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ABSTRAK 

Setiani, Astin Fajar. 2011. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo 

Dalam Praktik; Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus. Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

Drs. Sugito, SH.,MH dan Pujiono, SH.,MH 

 

Kata Kunci: Perkara Perdata, Prodeo, Proses Pemeriksaan. 

Hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan 

serta ketentraman hidup dalam bernegara, selain itu setiap orang juga berhak atas 

pengakuan ,jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. Guna menyelenggarakan proses peradilan yang 

cepat, murah, sederhana dan terbuka, haruslah dilaksanakan tanpa memandang 

kedudukan, golongan ataupun status sosial seseorang. Dalam kehidupan 

masyarakat ,tidak menutup kemungkinan terdapat pertentangan hukum antara 

anggota anggota masyarakat. Apabila pertentangan muncul diantara masyarakat 

maka akan muncul pada suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan 

masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara hukum yang timbul haruslah 

mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah dengan melalui 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila ternyata penyelesaian 

perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip 

negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan.  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

proses pengajuan permohonan perkara perdata kasus perceraian secara Prodeo 

beserta pemeriksaanya di Pengadilan Negeri Kudus? 2) Hambatan-hambatan apa 

saja yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian 

secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus? 3) Bagaimana cara mengatasi 

hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus 

perceraian secara prodeo di Pengadilan Negeri Kudus? 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui proses pengajuan perkara 

perdata kasus perceraian  secara prodeo dan pemeriksaanya di Pengadilan Negeri 

Kudus. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 

proses  Pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di Pengadilan 

Negeri Kudus. 3) Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang 

timbul dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo 

di Pengadilan Negeri Kudus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dan Penggugat/Pemohon Prodeo. 

Pihak yang merasa haknya telah dilanggar, dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan yang berkompeten untuk mengadili Perkara tersebut. Tujuan 

dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar adalah untuk 

mendapatkan perlindungan hak serta perlindungan hukum dari Pengadilan. 

Menurut asas hukum acara perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah 

membayar biaya Perkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 UU 
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No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 121 ayat 4 HIR. 

Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu 

membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama, 

bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan 

hukum untuk beracara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan 

kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah: 

Diperbolehkanya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo). 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai pasal 245 HIR yang berbunyi 

“Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi 

tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin 

tidak membayar ongkos”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



xi 
 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL........................................................................................    i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING...............................................................   ii 

PENGESAHAN KELULUSAN…………………………………………..   iii 

PERNYATAAN............................................................................................   iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...............................................................  v 

KATA PENGANTAR ...........................................................................…... .   vi 

ABSTRAK....................................................................................................   ix 

DAFTAR ISI................................................................................................   xi 

DAFTAR BAGAN ........................................................................................    xiv 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................…….....     xv 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................... 1 

1.2 Pembatasan Masalah.....................................................................….. 4 

1.3 Rumusan Masalah………………………………………………....... 4 

1.4 Tujuan Penelitian………………………………………………….... 4 

1.5 Manfaat Penelitian………………………………………………..… 5 

1.6 Sistematika Penulisan………….………………………………….... 6 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata……………………..…...….       8 

2.1.1 Asas-asas Hukum Acara Perdata……………………………..…..       9 

2.1.2 Pemeriksaan Dalam Sidang pengadilan Negeri……………....     14 

   2.2 Tinjuan Tentang Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan  Negeri...  19 

xi 



xii 
 

 

2.2.1 Gugatan……………………………………………………… 19 

2.2.2 Upaya Perdamaian...................................................................   21 

2.2.3 Jawaban Gugatan……………................................................. 22 

2.2.4 Pembuktian.............................................................................. 23 

2.2.5 Kesimpulan………………......................................................    25 

2.2.6 Putusan……………………………………………………….   25 

2.3 Tinjauan Tentang Prodeo...................................................................   28 

2.3.1 Hal Cara Mendapat Izin Prodeo..............................................   30 

2.3.2 Hal Memeriksa Permohonan Prodeo.......................................    31 

2.3.3 Permohonan Gugur Dalam Prodeo…………………………..    32 

2.3.4 Permohonan Beracara Secara Prodeo Kasus Perceraian  

 Dalam Tingkat Pertama………………..…………………….    33 

2. 4 Kerangka Berpikir………………………………………………....    36 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pendekatan........................................................................... 37 

3.2 Fokus Penelitian................................................................................. 38 

3.3 Lokasi Penelitian............................................................................... 39 

3.4 Jenis Penelitian...................................................................................  39 

3.5 Sumber Data...................................................................................... 39 

3.6 Teknik Pengumpulan Data Data........................................................ 41 

3.7 Teknik Validitas Data........................................................................ 42 

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data............................................... 43 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian....................................................................................    46 

xii 



xiii 
 

 

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus...............................    46 

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Negeri Kudus.…    49  

4.1.3 Proses Pengajuan Permohonan Perkara Perdata Kasus  

 Perceraian Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus.............   60 

4.1.4 Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Proses Pemeriksaan  

 Perkara Perdata Kasus Perceraian Secara Prodeo di Pengadilan  

 Negeri Kudus…………………………………………………..   65  

4.1.5 Cara Mengatasi Hambatan yang Timbul Selama Proses  

 Pemeriksaan Perkara Perdata Kasus Perceraian Secara  

 Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus …………….……..……..   71 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Proses Pengajuan Permohonan Perkara Perdata Kasus  

 Perceraian Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus...............   77 

4.2.2 Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Proses  

 Pemeriksaan Perkara Perdata Kasus Perceraian  

 Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus...............................   82 

4.2.3 Cara Mengatasi Hambatan yang Timbul Selama Proses  

 Pemeriksaan Perkara Perdata Kasus Perceraian Secara  

 Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus.........................................     91 

5. PENUTUP 

 5.1 Simpulan………………...………………………………….……...    98 

5.2 Saran…………………………………………………….…………    98 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................    100 

LAMPIRAN-LAMPIRAN........................................................................    

xiii 



xiv 
 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1. Kerangka Berpikir…………………………………………………..     36 

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus…………..…………      47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



xv 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .........................................................     103 

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian……………………………………….     113 

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian………….       114 

Lamoiran 4. Surat Gugatan Cerai No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo…    115 

Lampiran 5. Surat Penetapan No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo………    117 

Lampiran 6. Putusan Gugat Cerai No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo…    119 

Lampiran 7. Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus…………    131 

Lampiran 8. Foto........................................................................................   141 

Lampiran 9. Lembar Bimbingan Skripsi....................................................   142 

xv 



 
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat ,manusia sebagai makhluk sosial 

memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan 

kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, dan 

sengketa. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat perbedaan-perbedaan 

kepentingan antar anggotanya, bahkan perbedaan tersebut dapat 

menimbulkan pertentangan hukum antara anggota-anggota masyarakat. 

Apabila pertentangan ini telah muncul diantara  masyarakat maka akan timbul 

pada suatu perkara hukum. Setiap perkara hukum yang timbul haruslah 

mendapatkan penyelesaian. Maka demi terciptanya kehidupan masyarakat 

yang harmonis, penyelesaian perkara hukum yang terbaik adalah dengan 

melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang 

berperkara. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan 

perkara hukum mereka secara damai dan kekeluargaan. Sehingga dalam 

kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Namun apabila 

ternyata penyelsaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka 

sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan 

melalui badan peradilan, salah satunya adalah melalui Pengadilan Negeri. 

 Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, pihak yang merasa  

kepentingannya dirugikan haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu.  
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Gugatan yaitu suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa hukum.  

     “dapat dipahami bahwa ada seseorang atau badan hukum yang 

„merasa‟ telah dilanggar haknya, sedangkan yang „dirasa‟ melanggar 

hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang 

diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan siapa diantara para pihak yang benar dan 

berhak atas tuntutan tersebut” ( Sukresno, 2011:81 ) 

 

Tujuan dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah 

dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendapatkan perlindungan hak serta 

perlindungan hukum dari pengadilan. menurut asas hukum acara perdata, 

untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya perkara. Hal ini sesuai 

dengan pasal 4 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang Undang Undang 

Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”.  Serta pasal 

121 ayat 4 HIR yang berbunyi : 

        panitera mendaftar gugatan dalam register untuk itu setelah dibayar 

sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk sementara 

diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna membayar biaya 

kantor, panitera, ongkos – ongkos panggilan dan pemberitahuan, 

harga materai yang dipakai dan sebagainya. 

 

Selain ketentuan di atas, terdapat juga ketentuan untuk membayar biaya 

perkara yang dibebankan pada salah satu pihak / pihak yang kalah dalam 

berperkara, hal ini termuat dalam pasal 183 ayat 1 HIR, yang berbunyi: 

“Besamya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus 

disebutkan pada putusan hakim itu.  Ketentuan itu berlaku juga tentang jumlah 

biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh satu pihak kepada yang 

lain menurut keputusan itu “. 

     Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu 
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membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang 

sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan 

masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan , jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan 

hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara indonesia yang 

lainya, termasuk pula dalam hal beracara didalam pengadilan. Bahkan 

golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan 

hukum untuk beracara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan 

kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah: 

Diperbolehkanya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara 

(Prodeo). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam psal 237 HIR yang 

menyebutkan bahwa “Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan 

akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama 

sekali beracara dengan cuma-cuma”  

  Dalam prakteknya, di Pengadilan Negeri Kudus juga ditemukan 

penyelesaian perkara dengan cara Prodeo, khususnya mengenai kasus 

perceraian. Dimana proses penyelesaian perkara dengan cara Prodeo ini 

menggunakan prosedur yang berbeda dengan pengajuan perkara perdata yang 

menggunakan biaya. Terdapat pula hambatan-hambatan yang muncul seperti 

dikemukakan di atas.  Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: PROSES 

PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA SECARA PRODEO DALAM 

PRAKTIK ( Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus). 
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1.2  Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan dalam penyusunan skripsi agar 

data-data yang diperoleh dan diperlukan lebih sistematis, sehingga sesuai 

dengan arah dan tujuan penulisan. Pembatasan masalah yang dikemukakan 

Penulis adalah mengenai pemeriksaan perkara perdata secara prodeo yang 

terjadi di Pengadilan Negeri Kudus, hambatan-hambatan yang terjadi 

selama proses pemeriksaan, serta cara mengatasi hambatan tersebut, dimana 

perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

1.3  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah 

diuraikan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pengajuan permohonan perkara perdata kasus 

perceraian secara Prodeo beserta pemeriksaanya di Pengadilan Negeri 

Kudus? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pemeriksaan 

perkara perdata kasus perceraian secara Prodeo di Pengadilan Negeri 

Kudus? 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses 

pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus? 

1.4  Tujuan Penelitian 

               Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk mengetahui proses pengajuan perkara perdata kasus perceraian   

secara prodeo dan pemeriksaanya di Pengadilan Negeri Kudus. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 

proses  Pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul 

dalam proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara 

prodeo di Pengadilan Negeri Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Di samping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat 

sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut: 

1.  Bagi Diri Sendiri  

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum 

perdata tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo 

Dalam Praktik (Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus). 

2.  Bagi Masyarakat  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  

pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang 

Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik 

(Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus).  

3.  Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan 
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sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya 

hukum acara perdata yang menyangkut tentang Proses Pemeriksaan 

Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik (Kasus Perceraian Di 

Pengadilan Negeri Kudus) 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika 

tugas akhir dibagi  menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, abstrak,daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

    BAB 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2   Kajian Pustaka, berisi tentang tinjauan umum hukum acara 

perdata, tinjauan tentang penyelesaian perkara perdata di Pengadilan 

Negeri, tinjauan tentang prodeo, dan kerangka berpikir. 

 BAB 3 Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, fokus 

penelitian,lokasi penelitian,jenis penelitian, sumber data,teknik 

pengumpulan data, teknik validitas data, teknik pengolahan dan analisis 

data. 

 BAB 4  Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil 
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penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5  Penutup berisi simpulan dan saran 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata 

  Azas hukum acara perdata terdiri dari empat kata yang mempunyai 

arti yang berbeda, namun mempunyai dua kandungan makna, azas dan 

hukum acara perdata. Kedua makna kandungan ini saling terkait atau tidak 

bisa dipisahkan dengan proses beracara di depan pengadilan, khususnya 

proses pemeriksaan perkara oleh Hakim, Karena hakim atau Majlis Hakim 

yang menerapkan memeriksa, mengadili, memutus perkara diantara kedua 

belah yang bersengketa di depan sidang. Oleh karenanya, penulis sengaja 

memisah dua kandungan ini agar ditemukan makna yang jelas. Kata lain 

untuk menyebut azas adalah dasar, Fondamen, pangkal tolak, landasan, dan 

sendi-sendi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia azas diartikan suatu yang 

menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Yahya Harahap dalam bukunya 

mengatakan: azas adalah fondamentum suatu peradilan, ia merupakan acuan 

umum atau pedoman umum yang harus diterapkan oleh pengadilan dalam 

menyelesaikan perkara ( Harahap,  2007: 11 ), sehingga dapat dikatakan juga 

sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan pasal-pasal, sehingga 

pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh 

menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan 

tersirat dalam azas umum itu sendiri. 

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

8 
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caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan 

hakim caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan 

hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang  

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. 

Hukum acara perdata adalah rangkaian perturan-peraturan yang cara bagaimana 

orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaiamana pengadilan harus 

bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan 

hukum perdata ( Projodikoro, 1988: 13 ).  

2.1.1 Asas – asas Hukum Acara Perdata  

1. Hakim Bersifat Menunggu 

Azas ini mengandung arti, yaitu inisiatif untuk mengajukan 

tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi 

apakah ada perkara atau tuntutan hak akan diajukan sepenuhnya 

diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan 

hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (Wo kein klager ist, ist kein 

richter, nemo judex sine actor).  Jadi, yang mengajukan tuntutan hak 

adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu 

datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya ( Sukresno, 2011:6).   

2. Hakim bersifat pasif 

Hakim dalam memeriksa perkara bersikap pasif ,artinya ruang 

lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk 

diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan 

bukan Hakim. Atau dengan kata lain Hakim tidak boleh menentukan 

luas dari pokok perkara, Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi 
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pokok gugatan para pihak. Hakim hanya diperbolehkan aktif dalam hal-

hal tertentu (Sukresno, 2011:6). 

 Pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak 

menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah 

atau mengurangi. Akan tetapi tidak semuanya berarti bahwa hakim 

sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif 

memimpin pemeriksaan perkara ( Sudikno, 1998:12 ) 

3.  Mendamaikan kedua belah pihak 

Azas mendamaikan para pihak yang berperkara sangat sejalan 

dengan tuntunan dan tuntutan  ajaran moral. Sekedar penegasan bahwa 

usaha mendamaikan sedapat mungkin diperankan Hakim secara aktif, 

sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan namun akan tetap lebih 

baik dan lebih adil hasil perdamaian. Apalagi dalam perkara perceraian, 

usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan sehingga 

sifatnya imperatif artinya hakim harus berupaya secara optimal untuk 

bagaimana perceraian antara kedua belah pihak tidak terjadi. Hakim 

aktif memberi petunjuk kepada para pihak yang berperkara tentang 

upaya hukum dalam suatu putusan ( Sukresno, 2011:7 ). 

4. Persidangan terbuka untuk umum (Openbaar) 

Persidangan terbuka untuk umum artinya adalah bahwa setiap 

orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta 

menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara. Tujuan azas ini 

adalah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak azasi 

manusi  dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin 

obyektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan 

pemeriksaan yang fair serta putusan yang adil kepada 

masyarakat. (Sudikno, 1998:13) 
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Asas ini mengisyaratkan bahwa sidang pemeriksaan di 

pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Hal ini berarti bahwa setiap 

orang dipperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya persidangan. 

Sebelum perkara perdata mulai disidangkan, hakim harus menyatakan 

bahwa sidang perkara tersebut “dibuka” dan dinyatakan terbuka untuk 

umum (Sukresno, 2011:6) 

   5. Mendengarkan kedua belah pihak 

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah 

diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. 

Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan 

kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-

pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil ( Sudikno, 

1998:13 ). Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa 

“pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan 

orang”.  Mendengar kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan 

azas audi et alteram partem artinya Hakim tidak boleh menerima 

keterangan dari salah satu pihak saja sebagai pihak yang benar, bila 

pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti bahwa pengajuan alat bukti  

harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak 

6.   Putusan harus disertai alasan-alasan 

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang 

menjadi dasar untuk mengadili. Karena dengan adanya alasan-alsan 
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maka putusan mempunyai wibawa, dapat dipertanggung jawabkan dan 

bernilai objektif. Menurut yurisprudensi suatu putusan yang tidak 

lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan pada 

tingkat kasasi untuk dibatalkannya putusan tersebut  (Sudikno, 

1998:14). 

