BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.

Tinjauan Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1)

Pengertian Kekuasaan Kehakiman
Pengertian Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan dan dinyatakan

dalam penjelasan UUD 1945 ialah :
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim
ditetapkan dengan Undang-Undang”.
Hal ini berarti bahwa Profesi para hakim telah dijamin oleh Hukum
Positif Indonesia. Salah satu khas Negara hukum adalah adanya suatu
kebebasan hakim yang merdeka, tidak intervensi dan tidak dipihak ataupun
memihak oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Hakim mempunyai
wewenang penahanan dan memutuskan atas kehendaknya hal ini
berdasarkan faktot-faktor ataupun musyawarah majelis hakim dan
Kemerdekaan Hakim tersebut tidak bisa diartikan bahwa hakim dapat
melakukan tindakan sesuai keinginannya pada sesuatu perkara yang sedang
hadapinya, akan tetapi hakim tetap bertujuan pada peraturan perundangundangan. 1
Fungsi kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-undang yang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelnggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik
Indonesia”.

1

G.Bab II Hakim dan kekuasaan hakiman dlm penjatuhan putusan berdasarkan teori keadilan
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Dalam Pendapat para ahli Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : 2
“Perbedaan antara pengadilan dengan instansi-instansi lain ialah,
bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara
positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam
peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dibidang hukum hakim
bertugas menerapkan apa itu concreto ada oleh seorang terdakwa
dialkukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini
oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana
dilanggar.”
Selain dari itu hakim dalam memutus sebuah perkara seorang hakim
harus mempertimbangkan dan menggali faktor-faktor atau prinsip-prinsip
keadilan yang ada di masyrakat.
Berdasarkan Pasal 10 disebutkan bahwa : 3
“Pengadilan dilarang menolak unntuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan denga dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman secara tegas yang berbunyi :
“Hakim dan hakim kosntitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa penagdilan yang hidup dalam masyrakat”.
Berdasarkan dasar hukum dari UU tersebut di atas, dalam menilai
perkara yang diterimanya, hakim akan berlaku ialah:
a.

Dalam kasus di mana hukum atau peraturan itu jelas, hanya berlaku
hukumnya saja

b.

Dalam kasus di mana hukum tidak jelas atau belum tidak jelas, hakim
mmepunyai banyak pedoman dalam memutus perkara baik dalam
yurispudensi maupun para ahli dan akan menganalisis hukum atau

3
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melalui sarana / metode interpretasi yang umumnya berlaku dalam
ilmu hukum
c.

Dalam kasus di mana tidak ada hukum tertulis / hukum yang
menulisnya,

majelis

hakim

harus

mencari

hukum

dengan

mengeksplorasi dan mengikuti norma atau kaidah hukum yang hidup
di masyarakat. 4
Hakim harus memuttuskan sesuai dengan kebenaran dan keadilan
tanpa harus membeda-bedakan kasta maupun status dari masyarakat itu
sendiri. Hakim dituntut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang
telah dipercayai oleh masyarakat yang mencari keadilan baik hal nya dalam
persidangan umum atau agama.
Dijelaskan dalam pasal 64A ayat (1) bahwa Pengadilan berwenang
menyampaikan akses kepada masyartakat untuk mendapatkan informasi
yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam masa persidangan.
Instansi diwajibkan transfaran dan jelas dalam memutus perkara dan harus
sesuai dengan undang-undang nasional dan nilai hukum sesuai dalam
masyarakat.
Suatu Peradilan untuk mencapai keadilan dan mencakup aspek dari
semua kalangan diperlukannya pejaabat yang bersih dan bertanggung jawab
dalam setiap pekerjannya, Hal ini juga diatur dalam “Undang-Undang Dasar
1945 pasal 24 ayat (1)”:

4
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“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kekuasaan

Kehakiman

yang

merdeka

dalam

ketentuan

ini

mengandung makna bahwa asas ini bebas dari intervensi pihak kekuasaan
ekstra yudisial, untuk memwujudkan sebuah efektifitas dalam hukum itu
sendiri perlunya pendekatan social agar hukum itu tidak dilihat sebgaai
hukum yang tidak steril dari kebebasan dalam pelaksana wewenang yudisial
dan dalam pelaksanaannya bersifat tidak absolut sebab hakim mempunyai
tugas adalah menegakkan hukum dan keadilan, kemanfaatan dan kepastiang
menurut Pancasila, sehingga putusan dari hakim mencerminkan rasa
keadilan bagi rakyat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan Peradilan Agama membantu para pihak yang
berperkara untuk mencapai keadilan sesuai amanat dari Undang-undang
yang berlaku saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang Peradilan yang ada
di Indonesia.
2)

