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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan nuansa politik yang 

cukup drastis, hal ini tentunya juga akan mengakibatkan perubahan disegala 

aspek kehidupan Masyarakat. Terbukti dengan sipremasi Hukum yang belum 

bisa diwujudkan. Ada beberapa sebab terjadinya perkembangan yang 

controversial di bidang Hukum, disatu sisi produk materi Hukum ,pembinaan 

aparatur, sarana dan prasarana Hukum menunjukkan adanya peningkatan. 

Namun, disisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan 

profesionalisme aparat Hukum, mutu pelayanan dan tidak adanya kepastian 

Hukum di Masyarakat. Kondisi Hukum seperti inilah yang mengakibatkan 

perlindungan Hukum pada Masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta suatu 

kepastian Hukum serta Supremasi Hukum dapat ditegakkan. 

 Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara 

yang berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat). Begitu pentingnya Negara Hukum Di 

Indonesia, sehingga arah kebijaksanaan umum dari pembangunan Nasional di 

bidang Hukum ,sebagaimana digaris dalam Peraturan Pemerintah republik 

Indonesia nomor 39 tahun  2005 tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 

perlu ditingkatkan. Demikian pula mengenai pelayanan dan bantuan Hukum terus 

ditingkatkan agar Masyarakat pencari Keadilan mudah memperoleh Perlindungan 

Hukum secara lancar, cepat dan tepat. Dalam rangka mewujudkan Pemerataan 

memperoleh Keadilan dan perlindungan Hukum, perlu terus diupayakan agar 
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Proses Peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang 

terjangkau oleh semua lapisan Masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan  yang berlaku.  

 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 39 tahun 2005 

Tentang rencana kerja Pemerintah tahun 2006 diarahkan terhadap Penegakan 

Hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi dengan sasaran peningkatan 

kualitas publik berupa: 

a. Mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang tidak Diskriminatif, 

cepat, murah dan Manusiawi. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system kelembagaan dan 

ketatalaksanaan. 

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan penegak 

Hukum. 

  Berpijak dari itulah ternyata begitu pentingnya Hukum Di Negara Indonesia. 

Dimana Hukum, bertujuan untuk melindungi Masyarakat dan memberikan 

Keadilan serta ketentraman hidup dalam bernegara. 

  “Semua Warga Negara bersama kedudukanya didalam hukum dan 

Pemerintahan wajib menjujung hukum dan Pemerintahan itu dengan baik dan 

tidak terkecualinya”1.Selain itu setiap orang juga berhak atas pengakuan , 

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

dihadapan hukum2. Guna menyelenggarakan Proses Peradilan yang secara cepat, 

murah mudah dan terbuka , haruslah dilaksanakan tanpa memandang kedudukan, 

                                                 
1 Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 
2 Pasal 28 D ayat 1 Undag-Undang Dasar 1945 
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golongan ataupun status sosial seseorang. Dengan demikian maka akan terpenuhi 

pula Pengadilan yang membantu pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan3, serta Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

Membeda-bedakan orang4. 

 Dalam kehidupan Masyarakat , tidak menutup kemungkinan terdapat 

perbedaan-perbedaan kepentingan Hukum antar anggotanya, bahkan perbedaan 

tersebut dapat menimbulkan pertentangan Hukum antara anggota-anggota 

Masyarakat. Apabila pertentangan ini telah muncul diantara, Masyarakat maka 

akan muncul pada suatu Perkara Hukum. 

Demi terciptanya kehidupan Masyarakat yang harmonis, maka setiap 

Perkara Hukum yang timbul haruslah mendapatkan penyelsaian. Penyelsaian 

yang terbaik adalah dengan melalui Musyawarah untuk mencapai mufakat 

diantara para pihak yang Berperkara.apabila tercapai mufakat dipandang telah 

dapat menyelsaikan Perkara Hukum mereka secara damai dan Kekeluargaan.  

Sehingga didalam 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. Pihak yang merasa haknya telah dilanggar 

oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang 

berkompeten untuk mengadili Perkara tersebut. 

                                                 
3 Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
4 Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
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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 pasal 4 ayat 2,pasal 5 

ayat 2 UU No.4 Tahun 2004,  pasal 121 ayat 4,  pasal 182,  pasal 183  HIR / 

pasal 145,  pasal 193, pasal 194 RBG.  

Namun demikian bagi Anggota Masyarakat yang tergolong tidak mampu 

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)5. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

pasal 237 sampai pasal 245 HIR / pasal 273 sampai pasal 281 RBG yang 

bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat 

maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat 

mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”. selain itu  juga telah 

ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara 

                                                 
5 Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta : LIBERTY,hal 16 
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dilingkungan Peradilan umum , bagian kesatu, pada butir  39 tentang perkara 

prodeo. 

Dalam praktek khususnya di Pengadilan Negeri Purwodadi juga 

ditemukan penyelesaian Perkara dengan cara Prodeo. Dimana proses 

penyelesaian Perkara dengan cara Prodeo ini menggunakan prosedur yang 

berbeda dengan pengajuan Perkara Perdata yang menggunakan biaya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: 

PROSES BERPERKARA PERDATA SECARA PRODEO DALAM 

PRAKTEK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purwodadi). 