Alasan atau argumentasi ini dimaksudkan sebagai 

pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para 

pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hkum, sehingga dengan 

demikian memiliki nilai-nilai obyektif dan putusan hakim memilki 

wibawa dan bukan karena figure hakim tertentu yang memutuskan 

(Sukresno, 2011:7). 

7.   Berperkara dikenakan biaya 

    Untuk berperkara pada azasnya dikenakan biaya yang meliputi; 

1)      Biaya kepaniteraan dan biaya materai 

2)      Biaya saksi, saksi ahli, juru bahasa termasuk biaya sumpah 

3)      Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain 

4)      Biaya pemanggilan para pihak yang berperkara 

5)      Biaya pelaksanaan putusan, dan sebagainya. ( Sudikno, 1998: 16) 

Pengecualian dari azas ini adalah bagi mereka yang tidak mampu 

untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara 

cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 

pembayaraan biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan 

tidak mampu dari kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat yang 
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membawahi domisili yang bersangkutan. Dasar hukumnya adalah 

pasal 237 HIR “Orang yang menggugat atau digugat di muka 

pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat 

diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya”, demikian pula 

yang terdapat dalam pasal 273 R.Bg menyebutkan bahwa: “penggugat 

atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat 

diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”. 

8. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada 

orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara 

langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi para 

pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau 

dikehendakinya, dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa 

sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak 

mewakilkan kepada seorang kuasa ( Sudikno,1998:17 ) 

9.  Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa 

   Setiap kepala putusan peradilan di Indonesia harus memuat 

kata-kata ini, yakni dengan menyandarkan “demi keadilan 

berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Tidak dicantumkan kata ini, 

maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, 

dalam arti putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dan tidak 

mempunyai kekuatan eksekutorial (Sukresno, 2011:8) 

10. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan 

Azas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: 
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1)  Sederhana, acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-

belit. Atau dengan kata lain suatu proses pemeriksaan yang relatif 

tidak memakan waktu jangka waktu lama sampai bertahun-tahun 

sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. 

2)  Cepat, menunjuk kepada jalannya peradilan dalam pemeriksaan  

dimuka sidang, cepat penyelesaian berita acaranya sampai 

penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusannya itu. 

3)  Biaya ringan,biaya perkara pada pengadilan dapat dijangkau dan 

dipikul oleh masyarakat pencari keadilan 

(http://www.aza.wordpres.com). 

2.1.2  Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri 

Bagi semua Pengadilan, tidak hanya dalam pemeriksaan perkara 

perdata Undang undang Kekuasaan Kehakiman No.48 tahun 2009  pasal 13 

menyebutkan bahwa: 

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, 

kecuali undang-undang menentukan lain. 

 (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan ini dijamin 

kemungkinan adanya social controle atas pekerjaan para hakim.  

Pada umumnya dapat dianggap sebagai pokok asas bagi pemeriksaan 

perkara perdata, bahwa hakim, untuk dapat mengambil putusan yang 

http://www.aza.wordpres.com/
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tepat, sebaiknya mendengarkan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak 

mungkin ditentukan, bahwa pendengaran kedua belah pihak ini harus 

dilakukan, sebab adalah sukar memaksa para pihak untuk datang 

menghadap di muka hakim. Ini juga sesuai dengan sifat hukum perdata, 

yang pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada kemauan yang 

berkepentingan sendiri, maka cukuplah apabila dalam peraturan hukum 

acara perdata kepada kedua belah pihak diberi kesempatan penuh untuk 

untuk menjelaskan sendiri kepada hakim segala sesuatu yang mereka 

anggap perlu supaya diketahui oleh hakim, sebelum suatu putusan 

dijatuhkan. Pemberian kesempatan ini berwujud memanggil kedua 

belah pihak supaya datang menghadap di muka hakim pada waktu yang 

ditentukan oleh hakim. Pemanggilan ini harus dilakukan oleh seorang 

jurusita, yang dalam melakukan tugas ini harus berbicara dengan orang 

yang dipanggil itu sendiri, ditempat kediamannya atau ditempat dimana 

orang itu  biasa berada, atau apabila ia ditempat tidak terdapat, maka 

jurusita harus berbicara dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala 

desa ini wajib untuk selekas mungkin memberitahukan panggilan itu 

kepada oarang yang harus dipanggil. Hal ini sesuai dengan pasal 390 

ayat (1) HIR yang berbunyi : “Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang 

disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang 

bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika 

tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya , yang 

wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang 

itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan  dalam hukum”. 

   Apabila orang yang dipanggil itu tidak dikenal tempat tinggalnya, 
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maka menurut pasal 390 ayat (3) HIR panggilan harus dengan 

perantaraan bupati, dalam daerah berdiam si penggugat. Jika kedua 

belah pihak sudah dipanggil secara yang disebut diatas, dan penggugat 

pada waktu yang telah ditentukan tidak menghadap dan tidak juga 

menguasakan orang lain untuk menghadap, maka menurut pasal 124 

HIR menentukan bahwa :  “Jika penggugat tidak datang menghadap 

pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil 

dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai 

wakilnya, maka tuntutannya dianggap gugur dan ia dihukum membayar 

biaya perkara, tetapi ia  berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, 

sesudah membayar biaya tersebut.”. Jika tergugat yang tidak 

menghadap dan tida juga menguasakan orang lain untuk menghadap, 

maka permohonan gugat dikabulkan diluar hadir tergugat, hal ini seperti 

yang tercantum dalam pasal 125 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa : 

“Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada  hari 

yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap  sebagai 

wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan  tanpa kehadiran 

(verstek)”. Kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan 

itu melawan hak atau tiada beralasan kecuali apabila menurut pendapat 

hakim gugatannya dengan sendiri harus ditolak oleh karena tidak 

beralasan menurut hukum atau menurut keadaan yang diajukan oleh 

penggugat dalam permohonan gugat. 

  Putusan hakim diluar hadir tergugat harus diberitahukan 

kepada tergugat, yang dalam tempo yang tertentu berhak 
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untuk mengajukan perlawanan terhadap hakim. Perlawanan 

ini berakibat, bahwa perkaranya dimulai lagi dengan 

memanggil kedua belah pihak. Tempo tersebut adalah 14 hari 

apabila putusan hakim diberitahukan kepada tergugat sendiri. 

Apabila pemberitahuan ini dilakukan dengan perantaraaan 

kepala desa atau bupati, maka tergugat masih ada kesempatan 

mengajukan perlawanan dalam waktu 8 hari sesudah tergugat 

diperintahkan supaya melaksanakan putusan hakim atau 

apabila tergugat tidak datang menghadap untuk 

mendengarkan perihal ini, dalam 8 hari sesudah putusan 

hakim ini mulai dijalankan (Projodikoro, 1982:75 ) 

Apabila tergugat sesudah mengajukan perlawanan pada panggilan 

kedua kali tidak menghadap lagi, maka perkara diputus lagi dan di luar 

hadir tergugat dan ia tidak boleh mengadakan perlawanan lagi. Ia hanya 

masih dapat mohon banding di muka Pengadilan Tinggi yang 

bersangkutan. Dalam pasal 130 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa : 

“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, 

maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba 

memperdamaikan mereka”. Berhasil atau tidak usaha ini, tergantung 

dari kebijaksanaan hakim dan dari kemauan para pihak sendiri untuk 

selekas mungkin menentukan suatu penyelesaian perkara. Tentunya 

perdamaian ini hanya dapat tercapai apabila masing-masing pihak mau 

melepaskan sebagian dari hal-hal yang mereka masing-masing 

mempunyai hak. Perdamaian ini baik juga bagi perhubungan abtara 

kedua belah pihak dikemudian hari. Kalau perkara ini diteruskan 

dengan akibat, bahwa salah satu pihak dimenangkan dan yang lain lagi 

dikalahkan sudah barang tentu suasana permusuhan mereka biasanya 

tetap ada. 
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   Bila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, 

maka menurut pasal 130 ayat (2) HIR : “Jika perdamaian terjadi, maka 

tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana 

kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yahg dibuat itu; 

maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan 

hakim yang biasa”. dengan perantaraan dan dimuka hakim dibuat suatu 

surat perjanjian antara mereka, yang memuat isi perdamaian, dan mereka 

oleh hakim diperintahkan supaya menepati perjanjian itu. Surat perjanjian 

ini mempunyai kekuatan dapat dijalankan sebagai suatu putusan hakim. 

Dari surat perdamaian ini tidak dapat dimintakan banding di muka 

Pengadila Tinggi. Pasal 130 ayat (3) HIR : “Terhadap keputusan.  yang 

demikian tidak diizinkan orang minta naik banding. “ 

   Apabila usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak 

berhasil, maka menurut pasal 131 HIR :  

Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaikan 

(hal ini harus disebutkan dalam berita acara persidangan), maka 

surat yang diajukan oleh kedua pihak itu harus dibacakan, dan  jika 

salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai  dalam 

surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa 

pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang 

ditunjuk oleh ketua   

Hakim mulai dengan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh 

kedua belah pihak. Yang dimaksudkan dengan surat-surat ini adalah surat 

gugatan dan surat jawaban tergugat (kalau ada). Apabila tidak ada surat 

jawaban, tergugat pada persidangan, hakim memberikan kesempatan 

memajukan jawaban secra lisan. 

  Sistem HIR bagi pemeriksaan perkara perdata di muka Pengadilan 
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Pengadilan Negeri ialah bahwa pemeriksaan perkara dalam sidang diadakan 

secara lisan,artinya kedua belah pihak memajukan segala sesuatu kepada 

hakim secara lisan yang oleh panitera dicatat dalam suatu catatan sidang 

(Projodikoro, 1982:76). 

Sistem lain adalah sistem secara tulisan, yaitu kedua belah pihak 

ditentukan harus memuatkan segala sesuatu yang mereka ajukan di muka 

hakim, dalam suatu surat, yang mereka serahkan kepada hakim, dan pihak 

lawan mendapatkan turunan dari surat tersebut, begitu seterusnya mereka 

ganti berganti saling menyerang dan membela diri secara surat menyurat 

dengan perantaraan hakim. Pada akhirnya kedua belah pihak memajukan 

kesimpulan masing-masing dan hakim mengambil keputusan ( Projodikoro, 

1982:77 ).  

2.2  Tinjuan Tentang Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan  Negeri 

2.2.1.  Gugatan  

   Dasar hukum gugatan Perdata adalah Pasal 1365 KUH Perdata 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan 

menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib baginya mengganti kerugian 

itu”. Sistem gugatan disebut juga "stelsel gugatan". Maksudnya bagaimana 

cara memasukkan permintaan pemeriksaan perkara kepada Pengadilan agar 

permintaan dapat diterima pihak pengadilan. Mengenai persyaratan dan 

pokok-pokok yang harus ada dalam gugatan yang meliputi  (Sukresno, 

2011:82). 

1. Identitas dari pada para pihak 

Identitas adalah ciri-ciri daripada penggugat dan tergugat ialah nama, 
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tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, agama, usia, status 

(Sukresno, 2011:83 ). 

2. Fundamentum petendi 

Fundamentum petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya 

hubungan yang merupakan dasar serta ulasan daripada tuntutan 

(Sukresno, 2011:83 ). Fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian : 

1)   Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa. 

2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. 

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tetang 

adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yurudis daripada 

tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus 

menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan 

melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam 

persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang member gambaran 

tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.  

3. Petitum / Tuntutan 

Petitum atau Tuntutan adalah apa yang dimintakan atau diharapkan 

penggugat agar diputuskan oleh hakim, jadi tuntutan itu akan terjawab 

didalam amar atau diktum putusan, maka petitum harus dirumuskan 

secara jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna 

dapat barakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula 

gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu 

sama lain disebut abscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak 

dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga 
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menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan 

tersebut. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah : 

1) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan 

dengan pokok perkara. 

2) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada 

hubungannya dengan pokok perkara. 

3) Tuntutan subsidiair atau pengganti. ( Sukresno, 2011: 84) 

2.2.2 Upaya Perdamaian 

   Pengertian perdamaian dalam acara perdata  yaitu penyelesaian 

sengketa gugatan dengan perantara/kesepakatan para pihak untuk secara 

ikhlas dengan mengorbankan  sebagian kepentingannya dengan tujuan 

untuk mengakhiri sengketa (Mertokusumo, 1988:82 ). Dalam persidangan, 

dikenal dengan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai yang 

diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan 

merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam 

Pasal 131 ayat (1) HIR yang berbunyi “jika pada hari yang ditentukan kedua 

belah pihak datang, maka ketua pengadilan negeri akan mencoba 

mendamaikan mereka” (Koosmargono dan Dja‟is, 2010:56) dan jika hakim 

tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara 

Persidangan. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBG 

diatur dalam Perma No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, 

harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh 

seluruh pihak yang terlibat dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai 
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kuasa untuk itu, dan ditetapkan dengan akta perdamaian. Dalam sebuah 

upaya perdamaian, harus dipenuhi juga syarat-syarat formalnya. Syarat 

formal dalam upaya perdamaian adalah adanya persetujuan kedua belah 

pihak, mengakhiri sengketa, mengenai sengketa yang telah ada, bentuk 

perdamaian harus tertulis, nilai kekuatan perdamaian 

2.2.3 Jawaban Gugatan 

Jawaban adalah tanggapan tergugat atas surat gugatan penggugat. Dalam  

surat jawaban tergugat bisa mengajukan 3 hal sebagai berikut : 

1. Eksepsi 

             Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat 

terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tidak langsung 

menyentuh pokok perkara, biasanya hanya berisi tuntutan untuk batalnya 

gugatan (Sukresno, 2011:124). Eksepsi atas alasan diluar pokok perkara 

meliputi formalitas perkara baik pada kompetensi absolute maupun 

relative serta kecacatan surat gugutan dan lain sebagainya.   

2. Jawaban pokok perkara 

Jawaban tergugat/termohon dalam pokok perkara harus 

mengacu pada posita atau dalil-dalil yang dikemukakan 

penggugat/pemohon dalam surat gugatannya.  Jawaban hendaknya 

diberikan secara detail, jangan global, jelas, kronologis/urut, sistematis 

dan relevan ( Sukresno, 2011:126 ). Misalnya menjawab tidak benar, 

maka harus disertai fakta yang benar. Pokok persoalan atau dalil-dalil 

penggugat/pemohon dijawab terlebih dahulu, dan jika ada keterangan 
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tambahan diuraikan pada bagian tersendiri. Apabila eksepsi diterima 

maka gugatan tidak diterima. Dan penggugat dapat mengajukan gugatan 

baru. 

3. Rekonvensi 

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap 

penggugat dalam gugatan konvensi dalam suatu sengketa diantara 

mereka (Sukresno, 2011:127).  Gugatan rekonvensi yang dibenarkan 

adalah : 

1) Bila pengadilan yang memeriksa gugatan rekonvensi berwenang   

mengadili materi rekonvensi. 

 2) Diajukan selama masih dalam tahap jawab jinawab, sebelum masuk 

pembuktian. 

 3)  Rekonvensi tidak boleh ada dalam memori banding. 

Di dalam rekonvensi, para pihak disebut sebagai penggugat 

rekonvensi (semula tergugat), tergugat/turut tergugat rekonvensi 

(semula penggugat). Dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, jika 

ada rekonvensi tetap disebut gugatan rekonvensi, bukan permohonan 

rekonvensi. 

2.2.4   Pembuktian 

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.  

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar 

yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan 

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Sudikno, 1998:108). 

Hukum tentang yang berlaku saat ini di RI terserak dalam HIR dan Rbg  
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baik yang materiil maupun yang formil. Serta dalam BW buku IV yang 

isinya hanya hukum pembuktian materiil.  

1. Prinsip – prinsip Pembuktian 

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 

kebenarannya, untuk dalil-dalil  yang tidak disangkal, apabila diakui 

sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi 

(Sudikno, 1998:111).  Beberapa hal / keadaan yang tidak harus 

dibuktikan antara lain:Hal -hal/ keadaan yang telah diakui, hal-hal/ 

keadaan yang tidak, hal disangkal, hal-hal/keadaan-keadaan yang telah 

diketahui oleh khalayak ramai. 

2. Teori – teori Tentang Penilaian Pembuktian 

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan 

pembuktian, namun  pembuktian itu masih harus dinilai. Terdapat 3 

(tiga) teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum 

positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian 

peristiwa didalam sidang, yaitu : 

1) Teori Pembuktian Bebas 

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang 

mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan 

kepada hakim (Sudikno, 1998:113). 

2) Teori Pembuktian Negatif. 

Dasar hukum teori pembuktian negatif terdapat dalam pasal 169 

HIR. Teori ini menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur 

larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan pembuktian (Sudikno, 1998:114) 
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3) Teori Pembuktian Positif. 