Peradilan Umum
Berdasarkan Undang-undang yang berlaku saat ini bahwa tentang

peradilan umum yang termasuk peradilan umum ialah :
a) Pengadilan Negeri
Pengadilan tingkat pertama yang bisa memeriksa dan memutus
perkara perdata dan pidana. Pemeriksaan diadakan secara langsung
dan berkedudukan di kotamdya atau ibukota kabupaten.
b) Pengadilan Tinggi
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Pengadilan tingkat dua atau tingkat banding terhadap perkara
perdata dan pidana yang diputus oleh pengadilan negeri. Yang
mempunyai wewennag pengadilan pertama dan terakhir sengketa
kewenangan. Pemeriksaan pada umumnya secara tidak langsung,
kecuali jika diperlukan, dan berkedudukan di ibukota Provinsi.
c) Mahkamah Agung
Mahkamah Agung ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dan merupakan
peradilan tinggi dalam penerapan kasasi dan peninjauan kembali.
Sususnan Mahkamah Agung adanya ketua, hakim anggota, juru
tulis, dan sekretaris. Para pemimpin dan hakim anggota Mahkamah
Agung adalah hakim Mahkamah Agung. Dan paling banyak ada 60
(enam puluh) orang
d) Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu otoritas kehakiman yang
independen untuk menyelenggarakan keadilan untuk penegakkan
hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
pelaku

kekuasaan

Mahkamah

kehakiman

Konstitusi

melalui

berkedudukan

perkara
di

kenegaraan.

Ibukota

Republik

Indonesia.
3)
a)

Peradilan Agama
Definisi Peradilan Agama
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Berikut adalah satu definisi Peradilan Agama yang telah diatur
didalam Undang-undang yang berbunyi: 5
“ Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”
Yang artinya berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus
perkara perdata yang timbul diantara warga negara yang beragama
islam, khususnya mengenai nikah, talak, rujuk, warisan, wasiat
shodaqoh, hibah yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama.
Dalam memeriksa dan mengadili kasus perkara termasuk proses
pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim, baik hakim tunggal
ataupun majelis. Peradilan Agama dalam bnetuknya yang sederhana
berupa tahkim. 6
Letak Pengadilan Agama bertempat di ibukota kabupaten,sedangkan
Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibukota provinsi. Karena PA
mempunyai peran bagi penduduk Indonesia yang sekarang menjadi
negara berkembang maka menjadi beban berat bagi Pengadilan
Agama dalam menerapkan hukum islam dalam berbagai aspek
dikehidupan masyarakat. Dan adanya harapan bagi MA untuk
Peradilan agama bergerak lebih laju dan dapat melakukan perubahan
sesuai dengan harapan masyarakatnya.
Dalam peradilan agama dalam menjalani tugas dan weweanngnya
tidak jauh dari nilai-nilai islam.
5

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006
Tahkim artinya penyelesaian perkara, apa itu tahkim, web: http://saekankudus.com/?p=1104
diakses 6 agustus 2019.
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b) Susunan Peradilan Agama
Peradilan

Agama

belandaskan

“Demi

Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa”. Berdasarkan fungsinya peradilan agama
Ditetapkan dalam tiga bagian, bagian pertama atau bagian umum
Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Ketua dan Ketua Dewan,
hakim anggota dan panitera, sekretaris dan juru sita. Sedangkan
Pengadilan Tinggi Agama adalah tempat keberadaan ketua yaitu
ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris.
Bagian kedua mengatur persyaratan, prosedur untuk penunjukan dan
pemindahan ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan juru sita
Pengadilan Agama. Pada bagian kedua ini agar seseorang dapat
ditunjuk untuk mengambil posisi yang ada dalam komposisi
Pengadilan di Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi
persyaratan.
Terlepas dari kondisi umum yang berlaku untuk penunjukan pegawai
negeri sipil dan karyawan di badan peradilan lain, bagi pejabat di
lingkungan Pengadilan Agama ada persyaratan khusus yang harus
menjadi

Muslim.

