sidang ini diberi nama 

sidang duplik atau biasa dikenal dengan sebutan sidang replik 

dan duplik (sidang jawab-menjawab). 

f. Sidang Keenam 

Sidang keenam, sidang pembuktian yang disampaikan oleh 

penggugat. Siapa yang mendalilkan sesuatu 

gugatan/permohonan maka ia harus dapat membuktikannya. 

Sehingga pada sidang pembuktian, pihak 

penggugat/pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan 

terlebih dahulu sebagaiman hukum acara yang telah berlaku. 

Alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut; 
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1) Alat bukti surat 

Alat bukti ini dapat berupa akta otentik dan akta di 

bawah tangan. Pada pengadilan agama alat bukti 

surat/bukti tertulis dinamakan Maktubah dan terbagi 

atas dua jenis yaitu akta dan surat keterangan. 

2) Alat bukti saksi 

Alat bukti saksi setidaknya memiliki minimal dua 

orang saksi. Saksi merupakan orang yang memenuhi 

syarat tertentu, mengetahui, melihat, mendengar, dan 

mengalami langsung keadaan atau peristiwa yang 

terjadi dan menyampaikannya di muka persidangan. 

Saksi dalam pembuktian di pengadilan agama dikenal 

dengan sebutan Syahadah. 

3) Alat bukti persangkaan 

Alat bukti persangkaan merupakan kesimpulan atau 

suatu petunjuk yang menjadikan peristiwa tersebut 

terang. 

4) Alat bukti pengakuan 

Alat bukti pengakuan ialah alat bukti yang bernilai 

sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu 

pembuktian yang lainnya. 

5) Alat bukti sumpah 

Alat bukti sumpah dalam pengadilan agama disebut 

sebagai Yamin, yaitu penyampaian suatu pernyataan 
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yang diucapkan pada waktu memberi keterangan 

dengan menyebut nama Tuhan sehingga jika memberi 

keterangan yang tidak benar maka akan dihukum oleh-

Nya. 

6) Pemeriksaan di tempat 

Pemeriksaan di tempat merupakan pemeriksaan yang 

dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang 

dilakukan di luar gedung pengadilan. Hal tersebut 

bertujuan agar hakim dapat melihat langsung peristiwa 

atau keadaan yang menjadi sengketa/perkara. 

7) Saksi ahli 

Saksi ahli atau keterangan ahli merupakan keterangan 

yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim 

dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan 

hakim. 

 Macam-macam alat bukti yang digunakan dalam 

pemeriksaan perkara di pengadilan agama bertujuan untuk 

membuat terang suatu perkara yang diajukan dan diperiksa 

serta diadili oleh majelis hakim. 

g. Sidang Ketujuh 

Sidang ketujuh, sidang pembuktian oleh pihak 

tergugat/termohon. Kesempatan ini diberikan sama seperti 

sidang pembuktian yang diberikan kepada pihak 

penggugat/pemohon. 
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h. Sidang Kedelapan 

Sidang kedelapan, sidang untuk menyampaikan kesimpulan 

atau pendapat akhirn atas sidang-sidang sebelumnya yang 

disampaikan oleh masing-masing pihak, pihak 

penggugat/pemohon dan pihak tergugat/termohon di muka 

persidangan. 

i. Sidang Kesembilan 

Sidang kesembilan, merupakan sidang penyampaian 

keputusan atau penetapan yang dibacakan oleh ketua majelis 

hakim di persidangan. Apabila salah satu pihak merasa tidak 

puas atau menolak keputusan atau penetapan tersebut maka 

dapat mengajukan upaya hukum banding. 

Demikianlah tahapan atau proses pemeriksaan perkara di 

pengadilan agama maupun pengadilan umum yang dilakukan oleh 

majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang 

menjadi kewenangannya. Sehingga pihak-pihak berperkara harus 

memperhatikan tahapan atau proses tersebut agar persidangan dapat 

berjalan dengan semestinya sehingga tercapainya hal-hal yang 

diharapkan dengan diberikannya putusan/penetapan oleh ketua majelis 

hakim.  
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