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah 

kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat 

(Sudikno,1998:114) 

2.2.5 Kesimpulan 

Kesimpulan adalah konklusi yang diberikan oleh penggugat dan 

tergugat. Setelah itu hakim akan membuat kesimpulan yang dinamakan 

putusan. Disini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil 

sidang tersebut. Dari adanya surat gugatan, jawaban, replik, duplik, 

keterangan para saksi dan kesimpulan diambil intisari-nya saja untuk 

dijadikan suatu kesimpulan. Kesimpulan harus dibuat poin-poin yang 

sistematis, jelas, dan harus relevan dengan dalil-dalil yang pernah 

dikemukakan (http://muhammad-darwis.blogspot.com/)  

2.2.6  Putusan 

1. Dari segi fungsinya, putusan Pengadilan dalam mengakhiri perkara   

adalah sebagai berikut: 

1) Putusan Akhir 

Putusan akhir  adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan 

dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun 

yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan (Sudikno, 

1998:192).  

2) Putusan Sela 

    Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses 

pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 
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pemeriksaan. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena 

tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan  

(Sukresno, 2011:169).  

2. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan 

dijatuhkan,maka putusan Pengadilan dibagi beberapa jenis : 

1) Putusan Verstek 

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 

tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 

secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan 

verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, 

sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban 

tergugat (Sukresno, 2011:171).  

Hakim dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa 

hadirnya tergugat, dalam hal tergugat telah dipanggil dengan 

sepatutnya tetapi tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah. Putusan ini 

biasanya merugikan, tergugat dapat mengajukan keberatan yang 

disebut verzet, yang diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara 

tingkat pertama (Sudikno, 1998:171) 

2) Putusan kontradiktoir 

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat 

dijatuhkan /diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para 

pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa 

baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap 

putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding (Sukresno, 2011:171) 
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3. Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi   

sebagai berikut: 

1) Putusan tidak menerima. 

    Putusan tidak menerima adalah putusan yang menyatakan 

bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/pemohonan 

pemohon karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum 

baik secara formail maupun materiil. Apabila syarat gugat tidak 

terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. 

Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir 

(http://advokatku.blogspot.com ) 

2)  Putusan menolak gugatan penggugat 

Putusan ini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah 

menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat 

tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka 

hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat 

telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili 

(http://advokatku.blogspot.com ). 

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 

menolak/tidak menerima selebihnya.  

   Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil  

gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak 

memenuhi syarat. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat 

telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung 

petitum ternyata terbukti ( http://advokatku.blogspot.com ) 

http://advokatku.blogspot.com/
http://advokatku.blogspot.com/
http://advokatku.blogspot.com/
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4. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka 

putusan dibagi sebagai berikut : 

1) Putusan Diklatoir 

Putusan diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan 

yang resmi menurut hukum. Putusan diklatoir tidak merubah atau 

menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan 

kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada (Sudikno, 

1998:193). 

2) Putusan Konstitutif 

   Putusan konstitutif yaitu suatu putusan yang    

menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan konstitutif 

selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan 

keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif biasanya berbunyi 

menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian 

langsug dengan pokok perkara (Sudikno, 1998:193) 

3) Putusan Kondemnatoir 

         Putusan kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum 

kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan 

sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan 

kondemnatoir selalu berbunyi “menghukum” dan memerlukan 

eksekusi (Sudikno, 1998:192).  

2.3 Tinjauan Tentang Prodeo 

Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan gugatan/hendak 

berperkara haruslah membayar ongkos biaya perkara, hal ini sesuai dengan 
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ketentuan dalam asas-asas hukum acara perdata yang telah di jelaskan di atas, 

selain itu ketentuan lain yang menyebutkan bahwa berperkara haruslah 

membayar biaya perkara tercantum dalam pasal 121 ayat 4 HIR yang 

berbunyi : 

panitera mendaftar gugatan dalam register untuk itu setelah 

dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk 

sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna 

membayar biaya kantor, panitera, ongkos – ongkos panggilan 

dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya. 

Akan tetapi, bagi orang –orang yang tidak mampu diberi kemungkinan 

untuk berperkara dengan tidak membayar biaya perkara. Hal ini tergantung 

dari ketua, yang akan mengizinkan atau menolak permohonan itu. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan HIR, yang berbunyi : “Orang yang menggugat 

atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu membayar biaya 

perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara dengan cuma-cuma” 

(Koosmargono dan Dja‟is, 2010: 294 ).  

Sebelum terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010, beracara secara 

cuma-cuma dalam permeriksaan tingkat pertama diatur dalam pasal 237-

239 HI. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding diatur dalam pasal 

12-14 UU No. 20 Tahun 1947. Selain itu ditemukan pula pengaturannya 

dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

edisi revisi 2009 halaman 77-79. Adapun dalam pemeriksaan tingkat 

kasasi tidak ditemukan pengaturannya dan baru dikenal setelah terbitnya 

SEMA No.10 Tahun 2010. Apabila dibandingkan antara beberapa 

ketentuan yang ada, terdapat perbedaan, antara lain : 
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1.  Permohonan beracara secara prodeo dalam tingkat pertama menurut 

Buku II diajukan terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan 

didaftarkan, sementara menurut HIR/R.Bg. dan SEMA No. 10 Tahun 

2010 diajukan bersama-sama pengajuan gugatan.  

2.  Permohonan beracara secara prodeo tingkat banding menurut SEMA  

No. 10 Tahun 2010 diajukan tersendiri sebelum diajukannya 

permohonan pemeriksaan perkara sementara dalam UU No. 20 Tahun 

1947 dan Buku II diajukan bersama-sama dan sekaligus seperti yang 

lazim dalam praktik peradilan.  

2.3.1 Hal Cara Mendapat Izin Untuk Prodeo 

Bagi penggugat yang ingin berperkara dengan prodeo maka 

permintaan itu harus diajukan pada permulaan mengajukan gugatan, baik 

yang diajukan secara lisan atau tertulis. Tidak boleh diajukan di tengah 

tengah pemerikasaan perkara. Kalau penggugat dalam mengajukan 

gugatannya tidak membayar biaya perkara, maka panitera tidak akan 

memasukkan perkara tersebut dalam daftar / register perkara. Hal / cara 

mendapat izin untuk prodeo tersebut diatur dalam pasal 238 ayat (1) HIR, 

yang berbunyi : “ Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka ia harus 

mengajukan permintaan untuk itu pada waktu mengajukan surat gugat, 

atau pada waktu ia mengajukan gugatannya dengan lisan seperti tersebut 

dalam pasal 118 dan 120”. 

  Pada dasarnya, yang membayar ongkos perkara adalah orang yang 

dalam putusan nanti akan dikalahkan dan mungkin tergugat.  Maka juga 
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kepada tergugat diberikan kemungkinan untuk meminta berperkara dengan 

cuma-cuma. Untuk itu permintaan tersebut harus diajukan pada waktu ia 

menjawab menurut pasal 121, yaitu pada waktu dipanggil dan ia 

diberitahukan dapat menjawab dengan tertulis. Jika tergugat tidak 

mempergunakan kesempatan menjawab seperti tersebut, maka permintaan 

berperkara dengan Cuma-Cuma ia ajukan pada waktu ia mengajukan 

jawaban pertama tama. Hal ini dapat dipersoalkan sebelum adanya 

jawaban-jawaban lain, seperti eksepsi, atau asal pada waktu jawaban 

pertama. Untuk menguatkan permintaan berperkara dengan tidak 

membayar biaya perkara (prodeo) tersebut, maka pemohon harus 

menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi 

setempat. Kepala polisi itu ialah kepada desa (lurah). Keterangan kepala 

desa (lurah) ini harus dikuatkan oleh camat. Hal tersebut diatas seperti 

tercantum dalam pasal 238 ayat (3) HIR, yang berbunyi : “ Seorang kepala 

polisi dari tempat diam si peminta yang berisi keterangan dari pegawai 

tersebut bahwa padanya nyata benar setelah diadakan penelitian bahwa 

orang tersebut tidak mampu membayar.”  

2.3.2   Hal Memeriksa Permohonan Prodeo 

Membayar biaya perkara adalah soal prinsip (pelaksanaan salah 

satu dalam beracara ), maka permintaan prodeo harus terlebih dahulu 

diputuskan, sebelum ada tindakan-tindakan lain pengadilan negeri. Hal ini 

seperti yang tercantum dalam pasal 239 ayat (1) HIR yang berbunyi : “ 

Pada hari menghadap di muka sidang pengadilan, maka pertama-tama 



32 
 

 

diputuskan, apakah permintaan untuk berperkara dengan cuma-cuma itu 

dikabulkan atau tidak.”  

Pihak lawan dari si pemohon prodeo, dapat menentang 

permintaan ini dengan membuktikan bahwa peminta bias membayar, atau 

bahwa permintaan si peminta itu tidak beralasan. Dalam pemeriksaan 

pertama soal ini dipecahkan terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang 

gugatan penggugat. Atau kalau yang memohon adalah si tergugat, maka 

sebelum meneruskan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu ini 

harus diselesaikan. Mengenai hal ini, barang tentu dapat menimbulkan 

jawab-jinawab atau saling mengajukan bukti-bukti. Akan tetapi dalam 

praktek biasanya pihak lawan dapat menyetujui permintaan prodeo itu, 

karena dipandang tidak prinsipil. Pernyataan tersebut diatas seperti yang 

tercantum dalam pasal 239 ayat (2) yang berbunyi : “ lawan dari si 

pemohon, dapat melawan permintaan tersebut, dengan jalan pertama-tama 

bahwa permintaan atau perlawanan si peminta tidak beralasan, atau dengan 

membuktikan bahwa ia mampu membayar biaya perkara.”  

2.3.3  Permohonan Gugur Dalam Prodeo 

Dalam pasal 243 ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Dalam hal 

pemohon tidak menghadap, maka pemohonannya dipandang gugur.” Hal 

ini berarti seperti halnya dalam pemeriksaan perkara terhadap penggugat 

yang tidak hadir, maka disini pun kalau pemohon prodeo tidak hadir 

setelah dipanggil dengan patut, permohonannya oleh ketua Pengadilan 

Negeri diputus gugur. Namun apabila kedua belah pihak datang, maka soal 

prodeo akan diperiksa oleh Pengadilan, dan timbul jawab-jinawab. 
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2.3.4 Permohonan Beracara Secara Prodeo Kasus Perceraian Dalam Tingkat 

Pertama  

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Buku II, permohonan 

beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri terpisah dari 

gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Setelah pengadilan 

memberi izin untuk beracara secara prodeo, barulah gugatannya 

didaftarkan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan pasal 238 ayat (1) 

HIR/pasal 274 ayat (1) R.Bg. serta pasal 4 ayat (1) lampiran B SEMA 

No.10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa permohonan beracara secara 

cuma-cuma diajukan bersama gugatan. Dengan terbitnya SEMA tersebut, 

maka proses pengajuan perkara prodeo kembali kepada ketentuan 

HIR/R.Bg.  

   1.  Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo 

1) Datang ke Kantor Pengadilan Negeri Setempat 

(1) Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran 

perkara. 

(2)  Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di 

dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan 

mencantumkan alasan-alasannya.  

(3) Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak dapat 

membuatnya, dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan 

Hukum pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.  

(4) Jika tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan 

dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua 
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Pengadilan setempat.  

(5) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)  

    2) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang 

tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat dan Tergugat secara 

langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan. 

 3) Menghadiri Persidangan 

(1)   Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang    

tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat 

waktu. 

(2)  Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat gugatan tidak 

ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, 

Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan 

prodeo.  

(3)   Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat 

untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan 

untuk berperkara secara prodeo 

(4)  Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan 

jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ 

Askeskin/Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan 

dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang 

yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya 

keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.  
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            4)   Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo 

(1)  Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil 

dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika 

dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan 

Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim 

memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya 

mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara 

prodeo.   

(2) Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk 

berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka 

Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan 

pemohon/penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka 

pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam 

jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.  

            5)   Proses Persidangan Perkara 

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang 

diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum 

acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya 

menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara melalui 

DIPA Pengadilan Negeri setempat (http://www.pekka.or.id ).   

 

 

 

 

 

 

http://www.pekka.or.id/
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2.4  Kerangka Berpikir 

       Bagan 1. Kerangka Berpikir 

KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkara 

Biasa 

Perkara 

Prodeo 

Permohonan 

Beracara 

Prodeo 

 

Gugatan  cerai Gugatan 

cerai 

 

Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo 

( Kasus Perceraian ) 

Proses Pengajuan Permohonan Prodeo 

1. Datang ke kantor pengadilan negeri 

2. Menunggu panggilan sidang 

3. Menghadiri persidangan  

4. Pengambilan keputusan untuk 

beracara secara prodeo 

5. 4. Proses Persidangan Perkara 

Hambatan-hambatan 

1. Masih kurangnya pengetahuan 

hukum masyarakat yang kurang 

mampu 

2. Tidak adanya bantuan hukum 

(advokat, LBH, Posbakum 

3. Tidak adanya dana Prodeo dari 

DIPA atau negara 

Cara Mengatasi Hambatan : 

1. Memberi informasi dan pengetahuan hukum 

terhadap setiap “pencari keadilan” yang 

awam hukum 

2. Memberikan bantuan hukum secara sukarela 

( dari pihak Pengadilan Negeri ) 

3. Menggunakan biaya sendiri (Pengadilan 

Negeri)/diizinkan beracara secara prodeo 

dengan tarif yang dikurangi 



37 
 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam melakukan Penelitian, membutuhkan data-data yang dapat 

memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan. Dimana penelitian itu 

sendiri mempunyai pengertian: ”Suatu usaha untuk ,mengembangkan, 

menemukan dan menguji kebenaran suatu, pengetahuan , usaha mana 

dilakukan dengan metodemetode ilmiah”. Dalam penelitian ini, digunakan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. 

Prpses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori 

dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan 

gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil 

penelitian. (Soemitro, 1990:9)  

3.1  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris 

adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 

menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan 

kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses 

pengujian kebenaran melalui fakta - fakta yang diperoleh dari hasil penelitian 

secara langsung di lapangan agar didapatkan fakta yang mutakhir. Cara kerja 
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dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil 

pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan 

terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan 

pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta mutakhir yang 

terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu 

penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. 

(Soemitro, 1990:10). 

 Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini 

diharapkan mampu menggambarkan tentang proses pemeriksaan perkara 

perdata secara prodeo di Kabupaten Kudus. 

3.2 Fokus Penelitian  

 Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk 

menetapkan criteria dalam mengeluarkan suuatu informasi yang diperoleh 

(Moleong, 2000:62 ) 

 Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah Proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara 

prodeo di Pengadilan Negeri Kudus, hambatan-hambatan yang timbul dalam 

proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus, serta cara mengatasi hambatan yang timbul dalam 

proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan 

kegiatan penelitian terhadap suatu obyek. Penelitian tersebut dilakukan 

dengan maksud untuk mengumpulkan keterangan-keterangan atau data-data 

yang bermanfaat. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri 

Kudus. Alasan penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Kudus karena 

Pengadilan Negeri Kudus pernah menangani perkara perdata kasus perceraian 

secara prodeo, dimana kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap 

pada tahun 2009. 

3.4 Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau 

gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang 

ada, yaitu mengenai proses berperkara Perdata secara Prodeo Di Pengadilan 

Negeri Kudus, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya 

beserta jalan keluar untuk mengatasinya. Dalam menutur dan menafsir data-

data tersebut, didasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku. 

3.5 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat (Soekanto, 1942:50). Adapun cara cara memperoleh data 
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tersebut melalui wawancara. Wawancara/interview merupakan teknik yang 

dipergunakan untuk memperoleh data primer dengan jalan tanya jawab 

secara langsung dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan kepada 

pihak yang berwenang/terkait, dalam hal ini diperoleh dari responden. 

Responden merupakan sumber data dari orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi dan beberapa responden tersebut diharapkan 

memberikan penjelasan dan jawaban dari masalah yang diajukan. Sumber 

data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan yang didukung oleh 

wawancara kepada informan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pejabat dari 

instansi terkait, antara lain : Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, Pihak yang  berperkara, dalam hal ini 

adalah Penggugat, serta pejabat lainnya yang berada di lingkungan 

Pengadilan Negeri Kudus 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, dimana data 

yang diperlukan sudah tertulis dan diolah oleh orang lain atau suatu 

lembaga. Didapatnya dengan cara mengumpulkan data dari bahan 

kepustakaan, dokumen arsip, literature majalah, surat kabar, serta tulisan-

tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti  (Rianto Andi, 

2004:61). 

Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data-data   

yang ada di Pengadilan Negeri Kudus, berupa risalah sidang dan putusan 
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dari Pengadilan Negeri Kudus, arsip-arsip / catatan-catatan yang ada dan 

tersimpan di Pengadilan Negeri Kudus, HIR, Rbg, dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

        Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya 

mengenai suatu hal (Arikunto, 2002: 134).wawancara merupakan salah 

satu cara untuk memperoleh data primer, yaitu dengan mengadakan 

penelitian di lapangan secara langsung dengan obyek yang diteliti dengan 

cara interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus, Panitera yang pernah menangani atau terlibat 

langsung dalam proses pemeriksaan perkara perdata prodeo kasus 

perceraian. 