Persyaratan

ini

bukan

diskriminasi,

tetapi

kualifikasi, mensyaratkan bahwa pencari keadilan Islam saat
mendatangi ke Pengadilan Agama

merasa keteguhan hati dalam

melaksanakan ibadah umum berurusan dengan orang yang seagama
dan seakidah.
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Hal ini hukum islam berorientasi kepada agama islam dengan
keimanan dan keyakinan dan hal ini membentuk manusia berkekuatan
batin dan akal yang kuat.
Berdasarkan sifat keadaan yang sangat khusus di lingkungan
Pengadilan Agama, terkecuali untuk jurusita, mempunyai syarat lain
yang telah diatur untuk dapat diangkat kedalam jabatan-jabatan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah lulusan sarjana syari’ah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum islam.
c) Kekuasaan Peradilan Agama
Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama
berwenang menyelesaikan perkara yang dihadapi para pihak
yang mengajukan gugatannya.
Dalam

penjelasan

Undang-undang

Peradilan

Agama,

menyebutkan beberapa peraturan yang termasuk didalam
undang-undang tersebut hal secara rinci yaitu sebagai berikut : 7
(1)

Izin beristri lebih dari satu

(2)

Izin melangsungkan yang belum baliq

(3)

Pengesahan Kawin

(4)

Dilarangnya perkawinan yang menimbulkan mudhorot
bagi keluarga maupun masyarakat

(5)

Upaya pencegahan perkawinan oleh Pegawai Pencatat
Nikah

(6)

7

Batalnya perkawinan

Pasal 49 ayat (2) penjelsannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir
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(7)

Hak asuh anak dan pendidikan jika seorang ayah sudah
tidak mampu membiayai anaknya

(8)

Penentuan kewajiban untuk memberi nafkah oleh suami
kepada mantan istri atau penetapan kewajiban bagi
mantan istri

(9)

Keputusan tentang apakah seorang anak sah atau tidak

(10)

Keputusan tentang pencabutan hak orangtua

(11)

Pencabutan perwalian

(12)

Membebankan tanggung jawab untuk kompensasi kepada
wali yang telah menyebabkan kerusakan pada aset anakanak di bawah wewenang mereka

(13)

Penentuan asal usul anak-anak

(14)

Keputusan tentang penolakan memberikan informasi
untuk melakukan pernikahan campuran, dan

(15)

Pernyataan tentang keabsahan suatu pernikahan yang
terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan terjadi yang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan lainnya.

Demikian juga dengan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan,
dengan persoalan harta bersama pada poin 10 di Pengadilan
Agama, persoalan mantan suami

dengan mantan isterinya

menjadi selesai sekaligus. Penyelesaian harta bersama dilakuakn
oleh

pengadilann

baik

karena

perceraian

maupun

atas

permohonan pihak-pihal yang berkepentingan diluar sengketa.
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Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang
Peradilan Agama, permohhonan atau gugatan sola harta bersama
dirumuskan dengan jelas dan dapat dilakukan bersama-sama
dengan permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah
anak dan nafkkaah isteri.
d)

Hukum Acara Peradilan Agama
Dalam pelaksanaannya Peradilan Agama mengatur hal-hal yang
umum. Hal-hal yang spesifik sesuai peraturan perundangundang Pengadilan Agama yaitu pemeriksaan perselisihan
perkawinan, antara lain ialah :
a. Perceraian perceraian itu berasal dari suami
b. Perceraian gugatan perceraian berasal dari seorang suami
atau seorang isteri
c. Bercerai karena alasan perzinahan
Sumber hukum islam itu sendiri merupakan kesatuan dari
firman Allah yang telah di wahyukan kepada Nabi Shalalallahu
Alaihi Wassalam untuk mendukung hal itu proses memeriksa
perselisihan perkawinan di PA yang diatur dalam undangundang ini berdasarkan nilai-nilai islam jelas bahwa undangundang ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan posisi
perempuan dengan solusi untuk membela hak yang sama kepada
istri dalam mengajukan klaim dan melakukan pembelaan di
pengadilan.
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Sementara itu, disebutkan juga bahwa setiap penentuan dan
keputusan Pengadilan Agama (harus) dimulai dengan frasa
Bissmillahirrahmanirrahim diikuti dengan kata-kata demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan.
Penyebutan kata Bissmillahirrahmanirrahhim setiap elemen dari
tekad dan keputusan Pengadilan Agama, selain menunjukkan
karakteristik khusus dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman
yang satu ini, kata tersebut juga menghubungkan langsung
dengan kata "Oleh rahmat Allah SWT "sebagaimana diatur
dalam Pembukaan UUD 1945. adalah terjemahan dari kalimatkalimat yang terdaftar dalam Pembukaan UUD 1945 kata
tersebut memiliki arti khusus bagi para hakim dan pejabat di
Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas mereka sebagai
hakim dan para pejabat di lingkungan Peradilan Agama dalam
melaksanakan tugasnya.
e) Ketentuan-ketentuan Lain
Ketentuan-ketentuan lain ialah merupakan suatu dokumen yang
menjadi bagian suatu peradilan agama yang tidak terpisahkan
mengenai informasi keuangan peradilan,tugas-tugas para hakim
dan panitera saat menjalankan tugasnya. Hal ini juga disebutkan
dengan jelas jurusita untuk:
a.

