
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan 

usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun 

diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah 

pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi 

merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga 

honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan 

bersifat incidental, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain 

yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik 

honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat 

tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi 

dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.1

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 

perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah 

peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan 

hukum perdata materiil.2 Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri 

sendiri dan terlepas dari pada hukum acara perdata, demikian juga hukum 

                                                 
1 Lasdin Wlas, SH, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 7. 
2 Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, 

hal. 2.  
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acara perdata tidak dapat berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Karena 

kedua-duanya saling memberikan satu sama lain. 

Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara 

perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang 

penting untuk melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil. 

Didalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu 

Herziene Indische Relgement (HIR) memuat ketentuan yang memberikan hak 

dan bantuan hukum kepada tergugat atau penggugat dalam menyelesaikan 

perkara perdata jika tergugat dan penggugat menghendakinya. Dalam hal ini 

penulis mencoba membahas salah satu dasar yang digunakan didalam 

Herziene Indische Relgement (HIR) mengenai berpekara secara cuma-cuma 

(prodeo) atau berpekara dengan tidak membayar biaya perkara. 

Pada umumnya perkara harus dengan membayar biaya perkara, sesuai 

dengan pasal 182 H.I.R yaitu biaya kepaniteraan dan biaya untuk 

pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Tetapi bagi 

mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan 

permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa perkaranya 

secara cuma-cuma (prodeo), dengan memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan pemeriksaan dan terbukti bahwa pemohon betul-

betul tidak mampu membayar biaya perkara. Sedang yang dimaksud dengan 

dengan prodeo itu sendiri adalah mengenai biaya-biaya perkara yang diajukan 

oleh penggugat. Dalam hal ini penggugat tidak mempunyai dana untuk 

membayarnya. Dalam hal prodeo ini diatur dalam pasal 237 H.I.R. 
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Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang 

advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan 

hukum ditanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 

masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. 

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itupun dikuatkan 

dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam pasal 22 

ayat (1) menyebutkan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara 

cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. 

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi 

profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (equality 

before the law) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. 

Jadi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mengentaskan 

ketidakadilan dalam masyarakat.  

Terutama dalam menangani perkara yang diminta diperiksa secara 

cuma-cuma (prodeo), seorang advokat akan mengorbankan waktu, tenaga, 

serta pikirannya tanpa memperoleh imbalan. Jelaslah peranan advokat pada 

masyarakat sekarang ini banyak digunakan jasannya. 

Jelaslah kini bahwa kehidupan yang lebih positif dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yakni melalui penyuluhan-penyuluhan hukum baik untuk 

kesadaran hukum maupun dalam proses pelaksanaannya. Sehingga 

masyarakat akan tahu hukum dan hak serta kewajiban-kewajiban hukum. 
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Dengan adanya kesadaran hukum pada masyarakat akan hak dan 

kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan tercipta suatu masyarakat sadar 

hukum. Mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Maka segala sesuatunya tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Dengan demikian akan 

tercapai suatu tujuan nasional. Kita mengetahui bahwa keadilan yang hakiki 

sulit dicapai, meski demikian dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu 

mencoba secara maksimal untuk mencapainya. Sebagai suatu negara hukum 

yang berdasarkan konstitusi kita tentunya mendambakan bahwa segala aspek 

kehidupan didalam masyarakat dapat diatur dengan Undang-Undang dan 

persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum sehingga 

semua persoalan diharapkan dapat diselesaikan secara adil berdasarkan 

landasan hukum yang menyertainnya. 

Untuk mencapai keadilan tersebut hanya dimungkinkan kalau saja para 

penegak hukum seperti advokat telah siap mental dan dapat bersikap 

profesional untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bersama para 

penegak hukum kita belum semua dapat bersikap profesional sehingga 

mengakibatkan tersendat-sendatnya penegakan hukum dinegara kita.3

Sebagai penegak hukum, advokat dapat memberikan penyuluhan-

penyuluhan hukum bagi kliennya yang masih buta hukum. Mengenai perkara 

                                                 
3 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Grasindo, Bandung, 2001, hal. 8.  
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yang ditanganinya, sebagai pengabdi hukum dalam masyarakat advokat 

banyak dituntut untuk bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakat, maka 

advokat akan mengorbankan waktu, tenaga serta pikirannya apabila diminta 

untuk menyelesaikan perkara yang diminta diselesaikan dengan secara cuma-

cuma (prodeo). 