2.   Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, literature, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2002:135). 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari buku-buku literatur 

tentang hukum acara perdata, dokumen-dokumen tentang prodeo,  risalah 

sidang dan putusan dari Pengadilan Negeri Kudus, arsip-arsip / catatan-
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catatan yang ada dan tersimpan di Pengadilan Negeri Kudus serta 

literature-literatur lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Kudus. 

3.7  Teknik Validitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Teknik 

yang digunakan dalam menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi.  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi paling banyak 

digunakan untuk pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim (1978), 

membedakan empat (4) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan, sumber, metode, penyidik, dan teori. (J. 

Moleong, 2002 : 178)  

Dalam hal ini penulis mengunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif (Patton, 1987: 331). Triangulasi dengan sumber dapat di 

capai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil  wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4.  Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 
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pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang  

berpendidikan tinggi atu menengah, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

  Model triangulasi yang digunakan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

( J. Moleong, 2002:178 ) 

Model triangulasi tersebut di atas yaitu, untuk memperoleh data 

yang valid. Yakni penulis mengambil data yang sama akan tetapi diambil 

dengan metode dan sumber yang berlainan. Kemudian menghimpun data 

dari sumber satu orang akan tetapi dalam waktu yang berbeda dengan 

metode yang berbeda untuk mengetahui keajegannya. 

3.8   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

  Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

model analisa yaitu dengan mengolah dan menganalisa data penelitian yang 

telah terkumpul langkah dalam analisis kualitatif ini adalah: 

Data Sama 

Sumber Sama 

Sumber Beda 

Metode Beda 

Waktu Sama 

Metode Beda 
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1. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi “data 

kasar”  yang muncul dari catatan-catan tertulis di lapangan. Kegiatan data 

 berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung. 

Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-

pilihan penelitian tentang bagian data mana yang dikode, mana yang 

dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, 

mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diversifikasi. 

2. Penyajian data 

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang sering 

digunakan adalah teks naratif. Penyajian data kualitatif ini meliputi 

bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk itu telah 

diolah dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih. 

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

    Penarikan simpulan ini merupakan bagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasikan selama 

penelitian ini berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran yang 
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melintas dalam pemikiran penelitian selama menulis suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan, dengan demikian semua makna 

yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, yang merupakan 

validitasnya. Kegiatan analisis data ini berlangsung secara interaktif 

sama-sama dalam aktifitas pengumpulan data proses analisis mengikuti 

siklus penelitian dituntut untuk bergerak bolak-balik selama 

pengumpulan data , diantara reduksi penyajian data, dan penarikan 

simpulan dan verifikasi. Model analisis interaktif ini dapat digambarkan 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

( J. M oleong, 2002: 142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

PENYAJIAN 

DATA 

 

REDUKSI 

DATA 

PENARIKAN SIMPULAN 

DAN VERIFIKASI 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitiaan 

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus 

Pengadilan Negeri Kudus merupakan lembaga pengadilan 

yang memiliki daerah kerja di seluruh Kabupaten Kudus. Pengadilan 

Negeri Kudus dibangun oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu 

digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dan pada tanggal 19 Maret 

1983 diganti dengan Pengadilan Negeri kudus dan diresmikan oleh 

Ka.Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan 

berlokasi di Jalan Sunan Muria No.1 Kudus, yang jarak dari pusat kota 

0,2 km. 

Saat ini jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Kudus secara 

keseluruhan mencapai 51 ( lima puluh satu ) orang menempati bagian-

bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing guna mempermudah 

dan memperlancar pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu 

sistem yang menerangkan hubungan timbal balik antara suatu bagian 

dengan bagian lannya yang memungkinkan untuk melakukan 

koordinasi pekerjaan. Susunan organisasi kepegawaian Pengadilan 

Negeri Kudus terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Wakil ketua 

yang membawahi bagian panitera, juru sita, kepegawaian dan umum, 

sehingga masing-masing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Kudus dalam 
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bentuk bagan berdasarkan UU No.22 tahun 1986 

20.KMA/012/SK/III/1993– M.02.PR.07.02  Tahun 1991 sebagai 

berikut : 

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut daftar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan 

Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) : 

KETUA : H. YAHYA SYAM, SH.,MH ( Pembina Utama Muda/IV c) 

WAKIL KETUA : AGUNG SURADI, SH ( Pembina Tk.I/IV b ) 

HAKIM : 

1. TAUFIK RAHMAN, SH   ( Pembina/IV a ) 

2. BAMBANG SUCIPTO, SH  ( Pembina/IV a ) 

3. EKO ARYANTO, SH   ( Pembina/IV a )  

Majelis Hakim 
Ketua 

 Wakil Ketua 

Panitera / Sekretaris 

Wakil 

Panitera 

Wakil 

Sekretaris 

Panmud 

Perdata 

Panmud 

Pidana 

Panmud 

Hukum 

Kasubag 

Kpgw 

Kasubag 

Keuangan 

Kasubag 

Umum 

Panitera Pengganti Jurusita / Pengganti 
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4. SOMADI, SH     ( Penata Tk.I/III d ) 

5. FEBRY WIDJAJANTO, SH.,MH   ( Penata Tk.I/III d ) 

6. EMMY EVELINA M, SH    ( Penata Tk.I/III d ) 

7. CAHYONO, SH.,MH    ( Penata Tk.I/III d ) 

8. KELIK TRIMARGO, SH    ( Penata Tk.I/III d ) 

WAKIL PANITERA : - 

WAKIL SEKRETARIS : MIRZAM SAIFIE, SH ( Pembina/IV a ) 

PANMUD PERDATA : H. ACHLISH, SH  ( Penata Tk.I/III d ) 

STAF : 

1. SISWADI, SH    ( Penata Muda Tk.I/III b ) 

2. ZULKARNAIN HARAHAP  ( Penata Muda Tk.I/III b ) 

3. SAYUTI, SH    ( Penata/III c ) 

PANMUD PIDANA : BAMBANG RUSIYANTO, SH  ( Penata Tk.I/III d ) 

STAF : 

1. DWI LISTIJANI, SH    ( Penata/ III c ) 

2. RUSITO      ( Penata Muda/III a ) 

3. DEDY TIAS D, SH     ( Penata Muda/III a ) 

4. PRIYO HADI S, SH    ( Pengatur Tk.I/II d ) 

PANMUD HUKUM : KARNOTO, SH  ( Penata Tk.I/III d ) 

STAF : 

1. PURWANTO, SH         ( Penata/III c ) 

2. SUNARKO, SH         ( Penata Muda/III c ) 

3. WIDHO DANANG K        (Pengatur Muda Tk.I/II b) 

KASUBAG.KEPEGAWAIAN : SETIYANI      ( Penata/III c ) 

STAF : 

1. Tb ROKY S, SH        ( Penata/III c ) 

2. TUKIRIN         ( Penata Muda/III a ) 

1. SETYO WIDHI S                   (Pengatur Muda Tk.I/II b) 

KASUBAG. KEUANGAN : AGUS SETYO     ( Penata/III c ) 

STAF : 

1. ERTI NUHAENI, S.Com, SH      ( Penata Muda Tk.I/II b) 
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2. JOKO SULISTIYONO    ( Penata Muda/III a ) 

3. LEONI NURI P, SE    ( Penata Muda/III a ) 

4. MATRUF, SH     ( Pengatur Tk.I/II d ) 

KASUBAG. UMUM : PUJI MASTUTI  ( Penata/III c ) 

STAF : 

1. YUYUN TRI P, SH     ( Penata Muda/III a ) 

2. AGUS SALIM     ( Penata Muda/III a ) 

3. ADITYA WAHYU A, SH    ( Penata Muda/III a ) 

PANITERA PENGGANTI :  

1. DWI ASTI M.     ( Penata Tk.I/III d ) 

2. SRI PUJIANTI, SH     ( Penata Tk.I/III d ) 

3. Hj. KARMINAH, SH    ( Penata Tk.I/III d ) 

4. SUKOCO, SH     ( Penata Tk.I/III d ) 

5. SUTADI, SH      ( Penata Tk.I/III d ) 

6. ENDAH NURRAKHMI, SH   ( Penata Tk.I/III d ) 

JURUSITA :  

1. SISWADI, SH     ( Penata Muda Tk.I/III 

b ) 

2. ZULKARNAEN HARAHAP   ( Penata Muda Tk.I/III 

b ) 

3. DEDY TIAS D, SH     ( Penata Muda/III a ) 

4. AGUS SALIM     ( Penata Muda/III a ) 

 

4.1.2  Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Negeri Kudus 

    K E T U A : 

1. Bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas 

terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar. 

2.Membuat : 

a. Perencanaan (planning) dan perorganisasian (organizing); 
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b. Pelaksanaan (implementatiaon dan executing); 

c. Pengawasan (evaluation dan controlling) yang baik, serasi, dan selaras. 

3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta 

bekerja sama dengan baik. 

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam 

rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas 

yang bersangkutan. 

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan. 

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan 

dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan seluruh karyawan. 

7.Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang 

penting. 

8.Memerintahkan, memimpin, dan mengawasi eksekusi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

9. Mengaktifkan Majelis Kerhormatan Hakim. 

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan 

memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim 

maupun seluruh karyawan. 

11. Melakukan pengawasan intern dan extern : 

a. Intern : Pejabat peradilan, keuangan, dan material; 

b. Extern : Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

12. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu 

13. Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk 
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   kepentingan peningkatan jabatan. 

14. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada 

Mahkamah Agung. 

15. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap 

perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan 

mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim. 

16. Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih 

generasi. 

17. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini. 

IKAHI, Koperasi. 

18. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum 

dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukun kepada instansi 

pemerintah di daerahnya apabila diminta. 

19. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan 

menanggapinya bila dipandang perlu. 

    WAKIL KETUA 

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Mewakili Ketua bila berhalangan. 

3. Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua. 

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 

telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku 

  serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 
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    H A K I M 

1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah 

pelaksanaan tugas penyelenggara administrasi perkara perdata dan pidana 

serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 

3. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana di lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah 

Agung. 

    PANITERA / SEKRETARIS 

1.Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja, pelaksanaan 

serta pengorganisasiannya. 

2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, 

buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, barang bukti, dan 

surat–surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. 

3. Menyelenggarakan administrasi perkara. 

4. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda. 

5. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Ketua Panitera dan Panitera Muda harus 

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara 

perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata. 

6. Membuat akta dan salinan putusan. 

7. Menerima dan mengirim berkas perkara banding, Kasasi, Grasi, dan PK. 
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8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh 

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

9.Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

kepegawaian, keuangan, urusan umum dalam rangka memberikan 

pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

10. Membuat Perencanaan RKAKL. 

11. Melaksanakan kegiatan menyetujui penggunaan anggaran selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran. 

WAKIL PANITERA 

1. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-

tugas administrasi perkara. 

2. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalanagan. 

4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 

   WAKIL SEKRETARIS 

1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan 

sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. 

2. Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat keluar dilingkungan Pengadilan 

Negeri. 

3.Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar 

penyampaian informasi. 

4. Meneliti konsep pertanggung jawaban penggunaan pengiriman surat dinas, 
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  telex dan telegram sesuai dengan kuitansi / resi bukti pengiriman. 

5. Mengklasifikasikan arsip surat-surat di lingkungan Pengadilan Negeri. 

6. Menyelenggarakan urusan kearsipan surat-surat dengan mengatur kegiatan 

penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan surat-

surat kantor. 

7. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas 

kerumahtanggaan yang diajukan oleh bawahan. 

8. Menyelengarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan 

siap untuk digunakan. 

9. Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas untuk menunjang 

kelancaran tugas. 

10. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas 

sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas. 

11. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor 

dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

12. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air dan 

kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

13. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung 

kantor dan rumah dinas dan biaya langganan listrik, air bersih untuk 

mendapatkan penyelesaian pembayaran. 

14. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan 

Negeri. 

15. mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan dan daftar usulan 



55 
 

 

  proyek sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan. 

16. Mengkoordinasikan pengelolaan usulan pra daftar usulan kegiatan dan 

daftar usulan proyek. 

17. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban pengguna anggaran 

rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaran. 

    PANITERA MUDA PERDATA 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 

2.Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara perdata. 

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 

4. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, meja II, dan meja III. 

5. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan 

catatan singkat tentang isinya. 

6. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila 

memintanya. 

7. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. 

8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

PANITERA MUDA PIDANA 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 

berhubungan dengan masalah perkara pidana. 
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3. Mengkoordinir pembagian tugas habis pada meja I, dan meja II. 

4. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan. 

5. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah 

diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya. 

6. Mencatat setiap pekara yang diterima ke dalam buku daftar disertai dengan 

catatan singkat tentang isinya. 

7. Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta 

lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan. 

8. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali. 

9. Menyiapkan berkas permohona grasi. 

10. Menerahkan arsip berkas perkara / Permohonan grasi kepada panitera muda 

hukum. 

PANITERA MUDA HUKUM 

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. 

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, 

menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau 

permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

3. Menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan jaksa. 

URUSAN KEPEGAWAIAN 

1. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat 

Pegawai Negeri Sipil 

2. Menganalisa data kepegawaian dan menyiapkan DUK bagi pegawai negeri 
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3. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada 

Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai 

yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 

     4.Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan  

jabatan. 

5. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat. 

6. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural. 

7. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai. 

8. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan. 

9. Menyusun DUK dan Bezetting pegawai dalam lingkungan Pengadilan 

Negeri. 

10. Membuat daftar Nominatif pegawai yang akan naik pangkat, cuti, kenaikan 

gaji berkala,pensiun dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian. 

URUSAN KEUANGAN 

1. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung 

kantor, dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk 

mendapatkan penyelesaian pembayaran. 

2. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk  

melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel. 

3. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji. 

4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam 

  rangka kelancaran tugas. 

5.  Mengkoordinasikan  penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan 
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  penyediaan dana kegiatan (LKKAR). 

6. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. 

7. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin. 

8. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

9. Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran 

rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya. 

10. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau 

buku- buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi 

dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah 

disediakan. 

URUSAN UMUM 

1.Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan 

sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi. 

2.Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar 

penyampaian informasi. 

3. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan pengadilan negeri. 

4. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, 

pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat 

dan kantor. 

5. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan  

   siap untuk digunakan. 

6. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai 
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   bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas. 

7. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, 

dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. 

8. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan 

kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan pengadilan 

negeri. 

10. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan 

setiap bulan. 

PANITERA PENGGANTI 

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

pengadilan. 

2. Membantu Hakim dalam hal : 

a. Perkara Perdata : 

1) Membuat penetapan hari sidang; 

2) Membuatkan penetapan sita jaminan; 

3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang  

4) Mengetik keputusan. 

b. Perkara Pidana : 

1) Membuat penetapan hari sidang 

2) Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan 

atau dirubah jenis penahanannya 

3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang  

4) Melaporkan barang bukti kepada panitera; 
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5) Mengetik putusan. 

3. Melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan 

penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar 

putusannya. 

4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila 

telah selesai diminutasikan. 

JURUSITA 

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua atau panitera. 

2.Menyampaikan pengumuman-pengumuman, dan pemberitahuan putusan  

pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus, 

seluruh perkara hukum yang masuk ditangani oleh Panitera Muda Hukum 

dimana dalam  hal ini termasuk kasus perceraian secara Prodeo. 

 

4.1.2 Proses Pengajuan Permohonan Perkara Perdata Kasus Perceraian 

secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus 

Prodeo adalah Proses beperkara di pengadilan secara  cuma-

cuma (gratis). Orang yang dapat beperkara secara prodeo adalah warga 

negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi. Semua perkara pada 

dasarnya dapat diajukan secara prodeo, asalkan memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ada, namun  dalam penelitian kali ini, peneliti 

mengkhususkan permasalahan prodeo pada kasus perceraian. Dari 

penelitian yang yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kudus, 

sehubungan dengan judul skripsi “ Proses Pemeriksaan Perkara Perdata 
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Secara Prodeo Dalam Praktik (Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri 

Kudus)”, peneliti mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari 

putusan Pengadilan Negeri Kudus No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo, 

perihal Gugatan Cerai. Gugat cerai tersebut dilakukan oleh suami, 

dengan alasan bahwa istrinya sudah meninggalkannya selama kurang 

lebih dua tahun tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya. 

“Pada dasarnya untuk berperkara secara prodeo tidak jauh 

berbeda dengan berperkara biasa, begitu juga dalam proses pengajuan 

permohonan dan proses pemeriksaannya. Perbedaannya adalah, bila 

permohonan prodeo ada syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu 

dengan menyertakan SKTM. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak 

Mampu yang diperoleh dari Kelurahan/Desa. Serta menyertakan surat-

surat atau dokumen lain yang dimiliki, seperti Jamkesmas/ Jamkesda/  

Askeskin/ Gakin”. (Wawancara dengan Pak Cahyono,SH, Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011).  