Menjalani perintah yang telah diamanahkan oleh ketua sidang
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b.

Memberi informasi pengumuman, teguran dan pemberitahuan
tentang penentuan atau keputusan Pengadilan sesuai dengan
peraturan menurut hukum saat ini.

c.

Penyitaan dengan surat perintah oleh Ketua Pengadilan

d.

Membuat laporan penyitaan yang memiliki salinan resmi
diberikan kepada pihak yang mengajukan perkara

e.

Jurusita Pengadilann Agama

adanya wewenang menjalani

tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. 8
4)

Peradilan Militer
Peradilan yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan kasus

pidana melawan kejahatan serta disiplin militer yang dilakukan oleh anggota
ABRI dan mereka yang disamakan dengan Anggota ABRI.
5)

Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilann tata usaha negara bertugas memeriksa dan memutus

perkara-perkara yang tombul sehubungan dengan keputusan-keputusan tata
usahan negara.

B.

Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat,
Sederhana dan Biaya Ringan

1)

Pengertian Asas Kekuasaan Kehakiman

1. Asas sederhana
Asas sederhana adalah dasar hukum atau norma, dasar (sesuatu yang
merupakan dasar pemikiran dan pendapat. Sedangkan sederhana dalam
bahasa berarti sedang dan tidak begitu menyulitkan ppara pihak yang
berperkara (berarti pertenggahan, tidak tinggi dan tidak rendah).
8
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Kata "sederhana" berarti bahwa aturan hukum yang menjalankan cara
pemeriksaan kasus harus sederhana, mudah dipahami oleh pencari
keadilan dan tidak berlarut-larut dan tidak terlalu formalistik.
Jadi prinsip sederhana berarti jalannya jelas, mudah dipahami dan
tidak rumit dan hal ini juga tergantung bagaimana masyarakat menilai
dalam prosesnya peradilan agama yang mereka hadapi. Bertujuan agar
para pihak dapat mengekspresikan keinginan mereka dengan jelas dan
pasti (tidak berubah) dan solusinya dilaksanakan dengan jelas, terbuka
dan konklusif, dengan mengaplikasikan hukum acara yang fleksibel
demi kepentingan mereka yang menginginkan acara sederhana. 9
2. Asas Cepat
Cepat dalam hal bahasa dalam waktu singkat tidak menyita waktu
pihak yang berperkara dan hakim yang memeriksa, tidak banyak seluk
beluk (tidak banyak pernak-pernik). Cepat atau tepatnya mengacu pada
tempo gerakan dengan resolusi cepat atau lambat dari kasus para
pencari keadilan. 10
Kata itu dengan cepat merujuk pada litigasi. Terlalu banyak aturan
merupakan hambatan bagi jalannya keadilan. Dalam praktiknya, tidak
hanya proses peradilan dalam pemeriksaan sebelum persidangan,
sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses persidangan sering
berlaru-larut dan hal ini menjadi alasan bagi para pencari keadilan ragu
untuk percaya pada instansi pemerintah akan tetapi juga penyelesaian
9

“A.Mukti Arto, Mencari Keadilan (kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di
Indonesia) Yogyakarta Pustaka Pelajar Offset 2001 Hlm 64”
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42254/1/REZZA%20FAZRIYANSYAHFSH.pdf
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risalah