Dalam praktek menangani perkara perdata pada dasarnya advokat 

hanya sebagai kuasa dari seorang klien yang memberikan kuasanya kepada 

advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya dalam perkaranya baik 

didalam pengadilan maupun diluar pengadilan, baik sebagai kuasa penggugat 

maupun sebagai kuasa tergugat dan pemberian kuasa ini sifatnya hanya 

kepercayaan antara klien dan advokat. 

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada 

kepentingan pribadi advokat. Dan seterusnya dalam menangani perkara-

perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik 

juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien 

bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat 

memberikan harapan. Advokat hanya boleh menajnjikan bahwa perkarannya 

akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya 

guna memenangkan perkarannya. 

Advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang hal 

ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib 
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menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien 

yang bersangkutan.4

Sekarang sudah mulai timbul adanya lembaga-lembaga bantuan 

hukum yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memberikan bantuan dan pelayanan hukum bagi orang miskin demi 

kepentingan kemanusiaan dan sosial. Untuk itu para pembela/pemberi bantuan 

hukum/advokat mengabungkan diri dalam suatu wadah yang bernama 

Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). 

Advokat yang bergabung di PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) 

yang kemudian berubah menjadi IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) 

merupakan suatu wadah advokat yang memperjuangkan suatu keadilan, demi 

tegaknya kebenaran dan hukum berdasarkan Undnag-Undang Dasar 1945 dan 

Pancasila. Dalam memberikan bantuan hukum IKADIN mendirikan klinik-

klinik bantuan hukum atau lebih dikenal dengan Lembaga Batuan Hukum 

(LBH) yang mempunyai tujuan utama menegakkan hukum, keadilan dan 

kebenaran bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara atau 

dengan kata lain bagi mereka yang minta bantuan hukum secara cuma-cuma 

(prodeo) untuk menyelesaikan suatu perkaranya dapat meminta batuan hukum 

kepada klinik-klinik hukum yang telah didirikan oleh IKADIN akan selalu 

menerima keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum: karena keadilan 

tidak hanya bagi orang mampu saja tetapi juga bagi orang yang tidak mampu 

membayar biaya perkara. 

                                                 
4 ibid. hal. 47 
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Berdasarkan adanya perkembangan hukum dalam masyarakat 

Indonesia, maka dengan hal-hal yang sekarang ini masyarakat sebagian telah 

menyadari atas hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, sehingga penulis 

angat tertarik mengambil judul: ”PERANAN ADVOKAT DALAM 

MENANGANI PERKARA PERDATA BAGI ORANG YANG TIDAK 

MAMPU MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI WILAYAH PENGADILAN 

NEGERI SURAKARTA” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk dapat memberi gambaran yang jelas tentang obyek yang 

menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, sesuai dengan data yang diperoleh 

baik dari lapangan maupun yang berasal dari study kepustakaan, maka peneliti 

membatasi obyek kajian hanya pada lembaga bantuan hukum sebagai klinik-

klinik hukum yang didirikan oleh IKADIN dan hakim sebagai ketua sidang 

pengadilan yang memberikan keputusan. Adapun yang menjadi lokasi 

penelitian adalah Pengadilan Negeri Surakarta dan lembaga-lembaga yang ada 

kaitannya dengan penulisan skripsi ini.  

Dengan adanya pembatasan masalah pada skripsi akan memudahkan 

bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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C. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana syarat dan prosedur beracara perdata secara prodeo di 

Pengadilan Negeri. 

2. Bagaimana masalah berperkara perdata bagi orang tidak mampu 

membayar biaya perkara (prodeo). 