“Prosesnya pada saat itu saya hanya disuruh melampirkan 

SKTM ( Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kepala desa dan surat-

surat miskin yang saya punya, yaitu Jamkesmas dan Askeskin. Surat 

permohonan dan surat gugatannya sudah dibuatkan oleh pihak 

Pengadilan Negeri Kudus”. (Wawancara dengan Pak Siswanto sebagai 

penggugat/pemohon prodeo, tanggal 12 Juli 2011). 

Hal ini semata-mata untuk membuktikan “ketidak mampuan” 

seseorang, agar permohonan prodeonya dapat dikabulkan. Untuk 

mengurus SKTM itu sendiri,  pemohon/penggugat harus datang ke 
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Kelurahan/Desa dengan membawa surat pengantar dari RT /RW, kartu 

keluarga/KK, dan kartu tanda penduduk/ KTP.  Selain itu, surat 

permohonan untuk beracara secara prodeo diajukan bersamaan dengan 

pengajuan surat gugatan perceraian, hal ini seperti tercantum dalam pasal 

238 HIR yang berbunyi “Apabila penggugat menghendaki izin itu, maka 

ia memajukan permintaan untuk itu pada waktu memasukkan surat 

gugatan, atau pada waktu ia memajukan gugatannya dengan lisan”. 

Dalam sidang yang pertama,  mengagendakan mediasi dan pembuktian 

surat serta saksi-saksi dari pihak pemohon, untuk menguatkan 

permohonan prodeonya agar bisa dikabulkan oleh hakim. Majelis hakim 

tentunya perlu bermusyawarah untuk mempertimbangkan dalil dan alat 

bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo. Jika Majelis Hakim 

menilai bahwa alasan pemohon/penggugat terbukti, maka hakim dapat 

mengabulkan untuk beracara secara prodeo, namun apabila dianggap 

tidak terbukti, maka pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya 

perkara dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan sela dibacakan.   

Jika menelusuri acara yang diatur dalam Rv, HIR, RBG bahkan 

dalam buku literatur hukum acara perdata yang ditulis oleh para ahli 

hukum, akan menemukan bahwa proses mengajukan permohonan 

beracara secara prodeo adalah dengan cara sebagai berikut .  

1. Penggugat yang miskin yang dinyatakan dengan surat keterangan  

miskin oleh kepolisian setempat(menurut versi HIR) kepala 

kepolisian, dalam hal ini adalah kepala daerah atau kepala desa tempat 

tinggal orang yang bersangkutan, atau jika ia bertempat tinggal di luar 
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Indonesia, oleh penguasa yang berwenang. 

2. Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri mengajukan gugatan dan 

dengan disertai permohonan diberi izin beperkara tanpa biaya. 

3.Majelis yang menerima perkara terlebih dahulu memeriksa 

permohonan beracara secara prodeo, setelah mendengar jawaban 

Tergugat atas kebenaran Penggugat sebagai orang miskin, lalu majelis 

menjawab permintaan pemohon dengan mengeluarkan putusan sela, 

jika dikabulkan, maka akan dilanjutkan memeriksa pokok. Namun jika 

permohonan prodeo ditolak oleh majelis, maka Pemohon 

diperintahkan untuk membayar biaya perkara, jika pemohon 

membayar biaya perkara, pemeriksaan baru dilanjutkan, sedangkan 

jika Pemohon tetap tidak mau membayar biaya perkara, perkara tidak 

dapat dilanjutkan, karena asas beperkara di Pengadilan (perdata) tidak 

ada biaya tidak ada perkara.  

4. Pada putusan akhir dalam bidang perceraian “membebaskan penggugat  

dari biaya perkara”  

5. Sedangkan dalam perkara lainnya, jika menurut hukum Penggugat 

yang menanggung biaya perkara baru Penggugat dibebaskan dari 

biaya perkara, sedangkan Tergugat jika tidak mengajukan prodeo, 

tetap dihukum sesuai tanggung jawabnya. 

Menurut Pak Somadi, SH selaku hakim Pengadilan Negeri 

Kudus “terdapat dua tahap proses untuk bisa beracara secara prodeo,yaitu 

Pertama, Penggugat mengajukan surat permohonan untuk beracara secara 

prodeo dan mengajukan pula surat gugatan. Pada bagian posita dan 
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petitum surat gugatan, juga harus dicantumkan alasan dan permohonan 

perkara prodeo, serta berdasarkan pasal 60B ayat (3) Undang Undang 

No.50 tahun 2009 harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM). Kedua, sebelum melakukan pemerikasaan pokok perkara, 

dalam persidangan, terlebih dahulu dilakukan pemerikasaan permohonan 

perkara prodeo, yang kemudian akan dijatuhkan putusan sela oleh 

Majelis Hakim. Dalam persidangan tersebut diperlukan dua alat bukti 

berupa: Surat Keterangan Tidak Mampu, dua orang saksi miskin 

Penggugat, dan keterangan Tergugat  (bila ada)”. ( wawancara dengan 

Pak Somadi SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal  7 Juli 2011  ) 

Ditemui ditempat yang berbeda, pak Tommy Wibisono, selaku 

Panitera Pengganti, menerangkan tentang alur mengajukan 

permohonan/gugatan secara prodeo. “Bagi pihak yang mengajukan 

permohonan prodeo, biasanya mereka sangat awam terhadap masalah 

hukum, tidak tahu bagaimana cara mengajukan permohonan prodeo. 

1. langkah pertama ada baiknya mencari informasi mengenai proses 

mengajukan permohonan prodeo/gugatan cerai terlebih dahulu. Untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan hal tersebut,  dapat 

langsung ke bagian meja informasi di Pengadilan setempat atau bisa 

melalui telpon.  

2. langkah kedua setelah mendapat informasi yang lengkap, datanglah 

ke Pengadilan dengan membawa surat permohonan untuk berperkara 

prodeo bersamaan dengan surat gugatan perceraian yang di dalamnya 
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tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan 

alasan-alasannya dan dengan dilampiri Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM). Serahkan surat gugatan yang sudah dibuat, kepada 

pejabat kepaniteraan di Pengadilan.  

3. Langkah ketiga adalah para pihak  menunggu panggilan sidang dari 

Pengadilan Negeri untuk menghadiri persidangan. 

4. Langkah keempat, setelah ada panggilan dari Pengadilan Negeri, 

pihak berperkara harus hadir dalam persidangan pertama yang 

mengagendakan 

mediasi dan pembuktian prodeo. 

5. langkah kelima Majelis Hakim melakukan pengambilan keputusan 

untuk berperkara secara prodeo. Apakah permohonannya dikabulkan 

atau tidak. 

6. langkah keenam, yaitu proses persidangan perkara.”(wawancara 

dengan 

Pak Tommy Wibisono, SmHK, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri 

Kudus, tanggal 8 Juli 2011 ) 

4.1.3 Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan 

perkara perdata kasus perceraian secara Prodeo Di Pengadilan 

Negeri Kudus 

   Dalam berperkara secara prodeo tidaklah semudah bila berperkara 

menggunakan biaya. Banyak hambatan / kendala yang timbul selama 

proses pemeriksaan maupun persidangan berlangsung. Beberapa 
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hambatan juga terjadi di Pengadilan Negeri Kudus terkait proses 

pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo. Hambatan-

hambatan tersebut diantaranya adalah : 

1.  Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mampu  

Pihak yang mengajukan permohonan prodeo dirasa masih sangat 

awam terhadap masalah hukum, apalagi untuk berperkara di 

Pengadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikannya 

mereka yang rendah, dan ketidak ingin tahuan mereka terhadap 

masalah hukum. Dalam hal ini Penggugat dalam kasus perceraian 

secara prodeo yang pernah saya tangani tahun 2009, dengan Nomor 

Perkara No.30/Pdt.G/2009/PN. Kds/Prodeo, yaitu bapak Siswanto, 

adalah seorang buruh/tidak tentu pekerjaannya dengan pendidikan 

terakhir tingkat SMP.  

“Yang bersangkutan tidak mengetahui tentang bagaimana cara 

berperkara di Pengadilan Negeri, tidak tahu bagaimana mengajukan 

permohonan dan tidak tahu bagaimana cara membuat surat gugatan. 

Sehingga pihak Pengadilan Negeri harus dengan aktif membantu 

bapak Siswanto mengatasi kesulitan-kesulitannya” (wawancara 

dengan Pak Somadi,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal  7 

Juli 2011). 

        Ditemui di rumahnya desa Burikan, Kabupaten Kudus, Pak 

Siswanto menjelaskan dirinya memang kesulitan dan tidak tahu 

bagaimana caranya untuk berperkara di Pengadilan Negeri. “Saya 
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terus terang memang saat awal ingin bercerai sempat bingung karena 

tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya lalu diantarkan saudara saya 

ke Pengadilan Negeri, disana saya bertanya kepada bagian 

informasinya, dan saya dijelaskan tentang bagaimana caranya untuk 

melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Kudus.” (wawancara 

dengan Pak Siswanto sebagai penggugat/pemohon prodeo, tanggal 12 

Juli 2011). 

“Memang kebanyakan dari orang yang tidak mampu untuk 

berperkara, mereka sangat tidak paham tentang proses pengajuan 

perkaranya, kadang sulit bagi kami untuk menerangkan kepada si 

Pemohon, karena memang keterbatasan pengetahuan dari si pemohon 

dalam hal ini. Tidak jarang mereka masih bingung saat sudah 

dijelaskan, sehingga kami perlu berulang-ulang untuk 

menjelaskannya” ( wawancara dengan Pak Tommy Wibisono,SmHK, 

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 8 Juli 2011) 

2. Tidak Adanya Bantuan Hukum ( Advokat, LBH, Posbakum ) 

Pengaturan mengenai Bantuan Hukum terdapat pada beberapa 

perundang-undangan, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No.83 

tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Cuma-Cuma. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut 

dijalaskan bahwa bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dapat 

memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau Lembaga 

Bantuan Hukum secara gratis atau tidak dipungut biaya sedikit pun, 

namun dalam kenyataannya hal tersebut tak berjalan selaras. Banyak 
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para advokat yang menolak untuk mendampingi orang-orang yang 

tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan. Mereka lebih memilih 

untuk mendampingi klien-kliennya yang mampu membayarnya 

dengan harga yang tinggi.  Hal tersebut dikarenakan tidak adanya 

sanksi yang tegas dan mengikat mengenai peraturan tersebut.  

Dalam keterangannya Pak Cahyono mengatakan, “ saat 

pengajuan permohonan, saya pernah menawarkan kepada pak 

Siswanto mengenai bantuan hukum berupa LBH, namun beliau 

menolak untuk menerima dan lebih memilih untuk menjalankan 

kasusnya sendiri. (wawancara dengan Pak Cahyono,SH, Hakim 

Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011) 

Hal ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

pak Siswanto “saat proses sidang cerai,saya memang tidak ingin 

didampingi oleh kuasa hukum ataupun LBH, karena saya memang 

tidak tahu bagaimana cara mengurusnya ke LBH, dan tidak tahu 

keberadaan LBH di kota Kudus. Saya juga takut suatu saat nanti saya 

disuruh membayar,saya kan orang tidak mampu” ( wawancara dengan 

Pak Siswanto, Penggugat, tanggal 12 Juli 2011 ) 

“Karena tidak adanya penasehat hukum atau lembaga 

bantuan hukum yang mendampingi Pak Siswanto, maka otomatis 

pihak Pengadilan Negeri lah yang membantu setiap kesulitan yang 

dihadapi Pak Siswanto, termasuk juga dalam hal pembuatan Surat 

Gugatan” (wawancara dengan Pak Tommy Wibisono,SmHK, Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 8 Juli 2011 ) 
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3. Tidak adanya dana Prodeo dari DIPA atau Negara 

   Membayar biaya perkara adalah soal prinsip (pelaksanaan 

salah satu asas dalam beracara ), dalam pasal 121 ayat 4 HIR 

disebutkan : 

  panitera mendaftar gugatan dalam register untuk itu setelah 

dibayar sejumlah uang, yang diperhitungkan kelak, untuk 

sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri, guna 

membayar biaya kantor, panitera, ongkos – ongkos 

panggilan dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai 

dan sebagainya. 

Namun dalam hal seseorang yang hendak berperkara namun 

tidak mampu membayar, maka Diperbolehkannya untuk mengajukan 

perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo). Hal ini sesuai dengan 

ketentuan pasal 237 HIR yang berbunyi bahwa : “Orang yang 

menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak mampu 

membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk sama sekali beracara 

dengan cuma-cuma” ( Koosmargono dan Dja‟is, 2010: 294 ).  

Apabila Permohonan prodeo dikabulkan, maka semua biaya 

yang menyangkut proses perkara ditiadakan, begitu pula dengan tugas 

jurusita dalam melaksanakan pemanggilan dan atau menyampaikan 

pemberitahuan tidak lagi dibayar. Pemanggilan terhadap penggugat 

atau tergugat bisa dilakukan lebih dari satu atau dua kali.  

“Dalam hal kasus perceraian pak Siswanto sebagai Penggugat 

dan Ibu Juliana sebagai tergugat, pihak dari tergugat tidak diketahui 

keberadaannya dan jurusita sudah melakukan pemanggilan berkali-

kali. Maka dalam hal ini yang menjadi kendala adalah biaya yang 
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digunakan untuk melakukan pemanggilan berkali-kali jauh lebih 

besar, dan dalam hal ini biaya ditanggung oleh jurusita itu sendiri”. 

(wawancara dengan Pak Tommy Wibisono,SmHK, Panitera Pengganti 

Pengadilan Negeri, tanggal 8 Juli 2011 ). Hal ini berdasarkan filosofi 

bahwa jurusita/jurusita pengganti adalah pejabat fungsional yang 

digaji negara yang ditugaskan untuk melaksanakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kelancaran proses pemeriksan dan 

penyelesaian perkara, sehingga tidak ada alasan bagi jurusita/jurusita 

peng- ganti untuk tidak melaksanakan tugas tersebut 

“Pihak Pengadilan Negeri Kudus memang sengaja tidak 

meminta/mengajukan dana dari DIPA, karena alasan rumitnya 

prosedur untuk mengajukan dana dari DIPA, belum lagi butuh waktu 

yang lama untuk mencairkan dana DIPA tersebut, selain itu dana yang 

didapat terbatas dan tidak mencukupi”. ( wawancara dengan Pak 

Cahyono,SH Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

 Pak Somadi juga berpendapat bahwa “kasus prodeo yang 

ditangani saat itu (kasus perceraian dengan No.perkara 

No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo) tidaklah rumit dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam proses persidangan, 

dikarenakan pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka 

majelis hakim menjatuhkan putusan verstek, sehingga akan lebih 

rumit apabila menunggu pencairan dana dari DIPA” ( wawancara 

dengan Pak Somadi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 

Juli 2011 ).  
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Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 

tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara 

resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan verstek 

dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya. Hal ini lebih 

jelas mempersingkat proses persidangan, karena tidak adanya 

jawaban-jawaban dari pihak tergugat berkaitan gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat. 

4.1.4 Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul Selama Proses 

Pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara Prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama 

Proses pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara prodeo, 

Pengadilan Negeri Kudus hanya mengatasinya sendiri secara intern, 

tanpa adanya bantuan dari pihak luar. 

1. Memberikan informasi dan pengetahuan hukum terhadap setiap 

“pencari keadilan” yang awam terhadap masalah hukum.  

“Untuk masalah tentang kurangnya pengetahuan hukum 

tehadap masyarakat yang kurang mampu, Pengadilan Negeri Kudus 

mengatasi hal tersebut hanya dengan memberikan segala informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sampai mereka 

mengerti dan paham tentang semua permasalahan hukum yang akan 

mereka jalani, sehingga nantinya mereka tahu apa yang seharusnya 

mereka lakukan“.  ( wawancara dengan Pak Cahyono,SH, Hakim 
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Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

“Memang benar, tidak semua orang yang datang ke 

Pengadilan itu adalah orang yang mengerti tentang hukum, banyak 

dari mereka yang kurang dalam pengetahuan hukumnya, bahkan 

sama sekali buta terhadap permasalah hukum, salah satunya adalah 

Pak Siswanto, Penggugat dalam kasus perceraian 

(No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo) secara prodeo. Untuk hal yang 

demikian, kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik 

berupa segala informasi yang mereka butuhkan, hingga pemberian 

lampiran-lampiran prosedur untuk berperkara di Pengadilan Negeri  

untuk dapat mereka pelajari dirumah” (wawancara dengan Pak 

Tommy Wibisono,SmHK, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri 

Kudus, tanggal 8 Juli 2011 ) 

 “Saya memang tidak mengerti sama sekali masalah hukum, 

maklum saya hanya lulusan SMP, tapi saat hendak bercerai 

Pengadilan Negeri Kudus memberikan saya petunjuk-petunjuk cara 

untuk berperkara disana, saya diberikan lampiran-lampiran cara 

mengajukan permohonan prodeo, syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

dan lain sebagainya” ( wawancara dengan Pak Siswanto, Penggugat, 

tanggal 12 Juli 2011 ). 