persidangan

didalam

proses

sampai

penandatanganan

keputusan oleh hakim dan pelaksana. Kadang-kadang kasus dapat
ditunda selama bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau pihak
bergantian datang atau meminta untuk mengundurkan diri. Kasus ini
bahkan sudah diteruskan oleh ahli warisnya. 11
Asas cepat ini bukan bertujuan untuk meyuruh hakim memeriksa dan
memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau
setengah jam melainkan adanya penerapan asas kekuasaan kehakiman
didalam Peradilan Agama tersebut dengan adanya bukti-bukti yang
mencukupi sehingga ada putusan yang sudah dilaksanakan oleh para
majelis hakim sehingga tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan dan
penyelesaian perkara pencari keadilan. 12
Perwujudan akan lembaga institusi harus di barengi dengan integritas
tinggi dengan diterapkan asas kekuasaan kehakiman itu sendiri
masyarakat akan percaya bahkan dengan cara menerima dan
menyelesaikan perkara para pencari keadilan menjadi modal utama
untuk pengadilan dapat menyelesaikan setiap permohonan ataupun
gugatan para pihak yang berperkara. Hal ini menjadi dambaan dan
kegembiraan

dengan

meningkatkan

integritas

pengadilan

dan

menambah keprcayaan masyarakat kepada pengadilan. 13
3. Asas Biayaa Ringan

12

Artikelddk.com http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acaraperdata/ diakses minggu 10:56 am
13
Mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia, hlm 36
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42254/1/REZZA%20FAZRIYANSYAHFSH.pdf
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Selaku warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan dengan
biaya yang ringan menjadi tujuan bagi pencari keadilan, disamping
membantu mereka menyelsaikan perkara yang mereka hadapi juga
menjadi ringan memikul beban hidup. Apalagi hamper yang
berperkara adalah warga yang bisa terbilang kurang bercukupan
kadang mereka lah yang menjadi korban kekejaman orang yang
berada, dengan asas ini penulis sangat yakin keadilan akan mudah
dicapai.
Pengadilan agama memiliki aturan yang dipenuhi dengan administrasi
biaya perkara dengan sangat transparan, dalam aturan itu ada aturan
tentang siapa yang akan membayar atas biaya, ketika biaya perkara
dikeluarkan dan sebagainya.
Bagi mereka yang dikategorikan tidak dapat juga dapat melakukan
atau menjalani pemeriksaan di pengadilan. Sehubungan dengan biaya
pengadilan untuk orang-orang yang tidak berkecukupan diberikan
layanan bantuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan
(prodeo) gratis. 14
Mengenai uji coba gratis atau prodeo yang diatur dalam pasal 237
HIR. Di Pengadilan Administratif, juga diatur bahwa Penggugat dapat
mengajukan aplikasi kepada Ketua Pengadilan untuk memiliki kasus
dengan Gratis. Permintaan diajukan ketika penggugat mengajukan
klaim disertai dengan pernyataan kecamatan dari kepala desa
kediaman pemohon bertempat tinggal. Dalam pernyataan ini harus

14

Artikel 237-245 HIR / 273-277 R.Bg.
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dinyatakan bahwa pemohon benar-benar tidak dapat membayar
perkara untuk pasal 60 ayat 1,2,3. 15 Mengenai peradilan secara CumaCuma atau prodeo diatur dalam pasal 237 HIR.
Dalam semua peraturan dan Sistem hukum mempunyai dasar sebagai
rujukan atau sebagai yurispudensi yang mempunyai asas yang jelas dan
mempunyai kehendak yang memaksa untuk ditaati agar tercapainya tujuan
hukum dan system peradilan tersebut. Hal demikian pun yang ada dalam
Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan menjadi landasan hukum bagi para
Majelis Hakim yang berperan langsung di Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan dan menjadi rujukan dalam penerapan Hukum
dan Prinsip ini Sederhana Biaya Cepat dan Rendah yang terkandung
Undang-Undang kekuasaan kehakiman dalam persidangan.
"Persidangan dilakukan secara sederhana, murah dan cepat”. 16
Penjelasan Pasal 2 ayat (4) undang-undang kekuasaan yudisial
memiliki

pemahaman

prinsip

sebagai

berikut:

Sederhana

adalah

pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang dilakukan secara efisien juga
terjangkau bagi pihak yang berperkara. Biaya Rendah adalah biaya kasus
yang dapat diterima oleh masyarakat. 17
Meskipun demikian Asas Kekuasaan Kehakiman tidak menghilangkan
dari ketelitian dan kebenaran, keadilan ataupun kemanfaatan bagi pencari
keadilan.
Dalam

Undang-undang

diatas

disebutkan

tentang

kekuasaan

kehakiman adalah sebuah tugas pengadilan untuk memperoleh kepercayaan
15

Undang-undang No.5 Tahun 1986
Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
17
Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman, Makasar, Arus Timur 2012, Hlm 13
16
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para pihak yang mencari keadilan yang berperkara dalam menyelesaikan
segala masalah dan hambatan yang dapat menghambat jalannya persidangan
ataupun hajat yang hendak mereka ajukan kepada peradilan agama dengan
asas tersebut agar tercapainya asas hukum tersebut. 18
Tata Cara berperkara di Pengadilan Agama dan Penagdilan Umum
pada dasarnya sudah termuat dalam undang-undang, gugatan atau
permohonan, penetapan majelis hakim,penunjukan panitera,penunjukan
jurusita, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan hari
sidang, perdamaian, pembacaan gugatan, proses penyelesaian perkara dalam
persidangan sampai perkara diputus.
a.

