
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  bergerak  dalam

bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum

secara adil dan benar. Seperti yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam

firmannya sebagai berikut.











Artinya: “Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan berilah mereka
keputusan, atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, maka sama sekali mereka
tidak bisa memberi kemelaratan kepadamu. Kalau kamu memberi
hukum kepada mereka berilah hukuman yang adil. Allah suka pada
orang-orang yang memberi keputusan dengan adil”. (Q. S Al-Maidah:
42).1

Pengertian peradilan dalam beberapa bahasa seperti rechtpraak dalam

bahasa Belanda dan judiciary dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kata-

kata peradilan sama  artinya dengan istilah dalam Fiqh yang berbunyi “qadha” dan

“aqdliyah”.2

Pengertian pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat

mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan

1 Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Pustaka AL-Kautsar
2009), hlm.115

2 Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), hlm. 91.



kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan

perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut al-Mahkamah.3

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan

keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama

sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga Peradilan

Agama di Indonesia terkonsepsi dan diakui dalam Undang-Undang No. 48 Tahun

2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa,

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan

umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Begitu pula Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.4

Dewasa ini, masyarakat  miskin menghadapi  hambatan  utama  dalam

masalah  keuangan  untuk  mengakses Pengadilan  Agama  yang  berkaitan

dengan  biaya  perkara  dan  ongkos transportasi  untuk datang  ke  pengadilan.

Temuan  tersebut  kemudian  direspon oleh  Mahkamah Agung  dengan

memberikan  perhatian  besar  untuk terselenggaranya sidang keliling dan

pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Respon  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  terhadap  temuan  dari

penelitian  tersebut  adalah  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung  No.  10 tahun  2010 tentang Pedoman Pemberian  Bantuan  Hukum, baik

di  lingkungan  Peradilan  Umum  dan  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Salah

satu bentuk pemberian bantuan  hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah

3 Sulaikhan Lubis.,et.al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:
Prenada Media, 2005), hlm. 1.

4 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di
Indonesia,,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 12



dengan  diadakannya pelaksanaan  sidang  keliling.  Sidang  keliling  dapat

melayani perkara biasa dan perkara prodeo5.

Sidang  keliling  adalah  sidang yang  dilakukan  di  luar Pengadilan,

misalnya  sidang-sidang  yang  dilakukan  di  kecamatan-kecamatan dan

sebagainya6. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.10  Tahun  2010  pada Pasal 1

ayat 8 menyebutkan, “sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara

tetap  (berkala)  atau  sewaktu-waktu  oleh  pengadilan  di  suatu  tempat yang

ada  di  dalam  wilayah  hukumnya,  tetapi  di  luar  tempat  kedudukan pengadilan

prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelenggaraan  sidang  keliling  dalam  SEMA  No.10  Tahun  2010

selanjutnya diatur dalam Pasal 11-12, yang berbunyi:

Pasal  11:
(1) Sidang  keliling  dilaksanakan  di  lokasi  yang  jauh  dari  Kantor

Pengadilan  Agama  atau  di  lokasi  yang  menyulitkan  para pencari
keadilan  baik  dari  segi  biaya,  transportasi  maupun proses  apabila
sidang  dilaksanakan  di  Kantor  Pengadilan Agama.

(2) Sidang  keliling  dapat  dilaksanakan  di  kantor  pemerintah seperti
Kantor  Kecamatan,  Kantor  KUA  Kecamatan,  Kantor Desa, atau
gedung lainnya.

(3) Ruang sidang  keliling  diusahakan  memenuhi  dekorum  ruang
persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12 :
(1) Sidang keliling  dapat  dilaksanakan  oleh  sekurang-kurangnya  satu

majelis hakim.
(2) Sidang keliling  dapat  diikuti  oleh  Hakim  Mediator  dan Pejabat  serta

staf  Pengadilan  Agama  lainnya  sesuai kebutuhan.7

Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989 Pasal 54 menyatakan  bahwa

“Hukum Acara  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan

5 Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010  tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, hlm. 10

6 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta ; PT Raja Grafindo, 2010)
cet-14, hlm 130-131

7 Tim Redaksi Nuansa Aulia SEMA RI No. 10 Tahun 2010, Pasal 11-12, Opcit,. hlm.10



Agama adalah  Hukum  Acara  Perdata   yang  berlaku  dalam  lingkungan

Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang

ini” Menurut  pasal  ini,  hukum  acara  peradilan  agama  secara  garis  besar

bersumber  pada  dua  aturan,  yaitu:  (1)  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang

No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang  No.7  Tahun  1989  dan  Hukum  Acara  Perdata  tidak

menyebutkan  dan  mengatur  mengenai  sidang  keliling.  Hal  ini  karena

pelaksanaan  sidang  keliling diatur dalam SEMA No.10 Tahun  2010  yang  baru

ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  30  Agustus 2010, dan  dalam

SEMA tersebut tidak mengatur  mengenai  hukum acara sidang keliling.

Mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur secara khusus dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung. Persoalan yang kemudian muncul adalah

bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Sebagaimana keterangan yang di

peroleh bahwasannya pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung

Balai Karimun penyelesaian perkara hanya dilakasanakan dalam sekali sidang dari

mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan

sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan dengan

dirangkumnya berita acaranya lebih dari sekali sidang namun dalam pelaksanaan

nya hanya sekali sidang.8

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan

Riau. Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Luas

8 Alfi Husni, Penitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Wawancara, Tg Balai ;
Tanggal 08 Februari 2014.



wilayah Kabupaten Karimun adalah 7.984KM2 dengan jumlah penduduk 272.985

jiwa (hasil sensus 2011). Jumlah pulau yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak

249 buah dan 54 pulau diantaranya sudah berpenghuni. Hal ini tentunya cukup

menyulitkan bagi para pencari keadilan di Kabupaten Karimun yang tinggal jauh

dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terletak di Ibukota

Kabupaten.9

Jarak radius dari Ibukota Kecamatan, ke Ibu kota Kabupaten mencapai 8

Mil sampai dengan 26,40 Mil yang hanya dapat di akses melalui transportasi laut,

yang memakan waktu lebih kurang 2 jam pulang pergi, dan sehari semalam jarak

yang terjauh. Inilah yang menjadi landasan Pengadialan Agama Tanjung Balai

Karimun melaksanakan sidang keliling yang di pusatkan pada beberapa pulau

besar di lingkungan Kabupaten Karimun.

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memberikan Bantuan Hukum

khususnya bagi yang tinggal jauh dari Ibukota Kabupaten dan mengalami

kesulitan dalam masalah biaya dan transportasi dengan mengadakan sidang

keliling. Semenjak tahun 2011, setelah keluarnya SEMA No 10 Tahun 2010

Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Khusus Pelaksanaan Sidang Keliling

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun rutin setiapa bulannya mengadakan

sidang keliling dengan bergantian di 2 (dua) lokasi yaitu; Pulau Kundur dan Pulau

Moro, dengan perjalanan laut menggunakan transfortasi laut.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan

sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai

9 Dokumentasi Kabupaten Karimun,(www.kab-karimun.go.id) Di Akses Pada Tanggal;
10 November 2013).



Karimun di pulau Kundur meliputi Kecamatan Kundur Barat, Kundur Utara, &

Kundur. Apakah dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benar-benar sesuai

dengan Hukum Acara dan tahapan-tahapan dalam persidangan penyelesaian suatu

perkara. Maka skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan

Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanjung Balai

Karimun di Kecamatan Kundur”)

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah begitu juga untuk mempermudah memahami

serta menghindari penafsiran yang luas pada penelitian ini. Adapun batasan

masalahnya adalah pelaksanaan sidang keliling pada  Pengadilan Agama Tanjung

Balai Karimun di pulau Kundur.

C. Pokok Masalah

Berpijak dari paparan uraian latar belakang di atas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh PA Tanjung

Balai Karimun?

2. Sejauh mana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling

di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun?

3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang

keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan



Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  di  atas,  maka tujuan

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui  pelaksanaan sidang keliling yang  dilakukan  di PA

Tanjung Balai Karimun.

b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum acara pada

pelaksanaan sidang keliling di PA Tanjung Balai Karimun.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai

Karimun.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu syarat unutuk menyelesaikan pendidikan pada

program S1 Jurusan Ahwal Al Syakshiyah pada Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  dan  memperluas  ilmu

dan wawasan  dibidang hukum  dan  memberikan  sumbangan

pemikiran yang  berarti  bagi  khazanah  ilmu  pengetahuan dalam

bidang  Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

c. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  pandangan  baru

dikalangan  masyarakat  mengenai  sidang  keliling  yang  merupakan

hal baru yang  masih  jarang  diketahui  orang,  dan  dapat dijadikan

sebagai kajian untuk pertimbangan  pembahasan selanjutnya yang

berhubungan dengan masalah tersebut.



E. Kerangka Teoritik

Dewasa ini, masyarakat  miskin menghadapi  hambatan  utama  dalam

masalah  keuangan  untuk  mengakses Pengadilan  Agama  yang  berkaitan

dengan  biaya  perkara  dan  ongkos transfortasi  untuk datang  ke  pengadilan.

Temuan  tersebut  kemudian  direspon oleh  Mahkamah Agung  dengan

memberikan  perhatian  besar  untuk terselenggaranya sidang keliling dan

pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28  D  (1) menyatakan  dengan  tegas

bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan

kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.

Jaminan  Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan

peraturan  yang  berkaitan  dengan  akses  masyarakat  terhadap  hukum  dan

keadilan.

Dalam  konteks  inilah pedoman  pemberian  bantuan  hukum  khususnya

sidang  keliling  diperlukan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  amanat  Undang-

Undang  dan  rujukan  dalam  menjamin  optimalisasi  akses  masyarakat  miskin

dan  tinggal  jauh dari  Pengadilan  Agama.  Pedoman  pemberian  bantuan hukum

ini  diatur  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.10 Tahun

2010  yang  terbagi  dalam  2  lampiran:  lampiran  (a)  memuat  pemberian

bantuan  hukum  di  lingkungan  Peradilan  Umum  dan Peradilan  Tata  Usaha

Negara,  dan  lampiran  (b) memuat  pemberian  bantuan  hukum  di  lingkungan

Peradilan Agama.



Sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilakukan di luar

gedung Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-

kecamatan dan sebagainya. Norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam lampiran

B untuk lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Selain

itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan

sidang keliling, antara lain Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan

Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan

Nomor 002/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran

Mahkamah Agung R.I Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

Lampiran B dan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan mengatur pula

mengenai pelayanan sidang keliling. Kemudian pada tahun 2013, ditetapkan Buku

Pedoman pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Keputusan

Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.

01/SK/TUADA-AG/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan

Peradilan Agama.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung

pegadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil. Sidang keliling

ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for

all dan justice for the poor), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap



hukum syari’ah islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta

wewenang pengadilan.10 Pelaksanaannya diharuskan seefektif dan seefisien

mungkin dengan memperhatikan jumlah perkara dan lokasi siding keliling.11

Pemberian bantuan hukum termasuk siding keliling ini merupakan bentuk

pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyatakan

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

F. Metode Penelitian

Dalam  menganalisa  data  yang  diperoleh,  diperlukan  beberapa metode

yang  dipandang  relevan  dan  mendukung  penyusunan  skripsi  ini,  adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun  yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian

karena :

a. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun merupakan Pengadilan

Agama Kelas II B memberikan bantuan hukum sidang keliling

dikarenakan geografis wilayah hukum yang luas dikelilingi lautan.

b. Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun merupakan Pengadilan

Agama yang melaksanakan sidang keliling, di samping Pengadilan

Agama lainnya.

10 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan
Agama No. 01//SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan
Peradilan Agama, hlm. 5.

11 Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No. 10 Tahun 2010, Pasal 15. Opcit., hlm.10



2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah  Hakim dan

petugas,  yang bertugas  pada pelaksanaan  sidang keliling, sedangkan

yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan penyelesaian perkara

persidangan yang diselesaikan  melalui proses sidang keliling.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

berkas perkara selama tahun 2013 yang di selesaikan melalui sidang

keliling berjumlah 155 perkara, dengan rincian 63 perkara isbath nikah, 6

perkara dispensasi nikah, 54 perkara cerai gugat, dan 32 perkara cerai

talaq, mengingat jumlah populasi yang cukup banyak maka penulis

mengambil 15 berkas perkara bundle A sebagai sampel dengan

menggunakan metode random sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer, yakni data yang penulis dapatkan dari para hakim yang

mengadili perkara sidang keliling, serta berkas-berkas perkara maupun

dari Panitera bagian perkara di Pengadilan Agama Tanjung Balai

Karimun.

b. Data Sekunder, yakni data yang penulis peroleh dari berbagai literatur

yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.

c. Data Tersier yakni data yang penulis peroleh dari internet, yang ada

hubungannya dengan masalah yang sedang penulis bahas.



5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap perkara-perkara yang di

selesaikan melalui sidang keliling yang diajukan sampai ditetapkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di lokasi penelitian.

b. Wawancara secara terstruktur, yaitu dengan cara mengadakan

wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

dan para mejelis Hakim, panitera secara terarah dan mendalam yang

dimaksudkan untuk mengungkapkan data-data tentang pelaksanaan

dan penerapan hukum acara sidang keliling.

c. Studi Dokumentasi, yaitu pengkajian terhadap dokumen atau arsip di

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berkenaan dengan

perkara sidang keliling dan literatur yang ada kaitannya dengan

penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis mengadakan analisa data secara

kualitatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber lalu

dikelompokkan dalam kategori-kategori persamaan dan perbedaan jenis

data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan satu dengan yang lain

sehingga akan diperoleh gambaran utuh. Dalam menganalisa data penulis

menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara

mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian dianalisa menurut apa

adanya. Kemudian juga dilakukan analisa deduktif, yaitu membahas data-

data yang bersifat umum kepada kesimpulan. Dalam hal ini adakalanya



dengan menguraikan pendapat ahli, kemudian dianalisa. Metode penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode induktif, karena metode

induktif adalah metode untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum

dari berbagai kasus yang  bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini tersistematis atas beberapa bab. Untuk

menghasilkan pembahasan yang runtut, adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kegunaan hasil

penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Sekilas tentang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdiri

dari Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, visi

misi, tugas dan fungsi, wilayah hukum/yuridiksi, hakim dan pegawai, serta

struktur kepengurusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

BAB III Tinjauan umum tentang Hukum Acara Perdata Dalam Peradilan Agama

meliputi pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara Peradilan

Agama dan, mekanisme penerimaan perkara dan mekanisme pemerikasaan

perkara dalam persidangan.

BAB IV Analisisa terhadap pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh PA

Tanjung Balai Karimun, implementasi hukum acara pada pelaksanaan

sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Tinjauan

Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun.



BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi

yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.