3. Bagaimana peranan advokat dalam menangani perkara perdata bagi orang 

yang tidak mampu membayar biaya perkara (prodeo). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur beracara perdata secara prodeo di 

Pengadilan Negeri. 

2. Untuk mengetahui masalah berperkara perdata bagi orang tidak mampu 

membayar biaya perkara (prodeo). 

3. Untuk mengetahui peranan advokat dalam menangani perkara perdata bagi 

orang yang tidak mampu membayar biaya perkara (prodeo). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagi masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan advokat 

dalam berperkara perdata secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat 

yang akan berperkara secara cuma-cuma. 

2.  Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum 

Dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata mengenai 

berperkara perdata secara cuma-cuma. 

3. Bagi Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi Pengadilan Negeri dan lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan 

penulisan skripsi ini. 

 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagaimana mencari, 

mendapatkan, serta mengolah data untuk kemudian dilakukan penyusunan 

dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses penelitian berjalan 

lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan 

dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan 

menggunakan metode tertentu. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

adalah pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini selain 

menerapkan pendekatan ilmu hukum juga berusaha untuk menerapkan 

ilmu sosial lainnya. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah 

hukumlah yang digunakan dalam meninjau atau melihat serta menganalisa 

suatu masalah. Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis 

adalah peneliti berusaha mengadakan pendekatan secara langsung 

kebeberapa responden yang yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu 

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 

teori-teori lama dalam menyusun teori baru.5

Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk 

memberikan gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang 

nyata yang berhubungan dengan masalah advokat dalam menangani suatu 

perkara perdata. 

 

 

                                                 
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hal. 3.  
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan kasus-kasus perdata, antara 

lain ke kantor-kantor advokat, klinik-klinik bantuan hukum dan Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang meliputi: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa 

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti6, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak 

terkait. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data-data yang berasal dai bahan kepustakaan yang 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang ada 

hubungannya dengan obyek penelitian.  

5. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

melalui 2 metode yaitu studi lapangan dan studi pustaka. 

a. Studi Lapangan 

                                                 
6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1993,  hal. 10.  
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

memperoleh data yang diperlukan.  

b. Wawancara 

Yaitu merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis wawancara yang 

penulis gunakan adalah terarah yaitu wawancara yang telah ditentukan 

pelaksanaannya, telah diatur daftar pertanyaannya, membatasi 

jawabanya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang akan 

diperiksa. Dengan wawancara tersebut diharapkan akan didapat data 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan menutup kemungkinan 

adanya perluasan pembicaraan yang tidak sesuai dengan materi 

permasalahan yang diteliti. 

c. Observasi (pengamatan) 

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola 

perilaku yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh 

gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia yang 

mungkin tidak diketemukan dalam teori. 

d. Studi Pustaka 

Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang 

dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat 

para sarjana, dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 
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6. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah 

memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang 

diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti 

mungkin mengenai obyek penelitian. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka 

penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum hukum acara perdata 

B. Proses beracara perdata di Pengadilan Negeri 

C. Peranan dan kedudukan advokat 

D. Proses beracara bagi orang yang tidak mampu membayar biaya 

perkara 

E. Peranan advokat dalam menangani perkara bagi orang yang 

tidak mampu. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimana syarat dan prosedur beracara perdata secara 

prodeo di Pengadilan Negeri. 

2. Bagaimana masalah berperkara perdata bagi orang tidak 

mampu membayar biaya perkara (prodeo). 

3. Bagaimana peranan advokat dalam menangani perkara 

perdata bagi orang yang tidak mampu membayar biaya 

perkara (prodeo). 

B. Hasil Pembahasan 

1. Bagaimana syarat dan prosedur beracara perdata secara 

prodeo di Pengadilan Negeri. 

2. Bagaimana masalah berperkara perdata bagi orang tidak 

mampu membayar biaya perkara (prodeo). 
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3. Bagaimana peranan advokat dalam menangani perkara 

perdata bagi orang yang tidak mampu membayar biaya 

perkara (prodeo). 

BAB IV  PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran-Lampiran     

 