Prosedur Tingkat Pertama Gugatan atau Permohonan
Para pihak yang berperkara mendatangi meja satu dan mendaftarkan

surat gugatan atau permohonan para pihak, jika pemohon atau penggugat
bisu atau orang yang tidak mengerti hukum pengadilan agama menyediakan
petugas posbakum (pos bantuan hukum) untuk para pihak yang memerlukan
bantuan hukum.
Petugas PA juga

memberikan arahan serta penjelasan yang

berhubungan dengan perkara yang akan didaftarakan hingga ke tahap
diajukan panjar biaya perkara yang akan dilampirkan dalam SKUM (Surat
Kuasa Untuk Membayar. Besarnya panjarnya biaya perkara berdasarkan
pasal 182 ayat (1) HIR atau undang-undang Peradilan Agama yang berlaku
saat ini.

18

“Christine Susanti, Penerapan Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Hubungan
Industrial.Vol.XII No.1-Juli 2012 Hlm 3”
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Petugas Meja 1 akan menyerahkan kembali surat gugatan atau
permohonan kepada pihakl yang berperkara dengan lampiran SKUM
rangkap 3 dan pemohon atau penggugat menyerahkan kepada kasir dengan
menunjukan surat gugatan atau permohonan tersebut bersama SKUM. Kasir
akan memberikan SKUM untuk membayar dan di bayar berdasarkan bank
yang ditunjuk oleh kasir.
Setelah melakukan pembayaran para pihak akan menerima slip bank
yang telah divalidvasi pemohon atau penggugat menyerahkan slip bank dan
SKUM ke kas, petugas kas akan meneliti dan menyerahkan kembali kepada
para pihak yang berperkara setelah di stamp lunas oleh petugas.
Para pihak lalu memberikan kepada meja 2 beserta surat guuggtan
atau permohonan yang sudah siap, petugas meja 2 akan memberikan nomor
register pada surat permohonan atau gugatan tersebut. Petugas Meja 2 akan
memberikan kembali 1 (satu) rangkap pendaftaran

gugatan

atau

permohonan yang telah diberi register kepada pihak yang berperkara.
PENDAFTARAN SELESAI. 19
Pihak-pihak yang telah mendaftar akan dipanggil oleh juru sita
pengganti / juru sita setelah Penentuan Majelis Hakim oleh ketua
Pengadilan Agama Batam. Bagi pihak-pihak yang mendaftarkan secara
Cuma-Cuma biaya pengadilan dapat diajukan berdasarkan Prodeo (Gratis)
dengan bukti tidak mampu oleh kepala desa atau kepala desa yang disahkan
oleh CAMAT setempat. (Artikel 237-245 HIR).
b.

19

Prosedur Tingkat Banding

Prosedur Tingkat Pertama, Website Pengadilan agama batam
Universitas Internasional Batam

Eli Casili, Prosedur Penyelesaian Perkara Persidangan Dalam Penerapan Asas Sederhana
Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Batam, 2019
UIB Repository©2019

25

Pengajuan Permohonan Banding disampaikan bisa secara lisan atau
tertulis di Petugas Pnegadilan Agama/MA syar’iah dalam waktu tenggang
waktu 14 (empat belas hari) atau 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang
tidak

bertempat

tinggal

dikediaman

wilayah

hukum

Pengadilan

Agama/Mahkamah Agung Syari’ah terhitung setelah majelis hakim
membacakan putusan. 20
Para pihak yang mengajukan banding harus melengkapi berkas-berkas
yang disampaikan petugas pengailan agama sehingga berkas perkara
banding akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah
Provinsi oleh Pengadilan Agama tingkat pertama dan selambat-lambatnya 1
(satu)

bulansejak

diterimanya

oerkara

banding.