  Dari keterangan yang didapat dari Pak Cahyono dan Pak 

Tommy Wibisono, mengenai pemberian informasi yang diberikan 

sejelas-jelasnya, itu berarti sama saja telah memberikan sedikit 

pengetahuan hukum tentang cara berperkara di Pengadilan Negeri 
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kepada masyarakat yang pengetahuannya kurang akan hukum.  

2. Memberikan bantuan hukum secara sukarela ( dari pihak Pengadilan 

Negeri ) 

Sebenarnya kalau ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada, 

yaitu Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma  dapat 

ditafsirkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara 

cuma-cuma apabila ada permintaan dari pencari keadilan yang tidak 

mampu. Karena dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2008 

menyebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.” Diterangkan pula 

dalam pasal 1 ayat (3) bahwa “bantuan hukum secara cuma-cuma 

adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima 

pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan 

yang tidak mampu”.  Namun dalam prakteknya bantuan hukum belum 

dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang penting. advokat belum juga 

menjadikan bantuan hukum sebagai prioritas pembangunan integritas 

profesi advokat, tapi hanya sekedar belas kasihan dan lagi, aktivitas 

bantuan hukum belum juga mendapat dukungan yang memadai dari 

Negara.  

Wacana Pos Bantuan Hukum, baru diterbitkan pada tahun 

2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010 
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yang mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk mendirikan Pos 

Bantuan Hukum. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 57 Undang 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman,yang menyebutkan bahwa “Pada setiap pengadilan 

Negeri  dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang 

tidak mampu dalam memperoleh bantuan hokum.” Tugas dari Pos 

Bantuan Hukum itu sendiri adalah memberikan jasa layanan bantuan 

hukum kepada Pemohon bantuan hukum berupa pembuatan surat 

gugatan/permohonan secara utuh dan siap diajukan ke meja satu. 

Adapun biaya penggandaan surat gugatan/permohonan dibebankan 

kepada pemohon bantuan hukum. 

“Karena belum tersedianya jasa Pos Bantuan Hukum pada 

saat kasus Pak Siswanto berjalan, maka segala bentuk bantuan 

hukum untuk Pak Siswanto menjadi kewajiban kami dari Pihak 

Pengadilan Negeri Kudus” (wawancara dengan Pak Cahyono,SH, 

Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011) 

“Karena Pak Siswanto tidak didampingi advokat ataupun 

Lembaga Bantuan Hukum, serta tidak dapat membuat surat gugatan 

dan permohonannaya sendiri, maka Pak Siswanto mendapatkan 

bantuan hukum dari Pengadilan Negeri Kudus berupa pembuatan 

surat gugatan perceraian, surat permohonan beracara secara prodeo, 

dan juga pemenuhan syarat-syarat untuk dapat beracara secara 

prodeo” (wawancara dengan Pak Tommy Wibisono,SmHK, Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 8 Juli 2011 ) 



75 
 

 

“Semua yang berkaitan dengan pembuatan surat permohonan 

dan surat gugatan saya serahkan kepada Pengadilan Negeri Kudus 

untuk membuatkannya. Saya hanya tinggal menunggu panggilan 

sidangnya saja, dan mengurus persyaratan untuk prodeo, seperti 

SKTM, dan surat-surat surat keterangan tidak mampu lainnya” 

(wawancara dengan Pak Siswanto, Penggugat , tanggal 12 Juli 2011) 

3. Menggunakan biaya sendiri ( Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan) 

Sebelum UU Nomor 48, 49 dan 50 tahun 2009 diundang ( tanggal 

29 Oktober 2009) pada tanggal 12 Agustus 2009 Mahkamah Agung RI 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 

tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya dimana 

Perma tersebut mendasarkan pada pasal 80 A ayat (5)2. Dimana pada 

pasal 2 ayat 4 disebutkan “Biaya untuk penyelesaian perkara dengan 

acara prodeo pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta perkara 

Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya dibawah Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

Pada perkembangan berikutnya muncul UU Nomor 48 tahun 

2009 yang pada Bab Bantuan Hukum pasal 56 disebutkan, bahwa 

semua warga negara berhak mendapat bantuan hukum dan pada ayat 2 

disebutkan “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu”. Namun sayangnya peraturan tersebut tidak 

berjalan selayaknya, banyak kendala terkait dengan pencairan dana 
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prodeo ini, bebrapa kendala tersebut diantaranya adalah masih 

kurangnya alokasi dana DIPA dari Negara untuk perkara-perkara 

prodeo , rumitnya prosedur pengajuan prodeo serta proses pencairan 

dana DIPA yang memakan waktu lama. Sehubungan Kendala ini, 

maka Pengadilan Negeri Kudus mengrungkan niatnya untuk 

mengajukan dana DIPA, dan lebih memilih untuk memakai anggaran 

dari Pengadilan Negeri Kudus sendiri untuk menyelesaikan kasus 

perceraian secara prodeo (No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo) 

“Untuk biaya administrasi dalam perkara prodeo dari Bapak 

Siswanto, seperti biaya kantor, panitera, ongkos – ongkos panggilan 

dan pemberitahuan, harga materai yang dipakai dan sebagainya, pihak 

Pengadian Negeri Kudus menggunakan biaya dari anggarannya 

sendiri.” (wawancara dengan Pak Somadi,SH, Hakim Pengadilan 

Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

“Untuk biaya pemanggilan yang dilakukan jurusita, seperti 

biaya transportasi, menggunakan biaya dari jurusita sendiri” 

(wawancara dengan Pak Tommy Wibisono, SmHK, Panitera 

Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 8 Juli 2011 ) 

 “Untuk ongkos atau biaya yang minimalnya kecil, seperti 

ongkos materai ataupun fotocopy, dalam hal ini menggunakan biaya 

dari pihak penggugat/pemohon sendiri, namun untuk administrasi 

ataupun biaya-biaya yang nominalnya besar, menggunakan biaya dari 

Pengadilan Negeri Kudus sendiri” (wawancara dengan Pak 

Cahyono,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 
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Dalam hal ini, menganut pasal 872 Reglemen Acara Perdata 

Op De Rechts Vordering, yang menyebutkan bahwa barangsiapa 

menjadi penggugat atau tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah 

miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh hakim 

yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa 

perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau 

dengan biaya tarif yang dikurangi. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Proses Pengajuan Permohonan Perkara Perdata Kasus Perceraian 

secara Prodeo di Pengadilan Negeri 

Sebelum terbitnya SEMA No. 10 Tahun 2010, beracara secara 

cuma-cuma dalam permeriksaan tingkat pertama diatur dalam pasal 

237-239 HIR. Sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding diatur 

dalam pasal 12-14 UU No. 20 Tahun 1947. Selain itu ditemukan pula 

pengaturannya dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi 

dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009 halaman 77-79. Adapun dalam 

pemeriksaan tingkat kasasi tidak ditemukan pengaturannya dan baru 

dikenal setelah terbitnya SEMA No.10 Tahun 2010. Apabila 

dibandingkan antara beberapa ketentuan yang ada, terdapat perbedaan, 

antara lain : 

                1. Permohonan beracara secara prodeo dalam tingkat pertama menurut   

Buku II diajukan terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan 
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 didaftarkan, sementara menurut HIR/R.Bg. dan SEMA No. 10 Tahun 

2010 diajukan bersama-sama pengajuan gugatan.  

2. Permohonan beracara secara prodeo tingkat banding menurut SEMA  

No. 10 Tahun 2010 diajukan tersendiri sebelum diajukannya 

permohonan pemeriksaan perkara sementara dalam UU No. 20 

Tahun 1947 dan Buku II diajukan bersama-sama dan sekaligus 

seperti yang lazim dalam praktik peradilan.  

Dengan terbitnya SEMA tersebut, maka proses pengajuan perkara 

prodeo kembali kepada ketentuan HIR/R.Bg.  

1.  Langkah-langkah Mengajukan Permohonan Prodeo 

1) Datang ke Kantor Pengadilan Negeri Setempat 

(1) Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian 

pendaftaran perkara. 

(2) Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang 

dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo 

dengan mencantumkan alasan-alasannya.  

(3) Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak dapat  

membuatnya, dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan 

Hukum pada pengadilan setempat jika sudah tersedia.  

(4) Jika tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/ 

gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap 

kepada Ketua Pengadilan setempat.  

(5) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)  
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    2)  Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 

Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua 

Pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan 

perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera 

menetapkan hari sidang. Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), 

juru sita memanggil penggugat dan tergugat menghadiri sidang. 

Surat Panggilan tersebut diterima sekurang-kurangnya 3 hari 

sebelum hari persidangan. Jika penggugat/tergugat tidak sedang 

berada di rumah, maka Juru sita akan menitipkan surat panggilan 

sidang kepada Kepala Desa/ Lurah di tempat penggugat/tergugat 

tinggal 

 3) Menghadiri Persidangan 

 (1) datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang 

tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat 

waktu. 

(2)  Dalam proses mediasi, Majelis Hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak melalui proses mediasi namun apabila upaya 

perdamaian tidak berhasil dan surat gugatan tidak ada lagi 

perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis 

Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.  

(3) Hakim memberi kesempatan kepada termohon/tergugat untuk 

memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk 

berperkara secara prodeo.Pihak lawan dari si pemohon prodeo, 

dapat menentang permintaan ini dengan membuktikan bahwa 
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peminta bisa membayar, atau bahwa permintaan si peminta itu 

tidak beralasan. Dalam pemeriksaan pertama soal ini dipecahkan 

terlebih dahulu sebelum memeriksa tentang gugatan penggugat. 

Atau kalau yang memohon adalah si tergugat, maka sebelum 

meneruskan pemeriksaan dalam pokok perkara terlebih dahulu ini 

harus diselesaikan. Mengenai hal ini, barang tentu dapat 

menimbulkan jawab-jinawab atau saling mengajukan bukti-bukti. 

Akan tetapi dalam praktek biasanya pihak lawan dapat menyetujui 

permintaan prodeo itu, karena dipandang tidak prinsipil. 

Pernyataan tersebut diatas seperti yang tercantum dalam pasal 239 

ayat (2) yang berbunyi : “ lawan dari si pemohon, dapat melawan 

permintaan tersebut, dengan jalan pertama-tama bahwa permintaan 

atau perlawanan si peminta tidak beralasan, atau dengan 

membuktikan bahwa ia mampu membayar biaya perkara.” 

(Koosmargono dan Dja‟is, 2010:295). 

(4) Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan 

jika  mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ 

Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan 

dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang 

yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya 

keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.  

            4)   Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo 

(1)  Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil 

dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika 



81 
 

 

dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan 

Penggugat/Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim 

memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya 

mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara 

secara prodeo.   

(2) Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk 

berperkara secara prodeo tidak terbukti di persidangan, maka 

Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan 

pemohon/penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka 

pemohon/penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam 

jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.  

            5)   Proses Persidangan Perkara 

         Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan 

berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara 

mulai dari pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara 

penggugat dan tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah 

Majelis Hakim hingga pembacaan putusan akhir yang menyebutkan  

“Membebaskan Penggugat dari Biaya Perkara” 

(http://www.pekka.or.id )  

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam Buku II tentang Pedoman 

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 2009, permohonan 

beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan 

dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Setelah pengadilan memberi izin 

untuk beracara secara prodeo, barulah gugatannya didaftarkan. Ketentuan ini 

http://www.pekka.or.id/
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tidak sejalan dengan pasal 238 ayat (1) HIR/pasal 274 ayat (1) R.Bg. serta 

pasal 4 ayat (1) lampiran B SEMA No.10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa 

permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan bersama gugatan. Dalam 

penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Kudus, prosedur 

pengajuan permohonan prodeo juga menganut aturan yang diberikan oleh 

HIR dan SEMA. Maka disini peneliti bisa menarik kesimpulan, bahwa 

lazimnya system hierarki tata hukum di Indonesia, aturan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 

Dalam kenyataannya dapat dilihat dengan terang bahwa berdasarkan 

aturan HIR, Rbg yang setingkat UU  masih belaku. Dalam HIR dan 

SEMA menyebutkan bahwa permohonan beracara secara cuma-cuma 

diajukan bersama gugatan, lalu berdasarkan PERMA RI dan Buku II 

tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan edisi revisi 

2009, permohonan beracara secara cuma-cuma diajukan secara tersendiri 

terpisah dari gugatan dan diajukan sebelum gugatan didaftarkan. Jika kita 

melihat “sistem hukum di Indonesia yang menganut statute law 

peraturan mahkamah agung sebenarnya hanya dibolehkan mengatur 

yang belum diatur dalam UU sedangkan perkara prodeo telah diatur 

dengan jelas dalam UU (HIR, Rbg)” (www.hukumonline.com ). 

4.2.2 Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara 

perdata kasus perceraian secara Prodeo di Pengadilan Negeri Kudus 

          Permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara prodeo sekarang 

ini bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Mengingat sekarang ini 

banyak sekali masyarakat yang “tidak mampu” mendapatkan masalah  

http://www.hukumonline.com/
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hukum. Namun setiap “pencari keadilan” haruslah mendapatkan hak yang 

sama dihadapan hukum, baik dari golongan menengah ke atas maupun 

golongan menengah kebawah. hal ini sesuai dengan amanat  pasal 28 D 

ayat 1 UUD 1945, bahwa golongan masyarakat yang tidak mampu ini 

tetap berhak mendapat pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama 

dihadapan hukum dengan warga negara indonesia yang lainya, termasuk 

pula dalam hal beracara didalam pengadilan. 

Dari penelitian yang telah dikemukakan atas, terdapat beberapa 

hambatan yang timbul selama proses pemeriksaan perkara perdata secara 

prodeo di Pengadilan Negeri Kudus. Berikut adalah pembahasan mengenai 

hambatan-hambatan tersebut : 

1. Masih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat yang tidak mampu  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum ini disebabakan 

banyak hal, salah satunya adalah tingkat pendidikannya yang rendah, 

tentunya bagi kaum miskin atau ekonomi lemah, pendidikan bukanlah 

yang utama, sehingga dalam perkembangannya mereka tidak menyadari 

betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya di masa 

mendatang. Seperti contohnya pada Pak Siswanto, sebagai Penggugat 

kasus perceraian secara prodeo. Beliau buta mengenai masalah hukum, 

sehingga menyerahkan semua masalahnya pada yang berwenang di 

Pengadilan Negeri Kudus. Ketidakmau tahuannya pun menjadi kendala 

besar untuk mengakses dunia luar. Orang-orang dengan ekonomi lemah 

ini lebih mengutamakan mencari sesuap nasi daripada harus memikirka 
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ilmu-ilmu pengetahuan yang dirasa tidak penting baginya.  

2. Tidak Adanya Bantuan Hukum  

Dari suatu temuan survey yang menarik dalam studi tentang 

tanggung jawab profesi ditemukan bahwa 23,5 % masyarakat pencari 

keadilan yang ditemui di pengadilan-pengadilan mengatakan bahwa 

mereka mendapatkan bantuan hukum Jumlah tersebut sangat kecil. 

Masyarakat itu mengatakan bahwa mereka mendapat bantuan hukum. 

karena tidak mampu membayar advokat, perkaranya bersifat 

khusus/politis dan membutuhkan tindakan khusus. Terkadang 

klien atau masyarakat pencari keadilan juga tidak  mempunyai 

referensi untuk meminta bantuan hukum karena mereka tidak 

percaya pada kualitas bantuan hukum. Dalam pandangan 

masyarakat karena bantuan hukum bersifat cuma-cuma maka 

pelayanannya juga apa adanya. Padahal advokat tidak  boleh 

melakukan diskriminasi walaupun itu dilakukan oleh secara cuma-

cuma. Selain itu tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan 

hukum juga disebabkan karena memang akses untuk mendapatkannya 

masih relatif sulit, padahal kantor advokat terdapat  d im an a -

m an a ,  LBH - LBH  j u ga  ban ya k  b e r d i r i ,  LK BH  ad a  

h ampi r  disetiap universitas yang ada bantuan hukum 

( http://www.hukumonline.com).  

Menurut peneliti, tidak adanya bantuan hukum bagi para 

pencari keadilan tingkat bawah bisa disebabkan dari berbagai macam 

faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : 
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1) Kurangnya kesadaran dari para advokat atau Lembaga Bantuan 

Hukum  

2) Tidak Adanya Pos Bantuan Hukum 

Pos bantuan hukum (posbakum) selama ini cenderung hanya 

ada di  kota-kota besar. Di daerah terpencil keberadaan posbakum 

masih belum terlembagakan dengan baik. 