Setelah

Putusan

mendaapatkan kekuatan hukum tetap makan petugas Panitera :
1)

Untuk kasus perceraian talak
a)

Memberitahu Hari Sesi menyaksikan sumpah cerai dengan
relaas panggilan Pemohon dan Termohon

b)

Menyerahkan

sertifikat

perceraian

sebagai

bukti

perceraian tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
2)

Untuk Perkara cerai Gugat
a)

Menyerahkan akta Cerai sebagai surat bukti pengesahan
cerai tenggang waktu dalam waktu 7 (tujuh) hari.

c.

Prosedur Tingkat Kasasi
Pengajuan Permohonan Banding disampaikan bisa secara lisan atau

tertulis di Petugas Pnegadilan Agama/Mahkamah Agung syar’iah dalam

20

Undang-undang No.20 tahun 1947 Pasal 7
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waktu tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan/putusan dari
Pengadilan Agama Tingkat provinsi diberitahukan kepada Pemohon
Kasasi. 21
Dari proses pendaftaran hingga putusan yang berkekuatan hukum
tetap akan diarahkan oleh petugas Pengadilan dan bisa diarahkan melalui
penguman oleh jususita.
d.

Peninjauan Kembali
Mendaftarkan PK ke Mahkamah Agung baik secara tertulis atau

langsung melalui PA / Pengadilan Syariah, dalam pengajuan PK dalam
masa waktu 180 hari setelah penetapan/putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap atau adanya novum (bukti baru), maka bukti baru
harus dinyatakan sumpah dan di syahkan oleh pejabat yang berwenang. 22
Dan Pihak Termohon PK mengajukan Jawaban dalam batas waktu
tiga puluh hari setelah diterimanya Salinan permohonan PK.
Pengadilan Agama / Mahakamah Syariah akan mengirimkan salinan
keputusan Keputusan ini ke pengadilan selambat-lambatnya 30 hari. Dan
setelah putusan disampaikan, itu akan memberitahukan Penentuan Hari
persidangan ikrar talak perceraian dan memberikan sertifikat perceraian
tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
e.

Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan
Jika Putusan Persidangan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap

dan pihak lawan telah dikalahkan dan tidak melaksanakan eksekusi secara
sukarela, maka pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim dapat
21

Pasal 46 ayat (1) Undang-undang no.14 tahun 1985 yang telah diubah undang-undang no.5
tahun 2004
22
Pasal 69
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mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama tingkat
pertama yang megadili kasus perkara.
f.

Prosedur Pengembalian Sisa Panjar
1)

Pertama
Setelah Majelis Hakim memutus perkara putusan dalam sidang
dan Majelis Hakim akan menjelaskan kepada para pihak dan
membuat detail biaya yang telah diputuskan dan diserahkan
kepada Pemegang Kas untuk dicatat dalam jurnal keuangan
kasus dan buku induk keuangan kasus.

2)

Kedua
Pemohon dan Penggugat kemudian akan muncul di hadapan
Pemegang Kas untuk meminta perincian penggunaan uang muka
dari

biaya

pengadilan

yang

telah

dibayarkan,

dengan

memberikan informasi tentang nomor kasus.
3)

Ketiga
Pemohon atau Penggungat selanjutnya akan menghadap kepada
pemegang kas dan menanyakan perincian penggunaan biaya
perkara kepada Pemohon atau Penggugat.
Apabila terdapat sisa panjar perkara Petugas kas akan
memberikan kwitansi sisa pengembalian panjar biaya perkara
dengan berdasarkan yang tertulis di jurnal dan diserahkan
kepada para pihak yang berperkara untuk ditanda tangani.
Kwitansi sisa panjar biaya perkara ada tiga jenis macam :
a)

Warna Merah untuk petugas Kas (kasir)
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4)

b)

Warna Putih untuk Para Pihak Yang Berperkara

c)

Warna Kuninng untuk dilampirkan dalam berkas

Keempat
Pemohon/Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian
sisa panajr biaya dan menandatanganinya, dan menyerahkan
kembali ke petugas kas yang bersangkutan.