 “pada saat kasus ini berjalan belum ada Surat Edaran 

Mahkamah Agung untuk membuat Pos Bantuan Hukum pada setiap 

Pengadilan yang ada di Indonesia, maka di Pengadilan Negeri Kudus 

belum didirikan Pos Bantuan Hukum” ( wawancara dengan Pak 

Cahyono,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

          Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Bantuan 

Hukum (SEMA No.10 tahun 2010) baru dikeluarkan pada tanggal 30 

Agustus 2010. Dalam SEMA No.10 tahun 2010, pasal 17 ayat (1) 

disebutkan bahwa “jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos 

Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan 

pembuatan surat gugatan/permohonan”. Pos bantuan hukum di 

pengadilan sebagai tempat interaksi klien, advokat dan pihak 

pengadilan untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pemberian bantuan hukum. Seperti memberikan jasa layanan 

bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum berupa pembuatan 

surat gugatan/permohonan secara utuh dan siap diajukan ke meja 

satu.  Biaya penggandaan surat gugatan / permohonan dibebankan 
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kepada pemohon bantuan hukum. 

3. Tidak adanya dana Prodeo dari Pemerintah atau DIPA 

Tidak adanya dana DIPA dari Negara berkaitan tentang kasus-

kasus Prodeo,  bisa disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu : 

1) Masih kurangnya alokasi dana yang ada dalam DIPA untuk 

perkara prodeo.   

 Prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan program-

program kesejahteraan bagi rakyatnya masih sangat minim. 

Anggaran negara bagi sektor hukum secara keseluruhan memang 

paling minim dibanding sektor-sektor lain. Kebijakan pemerintah 

saat ini masih berpihak kepada sektor fiskal dan moneter. Masalah 

hukum kurang diperhatikan sehingga menyebabkan terpuruknya 

hukum di Indonesia. Sektor anggaran untuk masalah hokum 

(seperti anggaran buat penggajian hakim sampai ke masalah 

bantuan hukum) kurang ditanggapi serius oleh pemerintah 

  Kurangnya alokasi dana DIPA untuk perkara prodeo, 

sehingga kondisi ini menyebabkan banyak para pihak yang tidak 

mampu tidak mendapatkan pelayanan ini. Pak Somadi dalam 

keteranggannya menyebutkan bahwa “ dana DIPA yang 

dikucurkan oleh Pemerintah jumlahnya terlalu sedikit, bila 

dibandingkan dengan kasus-kasus prodeo yang ditangani oleh 

Pengadilan Negeri, jadi tidak semua pihak yang berperkara secara 

Prodeo mendapatkan dana bantuan Negara” (wawancara dengan 

Pak Somadi,SH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 
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2011). Terbatasnya dana untuk perkara prodeo, dana tersebut 

dipergunakan untuk ongkos perkara selama pemeriksaan dan 

persidangan perkaranya selesai, seperti biaya pemanggilan para 

pihak, biaya pemeriksaan setempat, materai, dan sebagainya 

2) Prosedur pengajuan dana DIPA terlalu rumit dan lama 

pencairannya 

Prosedur pengajuan DIPA yang rumit dan memakan waktu 

lama menjdi kendala terbesar Pengadilan Negeri Kudus untuk 

mengajukan dana DIPA tersebut.   

 “Pihak Pengadilan Negeri Kudus memang sengaja tidak 

meminta/mengajukan dana dari DIPA, karena alasan rumitnya 

prosedur untuk mengajukan dana dari DIPA, belum lagi butuh 

waktu yang lama untuk mencairkan dana DIPA tersebut, selain itu 

dana yang didapat terbatas dan tidak mencukupi”. ( wawancara 

dengan Pak Cahyono,SH,  Hakim Pengadilan Negeri Kudus, 

tanggal 7 Juli 2011) 

   Komponen biaya perkara dan besarnya dana DIPA memang 

belum ada pengaturannya, sementara menggunakan pendekatan 

kepatutan dan kewajaran. Tatacara dan mekanisme pencairan dana 

Negara pada DIPA Pengadilan yang bersangkutan memang secara 

khusus tidak diatur, namun itu semua dapat diserahkan kepada 

prosedur pengunaan dana DIPA. Komponen biaya prodeo ialah :  

(1)  Biaya panggilan, pemberitahuan, teguran, dll;  

(2) Biaya penyitaan jaminan;  
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(3) Biaya Dissente; 

(4)  Biaya Saksi Ahli;  

(5) Biaya Meterai;  

 (6) Biaya Redaksi;  

 (7) Biaya Leges. (http://www.hukumonline.com)  

  Eksekusi perkara sudah terpisah dengan perkara itu sendiri, 

maka permohonan prodeo eksekusi diajukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri sama seperti permohonan prodeo perkara 

gugatan/permohonan. Mekanisme pencairan dana DIPA mengacu 

kepada sistem pencairan dana DIPA yaitu mengajukan permintaan 

melalui keuangan pada Pengadilan Negeri dengan melampirkan 

dokumen berikut :  

  (1) Relaese panggilan, pemberitahuan, teguran, dll atau berita 

acara sita jaminan, sita marital, dll, atau berita acara 

pelaksanaan dissente;  

(2) Instrumen tentang besarnya biaya pemanggilan, pemberitahuan,   

teguran, dll yang dikeluarkan Majelis Hakim melalui meja 

tiga; 

(3) Instrument dikeluarkan meja tiga tentang putusan telah 

diserahkan  kepada para pihak (guna pengeluaran uang redaksi, 

materai dan leges); (http://www.pta-yogyakarta.go.id)  

(4) Tata cara dan mekanismenya agar tidak bertentangan dengan 

hukum acara, dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar 

sesuai dengan ketentuan. 

http://www.hukumonline.com/
http://www.pta-yogyakarta.go.id/
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 Penggunaan keuangan negara karena dalam praktik terjadi 

perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengehendaki perlunya 

hakim mencampuri mekanisme penggunaan bantuan negara agar 

dapat dipertanggung jawabkan secara benar, sementara pendapat 

menghendaki agar hakim berpegang teguh kepada HIR / R.Bg 

tanpa ikut campur dalam penggunaan dana DIPA.  

 Pihak yang menghendaki campur tangan hakim 

menyatakan bahwa bantuan biaya prodeo dari dana DIPA 

merupakan amanah undang-undang untuk membantu masyarakat 

yang tidak mampu dalam berperkara sebagaimana diatur dalam 

pasal 60B dan 60C UU No.50 tahun 2009. Oleh karena itu 

diperlukan campur tangan hakim melalui putusan/penetapannya 

untuk dijadikan dasar dalam mempertanggung jawabkan 

penggunaan uang tersebut. Hakim dalam amar putusan akhirnya 

perlu mencantumkan secara tegas pembebanan biaya perkara 

kepada negara (DIPA) dengan menyebut jumlah uang yang 

digunakan. Campurtangan hakim ini bukan berarti melanggar 

hukum acara tetapi justeru dalam rangka melaksanakan undang-

undang (http://www.badilag.net).   

 Konsekuensi dicantumkannya beban biaya kepada Negara 

dalam amar putusan, maka penyelenggaraan administrasi keuangan 

DIPA untuk perkara prodeo masuk ranah administrasi keuangan 

perkara sehingga seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran 

http://www.badilag.net/
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dibukukan dalam jurnal biaya perkara dan buku keuangan perkara 

lainnya.  Adapun pihak yang mengehendaki hakim berpegang 

kepada HIR/R.Bg menyatakan bahwa proses beracara di 

pengadilan harus tunduk kepada hukum acara dan tidak boleh 

diintervensi oleh mekanisme di luar hukum acara. Hakim 

senantiasa harus berpegang teguh kepada HIR/R.Bg. yang telah 

mengatur tentang prodeo. Oleh sebab itu dalam putusannya cukup 

dengan membebaskan pihak berperkara dari membayar biaya 

perkara tanpa perlu amar membebankan kepada negara (DIPA). 

Hakim tidak perlu ikut campur tangan atau diikutkan dalam 

mempertanggung jawaban keuangan DIPA 

(http://www.badilag.net).  Dalam kasus perceraian Pak Siswanto 

(No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo), hakim Pengadilan Negeri 

Kudus dalam Putusannya hanya menyatakan “ membebaskan 

Penggugat dari biaya Perkara” tanpa memBerikan amar yang 

menyebutkan bahwa membebankan biaya perkara kepada Negara 

(DIPA). 

Memperhatikan argumentasi yang diajukan masing-masing 

pihak, dapat dikemukakan kelebihan dan kekurangannya. Pendapat 

pertama yang menghendaki dicantumkannya pembebanan biaya 

perkara kepada negara dalam amar putusan akhir merupakan cara 

yang aman dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang 

negara. Dengan berlindung di bawah perintah pengadilan (hakim), 

http://www.badilag.net/
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maka pengelola DIPA tidak akan disalahkan. Akan tetapi di sisi 

lain, pendapat ini dipandang telah mengintervensi hukum acara dan 

tidak sejalan dengan ketentuan HIR/R.Bg. dan dalam piñata 

usahaan keuangannya juga menyalahi ketentuan administrasi 

perkara. Adapun terhadap pendapat kedua, pendapat ini dipandang 

lebih sesuai dengan hukum acara, namun belum memberikan rasa 

aman dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan 

negara. Panitera dalam memerintahkan bendahara untuk 

mengeluarkan dana DIPA tidak mempunyai landasan yuridis yang 

kuat karena putusan sela yang dijatuhkan hakim hanya memberi 

izin untuk beracara secara cuma-cuma bukan perintah untuk 

menggunakan dana DIPA. Tidak adanya perintah hakim ini 

menimbulkan kekhawatiran dalam pertanggungjawabannya. 

Terhadap pendapat ketiga yang menghendaki dicantuman dua amar 

sekaligus, yakni membebaskan para pihak dari membayar baiaya 

perkara dan membebankan biaya perkara kepada negara (DIPA), 

dipandang berlebihan sekaligus tidak sejalan dengan hukum acara 

maupun administrasi perkara.  

4.2.3 Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul Selama Proses 

Pemeriksaan perkara perdata kasus perceraian secara Prodeo di 

Pengadilan Negeri Kudus 

Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan 

prodeo, yang harus diperhatikan adalah : 

1.Memberikan Pengetahuan Hukum kepada Masyarakat yang Awam Hukum 
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Banyaknya masyarakat belakangan ini terbelit kasus hukum, 

karena kekurang pahaman terhadap masalah hukum. Ditambah lagi 

tingkah diskriminatif aparat penegak hukumnya yang membuat 

ketidakberdayaan masyarakat di hadapan hukum, akhirnya, warga 

negara untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan 

mendapat kepastian hukum pun tidak ada. Terutama bagi masyarakat 

miskin. 

 “Memang benar, tidak semua orang yang datang ke Pengadilan 

itu adalah orang yang mengerti tentang hukum, banyak dari mereka 

yang kurang dalam pengetahuan hukumnya, bahkan sama sekali buta 

terhadap permasalah hukum, salah satunya adalah Pak Siswanto, 

Penggugat dalam kasus perceraian No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo. 

Untuk hal yang demikian, kami berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik berupa segala informasi yang mereka butuhkan, hingga 

pemberian lampiran-lampiran prosedur untuk berperkara di Pengadilan 

Negeri  untuk dapat mereka pelajari dirumah” ( wawancara dengan Pak 

Tommy Wibisono,SmHK, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri 

Kudus, tanggal 8 Juli 2011  ) 

Dari keterangan yang didapat dari Pak Tommy Wibisono, 

mengenai pemberian informasi yang sejelas-jelasnya, itu berarti sama 

saja telah memberikan sedikit pengetahuan hukum tentang cara 

berperkara di Pengadilan Negeri kepada masyarakat yang 

pengetahuannya kurang akan hukum. 

Pemerintah daerah seharusnya bisa mengatasi hal tersebut 

dengan melakukan revitalisasi bidang hukum. Yakni dengan membuat  
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program yang menitikberatkan program melalui pemberian 

pengetahuan hukum formal dan hukum acara. Baik itu perdata maupun 

pidana kepada masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan posko 

bantuan di lingkungan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat mengenai hukum, serta mendorong terjadinya 

perbaikan kebijakan menyangkut pemberdayaan hukum masyarakat. 

‟‟Program ini mengkhususkan pada pemberian informasi kepada 

masyarakat agar mengadvokasi diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, 

supaya dapat memberikan bantuan hukum untuk warga di 

lingkungannya,  

2. Memberikan Bantuan Hukum Secara Sukarela (Pihak Pengadilan 

Negeri ) 

Peningkatan sosialisasi tentang kawajiban negara untuk 

memberikan bantuan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

PSHK diperoleh data bahwa hanya 46.1% dari 560 

orangkoresponden/masyarakat yang diwawancarai yang 

mengetahuibahwa negara punya kewajiban untuk memberikan bantuan 

hukum .Jika dikaitkan dengan tanggung jawab advokat, hanya 34 % 

yang mengetahui bahwa advokat juga punya tanggung jawab 

untukmemberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 

(http://www.scribd.com). Sejauh ini hal itu juga menjadi kesadaran 

pihak advokat bahwa mereka juga punya tanggung jawab untuk turut 

mendukung penyelenggaraan bantuan hukum oleh negara. Sebenarnya 
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kalau ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada, yaitu Peraturan 

Pemerintah No.83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma  dapat ditafsirkan 

bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 

apabila ada permintaan dari pencari keadilan yang tidak mampu. 

Karena dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2008 

menyebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.”  Namun dalam 

prakteknya bantuan hukum belum dianggap sebagai sebuah pekerjaan 

yang penting. advokat belum juga menjadikan bantuan hukum sebagai 

prioritas pembangunan integritas profesi advokat, tapi hanya sekedar 

belas kasihan dan lagi, aktivitas bantuan hukum belum juga mendapat 

dukungan yang memadai dari Negara. 

Namun dalam hal perkara gugatan perceraian secara prodeo 

No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo, pihak yang melakukan permohonan 

secara prodeo sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari advokat 

ataupun Lembaga Bantuan Hukum lainnya. Bantuan hukum yang 

diperoleh hanya sebatas intern dari Pengadilan Negeri Kudus mengenai  

pembuatan surat Permohonan Prodeo dan Surat Gugatan Cerai, karena 

di Pengadilan Negeri Kudus juga tidak terdapat Pos Bantuan Hukum. 

     Karena belum tersedianya jasa Pos Bantuan Hukum pada saat 

kasus Pak Siswanto berjalan, maka segala bentuk bantuan hukum untuk 

Pak Siswanto menjadi kewajiban kami dari Pihak Pengadilan Negeri 

Kudus”. ( wawancara dengan Pak Cahyono, SH, Hakim Pengadilan   
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Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

    Wacana Pos Bantuan Hukum, baru diterbitkan pada tahun 2010 

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010 yang 

mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk mendirikan Pos Bantuan 

Hukum. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 57 Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,yang 

menyebutkan bahwa “Pada setiap pengadilan Negeri  dibentuk Pos 

Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam 

memperoleh bantuan hukum.” Tugas dari Pos Bantuan Hukum itu 

sendiri adalah memberikan jasa layanan bantuan hukum kepada 

Pemohon bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan 

secara utuh dan siap diajukan ke meja satu. Adapun biaya penggandaan 

surat gugatan/permohonan dibebankan kepada pemohon bantuan 

hukum. 

Jadi disini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Bantuan 

hukum jelas tidak hanya melibatkan advokat.Hal ini merupakan 

jaminan atas equality before the law untuk mencapai due process of 

law bagi masyarakatyang tidak mampu. Semua unsur peradilan harus 

berperan (hakim,panitera,jurusita) sesuai dengan kapasitas dan 

perannya. Dalamtahap pemeriksaan yang berada di wilayahnya, mereka 

wajib memastikan adanya bantuan hukum. Sementara advokat sendiri 

mempunyai kewajiban memberi bantuan hukum cuma-cuma jika 

memang dinilai memenuhi syarat. 
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3. Menggunakan biaya sendiri (Pengadilan Negeri)/diizinkan beracara 

secara prodeo dengan tarif yang dikurangi 

Dalam UU Nomor 48 tahun 2009 yang pada Bab Bantuan 

Hukum pasal 56 disebutkan ayat 1, bahwa semua warga negara berhak 

mendapat bantuan hukum dan pada ayat 2 disebutkan “Negara 

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. 

Namun sayangnya peraturan tersebut tidak berjalan selayaknya, banyak 

kendala terkait dengan pencairan dana prodeo ini, beberapa kendala 

tersebut diantaranya adalah masih kurangnya alokasi dana DIPA dari 

Negara untuk perkara-perkara prodeo , rumitnya prosedur pengajuan 

prodeo serta proses pencairan dana DIPA yang memakan waktu lama. 

Sehubungan Kendala ini, maka Pengadilan Negeri Kudus mengrungkan 

niatnya untuk mengajukan dana DIPA, dan lebih memilih untuk 

memakai anggaran dari Pengadilan Negeri Kudus sendiri untuk 

menyelesaikan kasus perceraian secara prodeo 

No.30/Pdt.G/2009/PN.Kds/Prodeo. 