5)

Kelima
Petugas kasir akan menyerahkan uang yang sesuai dengan
tertera dalam kwitansi beserta tindasan pertama kwitansi kepada
pihak yang berperkara.
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Gambar 2. 1 Bagan Alur Persidangan Perkara Di Pengadilan Agama
Batam Kelas 1a
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C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berdasarkan Hukum
Islam
Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi umat Islam adalah kalamullah
diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallaahu Alaihi Wassalam melalui
malaikat Jibril yang berlangsung selama beberapa tahun. Kitab suci ini
adalah panduan dalam hidup bagi orang mukmin (hudan li al-muttaqin). 23
Al-Qur'an memiliki luas dan kedalaman makna dibandingkan dengan
samudera atau wadah yang menyimpan kaidah atau makna yang luas dan
dalam, tanpa ujung. Oleh karena itu, dalam konteks Alquran, ia merupakan
sumber hukum mutlak, sedangkan hukum yang disebut hukum fikih adalah
produk ijtihad yang dibatasi oleh waktu dan tempat. 24
Peradilan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Islam dapat
temukan secara jelas yaitu dari proses penyelesaiannya perkaranya yang
ringkas jelas dan terarah. Dalam Al Qur’an juga terdapat dalil-dalil maupun
hadist yang mengarahkan tentang asas sederhana cepat dan biaya ringan hal
ini termaktub dalam surah Al Baqarah Allah Subhanahu Wa Tala Berfirman
:

ﯾُ ِﺮﯾﺪُ ﱠ
�ُ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﯿُ ْﺴ َﺮ َو َﻻ ﯾُ ِﺮﯾﺪُ ﺑِ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﻌُ ْﺴ َﺮ
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu” 25

23

Q.S. al Baqarah (2):2
Fazlur Rahman, Islam and modernity: Transformation of an intellectual Tradition, (Chicago: the
university of Chicago press 1982) hlm.5 file:///D:/Download/30-124-1-PB%20(1).pdf
25
Q.S Al Baqarah ayat 185
24
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Ayat tersebut menghendaki kemudahan bagi orang yang safar
(berperpergian yang jauh) adalah perkara yang diinginkan, tapi makna dari
ayat ini Allah Subhanahu Wa Tala sangat menganjurkan hal kemudahann
dan tiodak menginginkan hambaNYA kesulitan dalam hal beribdah
kepadaNYA. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan juga di singing
dalam Hadist Nabi Shallallahu Alaihii Wassalam.

ﺲ ﱠ
ُﻋ ْﻨﮫ
ِ ﻋ ْﻦ ُﻣﺆْ ِﻣ ٍﻦ ُﻛ ْﺮﺑَﺔً ِﻣ ْﻦ ُﻛ َﺮ
َ ُ�
َ ﺲ
َ  ﻧَﻔﱠ، ب اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ
َ َﻣ ْﻦ ﻧَﻔﱠ
ﺴ َﺮ ﱠ
 ﯾَ ﱠ، ﻋﻠَﻰ ُﻣ ْﻌﺴ ٍِﺮ
 َو َﻣ ْﻦ ﯾَ ﱠ، ب َﯾ ْﻮ ِم ْاﻟ ِﻘ َﯿﺎ َﻣ ِﺔ
ُ�
ِ ُﻛ ْﺮﺑَﺔً ِﻣ ْﻦ ُﻛ َﺮ
َ ﺴ َﺮ
ِﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮة
َ
Artinya : “Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu
kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu
kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitan orang
lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat”.
Dalam Hadist tersebut, Rasulululllah Shallallahu Aalaihi Wasalam
menjelaskan, bahwa seorang mukmin meringankan beban mukmin lainnya.
Berdasarkan Hadist-hadist diatas mempunyai kesamaan tujuan dengan Asas
Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dan bisa digunakan sebagai pedoman
bagi Hakim-hakim untuk solusi para pihak yang berperkara.

D.

Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara
Penyelesaian mempunyai arti yang sangat luas yaitu : proses, cara

perbuatan dan menyelesaikan seperti pemberesan atau pemcahan suatu
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masalah yang di hadapi. 26 Hal ini Pengadilan yang dimaksud untuk
menyelesaikan setiap permsalahan setiap hajat orang lain.
Suatu dasar hukum untuk melakukan proses di Pengadilan Agama
adalah Pasal 54 yang menyatakan bahwa :
“Hukum Acara yang berlaku pada Pnegadilan dalam lingkungan
Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada
pengadilann dalam lingkungan peradilann umum kecuali yang telah diatur
secara khsuus dalam undang-undang ini”.

Bersadarkan ketentuan pasal tersebut pengertiannya menunjukan agar
tidak sampai ada proses dualistik dalam peradilan Indonesia. Artinya,
melanjutkan dengan Pengadilan Agama berlaku aturan proses yang berlaku
untuk Pengadilan Umum jika mereka tidak diatur secara terpisah di Undang
Pengadilan Agama.

26

KBBI, website : https://jagokata.com/arti-kata/penyelesaian.html diakses 7 agustus 2019
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