 “Untuk biaya pemanggilan yang dilakukan jurusita, seperti biaya 

transportasi, menggunakan biaya dari jurusita sendiri” (wawancara 

dengan Pak Tommy Wibisono,SmHK, Panitera Pengganti Pengadilan  

Negeri Kudus, tanggal 8 Juli 2011  ). 

Jika jurusita/jurusita pengganti mendalilkan tidak ada ongkos 

melaksanakan panggilan atau pemberitahuan, maka sebenarnya negara  

telah menyediakan kenderaan dinas dengan bahan bakar yang 

ditanggung negara yang sudah ada di semua peradilan di Indonesia, 
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maka jurusita/jurusita pengganti tersebut dapat mempergunakannya 

sebagai transportasi 

Adapun biaya meterai putusan, ada yang berpendapat 

bahwa putusan dalam perkara prodeo tidak dimeterai pada saat 

putusan dikeluarkan, karena tidak ada biaya untuk itu yang dapat 

dipertanggungjawabkan, namun apabila putusan tersebut 

dipergunakan oleh pihak-pihak sebagai bukti atas sesuatu yang ada di 

dalamnya, pada saat dijadikan sebagai bukti, maka pihak yang 

mengajukan sebagai buktilah yang dibebani kewajiban pemeteraian 

ulang sesuai ketentuan bea meterai.  

 “Untuk ongkos atau biaya yang nominalnya kecil, seperti 

ongkos materai, dalam hal ini menggunakan biaya dari pihak 

penggugat/pemohon sendiri (bila mampu), namun untuk administrasi 

ataupun biaya-biaya yang nominalnya besar, menggunakan biaya dari 

Pengadilan Negeri Kudus” ( wawancara dengan Pak Cahyono,SH 

Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Juli 2011 ) 

   Dalam hal ini, menganut pasal 872 Reglemen Acara Perdata 

Op De Rechts Vordering, yang menyebutkan bahwa barangsiapa 

menjadi penggugat atau tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah 

miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh hakim 

yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa 

perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau 

dengan biaya tarif yang dikurangi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari data yang dikumpulkan dan setelah dianalisis, maka 

sampailah pada suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya untuk berperkara 

secara cuma-Cuma (prodeo) tidaklah jauh berbeda dengan berperkara biasa. 

Perbedaannya hanyalah, apabila berperkara secara prodeo harus mengajukan 

surat permohonan untuk beracara secara prodeo, dengan melampirkan Surat 

Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ), dan surat-surat keterangan miskin 

lainnya. Hambatan yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara perdata 

secara prodeo kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus timbul secara 

intern (di dalam Pengadilan Negeri Kudus) dan juga ekstern (dari luar 

Pengadilan Negeri Kudus) 

5.2  Saran 

1. Pemerintah Daerah bersamaan aparat penegak hukum lainnya 

melakukan sosialisasi bidang hukum, melalui pemberian pengetahuan 

hukum formal dan hukum acara. Baik itu perdata maupun pidana 

kepada masyarakat desa, sehingga meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat mengenai hukum. 

2. Pengadilan Negeri Kudus diharapkan dapat membentuk Pos Bantuan 

Hukum di Pengadilan agar para “pencari keadilan” yang awam 

terhadap hukum dapat terbantu masalahnya. 

3. Peningkatan sosialisasi tentang kewajiban negara mengalokasikan dana 
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untuk bantuan hukum , karena memang kenyataannya bantuan hukum 

itu mahal dan dibutuhkan untuk masyarakat banyak yang umumnya 

adalah orang miskin.  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  

DI PENGADILAN NEGERI KUDUS 

 

Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik 

( Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus ) 

Narasumber     : Somadi, SH 

Jabatan            : Hakim Pengadilan Negeri Kudus 

 

1. Kasus kasus seperti apa sajakah yang bisa dimasukkan / digolongkan dalam 

prodeo ? 

2. Bagaimana gambaran umum seseorang bisa diperbolehkan berperkara secara 

prodeo ? 

a. Ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya 

b. Ditinjau dari aspek keluarga 

c. Ditinjau dari aspek pekerjaan / pendapatannya 

d. Dll 

3. Apa saja yang menjadi persyaratan seseorang bisa berperkara secara prodeo ? 

4. Apa yang menjadi pertimbangan seseorang dikatakan “ tidak mampu “ ? 

5. Bagaimana tentang kasus perceraian secara prodeo yang terjadi di Pengadilan 

Negeri Kudus ? 
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6. Apa saja factor – factor yang melatarbelakangi seseorang untuk bercerai ? 

terutama dalam kasus prodeo bagi golongan yang tidak mampu. 

7. Bagaimana prosedur pengajuan perkara perdata secara prodeo ( kasus 

perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus ? 

8. Apa saja syarat – syarat yang perlu dipenuhi untuk mengajukan permohonan 

berperkara secara prodeo  ( kasus perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus? 

9. Apa saja perbedaan dalam prosedur pengajuan / proses pemeriksaan perkara 

perdata secara prodeo kasus perceraian dengan perkara biasa ( tidak prodeo )?  

10. Bagaimana mengenai hal pemeriksaan permohonan prodeo ? 

a. Siapa saja yang berwenang memeriksa permohonan prodeo ? 

b. Apa saja yang diperiksan dalam permohonan prodeo ? 

c. Butuh waktu berapa lama dalam memeriksa permohonan prodeo ? 

11. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan 

prodeo sehingga bisa diterima / ditolak ? 

12. Bagaimana apabila permohonan prodeo dianggap ditolak / gugur ? apa 

penyebabnya ? 

13. Apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam Proses Pengajuan dan 

Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus Perceraian ) ? 

- Tahap permohonan 

- Tahap pemeriksaan 

- Tahap pemanggilan sidang 

- Tahap persidangan 

- Tahap pelaksanaan putusan 
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14. Bagaimana mengenai dana perkara untuk prodeo ? karena seperti diketahui 

bahwa prodeo adalah berperkara tanpa menggunakan biaya ( gratis ). Dan 

kenyataannya Dalam Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara terdapat 

biaya administrasi yang harus dikeluarkan. 

15. Bila yang membayar biaya perkara adalah pihak yang kalah, lalu bagaimana 

bila pihak yang kalah tersebut tidak sanggup membayar biaya perkara ? 

apakah bisa dimintakan izin juga untuk berperkara secara prodeo? Bagaimana 

cara nya? Dan kapan saat untuk mengajukan permohonan tersebut ? 

16. Bagaimana mengenai Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum ? 

Apakah sudah tersedia di Pengadilan Negeri Kudus bagi ? 

17. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Hakim untuk menyelesaikan kasus 

perceraian secara prodeo ( gugat cerai no. 30 / Pdt. G / 2009 / PN. Kds / 

Prodeo ) ? mengapa lama ? 

18. Bagaimana cara mengatasi hambatan – hambatan yang timbul Dalam Proses 

Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus 

Perceraian ) seperti yang tercantum di atas ? 

19. Apakah hambatan tersebut sampai saat ini sudah dapat di atasi atau belum ? 

20. Apakah terdapat kendala / kesulitan dalam mengatasi hambatan tersebut di 

atas ? 

21. Bagaimana mengenai putusan mengenai kasus perceraian secara prodeo ( 

gugat cerai no. 30 / Pdt. G / 2009 / PN. Kds / Prodeo ) ? apakah sudah 

dijalankan sesuai dengan keputusan ? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  

DI PENGADILAN NEGERI KUDUS 

 

Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik 

( Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus ) 

Narasumber     : Cahyono, SH 

Jabatan            : Hakim Pengadilan Negeri Kudus 

 

1. Kasus kasus seperti apa sajakah yang bisa dimasukkan / digolongkan dalam 

prodeo ? 

2. Bagaimana gambaran umum seseorang bisa diperbolehkan berperkara secara 

prodeo ? 

e. Ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya 

f. Ditinjau dari aspek keluarga 

g. Ditinjau dari aspek pekerjaan / pendapatannya 

h. Dll 

3. Apa saja yang menjadi persyaratan seseorang bisa berperkara secara prodeo ? 

4. Apa yang menjadi pertimbangan seseorang dikatakan “ tidak mampu “ ? 

5. Bagaimana tentang kasus perceraian secara prodeo yang terjadi di Pengadilan 

Negeri Kudus ? 
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6. Apa saja factor – factor yang melatarbelakangi seseorang untuk bercerai ? 

terutama dalam kasus prodeo bagi golongan yang tidak mampu. 

7. Bagaimana prosedur pengajuan perkara perdata secara prodeo ( kasus 

perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus ? 

8. Apa saja syarat – syarat yang perlu dipenuhi untuk mengajukan permohonan 

berperkara secara prodeo  ( kasus perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus? 

9. Apa saja perbedaan dalam prosedur pengajuan / proses pemeriksaan perkara 

perdata secara prodeo kasus perceraian dengan perkara biasa ( tidak prodeo )?  

10. Bagaimana mengenai hal pemeriksaan permohonan prodeo ? 

d. Siapa saja yang berwenang memeriksa permohonan prodeo ? 

e. Apa saja yang diperiksan dalam permohonan prodeo ? 

f.Butuh waktu berapa lama dalam memeriksa permohonan prodeo ? 

11. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan 

prodeo sehingga bisa diterima / ditolak ? 

12. Bagaimana apabila permohonan prodeo dianggap ditolak / gugur ? apa 

penyebabnya ? 

13. Apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam Proses Pengajuan dan 

Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus Perceraian ) ? 

- Tahap permohonan 

- Tahap pemeriksaan 

- Tahap pemanggilan sidang 

- Tahap persidangan 

- Tahap pelaksanaan putusan 
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14. Bagaimana mengenai dana perkara untuk prodeo ? karena seperti diketahui 

bahwa prodeo adalah berperkara tanpa menggunakan biaya ( gratis ). Dan 

kenyataannya Dalam Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara terdapat 

biaya administrasi yang harus dikeluarkan. 

15. Bila yang membayar biaya perkara adalah pihak yang kalah, lalu bagaimana 

bila pihak yang kalah tersebut tidak sanggup membayar biaya perkara ? 

apakah bisa dimintakan izin juga untuk berperkara secara prodeo? Bagaimana 

cara nya? Dan kapan saat untuk mengajukan permohonan tersebut ? 

16. Bagaimana mengenai Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum ? 

Apakah sudah tersedia di Pengadilan Negeri Kudus bagi ? 

17. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Hakim untuk menyelesaikan kasus 

perceraian secara prodeo ( gugat cerai no. 30 / Pdt. G / 2009 / PN. Kds / 

Prodeo ) ? mengapa lama ? 

18. Bagaimana cara mengatasi hambatan – hambatan yang timbul Dalam Proses 

Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus 

Perceraian ) seperti yang tercantum di atas ? 

19. Apakah hambatan tersebut sampai saat ini sudah dapat di atasi atau belum ? 

20. Apakah terdapat kendala / kesulitan dalam mengatasi hambatan tersebut di 

atas ? 

21. Bagaimana mengenai putusan mengenai kasus perceraian secara prodeo ( 

gugat cerai no. 30 / Pdt. G / 2009 / PN. Kds / Prodeo ) ? apakah sudah 

dijalankan sesuai dengan keputusan? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  

DI PENGADILAN NEGERI KUDUS 

 

Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik 

(Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus ) 

Narasumber     : Tommy Wibisono, SH 

Jabatan            : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus 

 

1. Kasus kasus seperti apa sajakah yang bisa dimasukkan / digolongkan dalam 

prodeo ? 

2. Berapa banyak kasus kasus prodeo yang telah ditangani oleh Pengadilan 

Negeri Kudus ? kasus apa saja? Dan tahun berapa? 

3. Bagaimana gambaran umum seseorang bisa diperbolehkan berperkara secara 

prodeo ? 

a. Ditinjau dari aspek tingkat pendidikannya 

b. Ditinjau dari aspek keluarga 

c. Ditinjau dari aspek pekerjaan / pendapatannya 

4. Apa saja yang menjadi persyaratan seseorang bisa berperkara secara prodeo ? 

5. Apa yang menjadi pertimbangan seseorang dikatakan “ tidak mampu “ ? 
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6. Bagaimana tentang kasus perceraian secara prodeo yang terjadi di Pengadilan 

Negeri Kudus ? 

7. Apa saja factor – factor yang melatarbelakangi seseorang untuk bercerai ? 

terutama dalam kasus prodeo bagi golongan yang tidak mampu. 

8. Bagaimana prosedur pengajuan perkara perdata secara prodeo ( kasus 

perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus ? 

9. Apa saja syarat – syarat yang perlu dipenuhi untuk mengajukan permohonan 

berperkara secara prodeo  ( kasus perceraian ) di Pengadilan Negeri Kudus? 

10. Apa saja perbedaan dalam prosedur pengajuan / proses pemeriksaan perkara 

perdata secara prodeo kasus perceraian dengan perkara biasa ( tidak prodeo )?  

11. Bagaimana mengenai hal pemeriksaan permohonan prodeo ? 

a.Siapa saja yang berwenang memeriksa permohonan prodeo ? 

b.Apa saja yang diperiksan dalam permohonan prodeo ? 

c. Butuh waktu berapa lama dalam memeriksa permohonan prodeo ? 

12. Apa saja hambatan – hambatan yang muncul dalam Proses Pengajuan dan 

Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus Perceraian ) ? 

- Tahap permohonan 

- Tahap pemeriksaan 

- Tahap pemanggilan sidang 

- Tahap persidangan 

- Tahap pelaksanaan putusan 



111 
 

 

13. Bagaimana mengenai panitera/juru sita yang melakukan pemanggilan 

persidangan terhadap Penggugat yang tidak diberikan biaya administrasi 

karena bersangkutan dengan perkara prodeo. Apakah ada hambatan ? 

14. Bagaimana mengenai dana perkara untuk prodeo ? karena seperti diketahui 

bahwa prodeo adalah berperkara tanpa menggunakan biaya ( gratis ). Dan 

kenyataannya Dalam Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara terdapat 

biaya administrasi yang harus dikeluarkan. 

15. Bila yang membayar biaya perkara adalah pihak yang kalah, lalu bagaimana 

bila pihak yang kalah tersebut tidak sanggup membayar biaya perkara ? 

apakah bisa dimintakan izin juga untuk berperkara secara prodeo? Bagaimana 

cara nya? Dan kapan saat untuk mengajukan permohonan tersebut ? 

16. Bagaimana mengenai Lembaga Bantuan Hukum / Pos Bantuan Hukum ? 

Apakah sudah tersedia di Pengadilan Negeri Kudus bagi ? 

17. Bagaimana cara mengatasi hambatan – hambatan yang timbul Dalam Proses 

Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo ( Kasus 

Perceraian ) seperti yang tercantum di atas ? 

18. Apakah hambatan tersebut sampai saat ini sudah dapat di atasi atau belum ? 

19. Apakah terdapat kendala / kesulitan dalam mengatasi hambatan tersebut di 

atas ? 

20. Bagaimana mengenai putusan mengenai kasus perceraian secara prodeo ( 

gugat cerai no. 30 / Pdt. G / 2009 / PN. Kds / Prodeo ) ? apakah sudah 

dijalankan sesuai dengan keputusan? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  

UNTUK PENGGUGAT 

 

Judul Skripsi : Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik 

(Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus ) 

Narasumber     : Siswanto 

Pekerjaan         : Buruh 

1. Apa yang melatar belakangi anda untuk bercerai ? 

2. Apa yang anda ketahui tentang perkara prodeo ? 

3. Bagaimana anda bisa berperkara secara prodeo dalam kasus perceraian 

anda ? 

4. Mendapat informasi darimana dan atas inisiatif siapa anda bisa berperkara 

secara prodeo dalam kasus perceraian anda ? 

5. Bagaimana proses anda mengajukan permohonan prodeo ? 

6. Bagaimana pelayanan dari pihak Pengadilan Negeri Kudus dalam 

membantu dan memberikan informasi terhadap anda ? 

7. Memerlukan waktu berapa lama dari proses pengajuan permohonan 

hingga putusan akhir? 

8. Apakah anda dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pos 

Bantuan Hukum saat anda mendapatkan masalah berkaitan proses 

pengajuan permohonan beracara secara prodeo ? 
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9. Apakah anda dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pos 

Bantuan Hukum selama proses persidangan berlangsung dari awal hingga 

akhir persidangan ? 

10. Apa hambatan yang anda alami selama pengajuan permohonan prodeo ? 

11. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ? 

12. Bagaimana mengenai putusan akhir yang diberikan hakim? Apakah sudah 

sesuai dengan keinginan anda ? 
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Daftar Foto 

  

 

Wawancara dengan Pak Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kudus ( 7 Juli 2011 ) 

 

 

Wawancara dengan Pak Tommy Wibisono, 

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus ( 8 Juli 2011 ) 
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