 

B. 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 

Purwodadi, dimana Perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka, ada pun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana Proses pengajuan perkara Perdata secara Prodeo beserta 

pemeriksaanya Di Pengadilan Negeri Purwodadi? 

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

Perdata secara Prodeo? 

3. Apakah kelemahan pengaturan dalam berperkara perdata secara prodeo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengetahui proses pengajuan Perkara Perdata Secara Prodeo dan 

pemeriksaanya Di Pengadilan Negeri Purwodadi. 

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

Pemeriksaan perkara perdata secara prodeo. 

3. Untuk mengetahui kelemahan pengaturan dalam berperkara perdata secara 

prodeo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu 

manfaat suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. 

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literature yang berupa 

sumbangan Ilmu Pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan 
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Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

khususnya, Tentang Prodeo dalam Hukum Perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Meningkatkan pengetahuan Penulis tentang masalah-masalah yang terkait 

dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang 

berminat terhadap masalah yang sama. 

 

F. Metodologi Penelitian 

 Dalam melakukan Penelitian, membutuhkan data-data yang dapat 

memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan. Dimana peneliti itu sendiri 

mempunyai pengertian: ”Suatu usaha untuk ,mengembangkan, menemukan dan 

menguji kebenaran suatu, pengetahuan , usaha mana dilakukan dengan metode-

metode ilmiah”.6 

 Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang 

nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data 

dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. 

 Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan 

suatu penelitian ini, metode- metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Obyek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi disesuaikan 

dengan judul skripsi “PROSES BERPERKARA PERDATA SECARA 

                                                 
6 Sutrisno Hadi, ,Metodologi Research I, Yogyakarta , Andi Offset, 1989, hal.4. 
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PRODEO DALAM PRAKTEK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Purwodadi)”, Sehingga berdasarkan judul skripsi ini , maka lokasi penelitian  

adalah Di Pengadilan Negeri Purwodadi.  

2. Jenis Penelitian  

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif. 

 Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala 

lainnya7. 

Penelitian ini menuturkan dan menafsirkan data yang ada, yaitu 

mengenai proses berperkara Perdata secara Prodeo Di Pengadilan Negeri 

Purwodadi, 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. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Dengan menggunakan pendekatan normative empiris. Pendekatan normatife 

empiris yaitu peneliti tidak hanya mempelajari  pasal-pasal dalam 

perundangan, pandangan para ahli dan menguraikanya dalam karya 

penelitian., tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat empiris 

dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan  yang 

dikemukakan sebagai pembahasan. 

                                                 
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ,UI, 1986, hal. 10. 
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4. Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: 

a.   Data primer 

Sumber data primer  adalah Sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang di obyek 

penelitian. 

Yaitu: Hakim Ketua Majelis dan Hakim anggota yang menangani Proses 

pemeriksaan perkara perdata secara Prodeo Di Pengadilan Negeri 

Purwodadi, selain itu juga bagian administrasi dari Pengadilan Negeri 

Purwodadi yang menjadi lokasi penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari 

lokasi penelitian, melainkan diperoleh dari suatu kepustakaan, buku dan 

sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah merupakan sumber data 

yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 

mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah berkas-berkas perkara, buku-buku, Dokumen-dokumen, HIR / 

RBG, KUHperdata dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

  Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data yaitu: 
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a. Studi Lapangan 

1) Observasi 

Adalah Suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap 

obyek atau masalah yang akan diteliti.  

2) Wawancara(Interview) 

Adalah Penelitian lapangan dilakukan dengan Wawancara langsung 

kepada Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi. Tehnik wawancara 

yang digunakan adalah Wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan 

antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin 

dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.  

- Pengambilan Sampel 

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan 

sampling, yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu 

diambil sebagai sample , namun hanya sebagian dengan criteria  

bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai dalam proses 

berperkara Perdata secara Prodeo. Adapun yang dijadikan Sample 

adalah: Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang sudah pernah 

memeriksa dan mengadili Perkara Perdata secara Prodeo.  

b. Studi kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan. Dalam hal ini peneliti membaca, mengkaji, dengan 

mempelajari literature dan Dokumen yang erat kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. 
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6. Tehnik Analisa Data 

 Analisis data  merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah hasil 

penelitian menjadi laporan dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. 

 Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena 

data yang diperoleh berbentuk informasi, uraian maupun suatu penjelasan. 

Yang dimaksud Analisis data kualitatif adalah : “Suatu tata cara penelitian 

yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

Responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku  nyata yang diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu utuh”.8  

 

G. Sistematika Penelitian 

 Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka disusun 

secara sistematis.  Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-

masing dibagi dalam beberapa sub bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

                                                 
8 Ibid, hal.250. 
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F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata  

B. Tinjuan Tentang Penyelsaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 

1) Gugatan dan Upaya Perdamaian 

2) Jawaban Gugatan 

3) Pembuktian 

4) Kesimpulan 

5) Putusan 

C. Tinjauan tentang Prodeo 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN  

B. PEMBAHASAN 

1. Proses pengajuan perkara perdata secara prodeo beserta 

pemeriksaanya Di Pengadilan Negeri Purwodadi. 

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara 

perdata secara prodeo serta jalan keluar untuk mengatasinya. 

3. Kelemahan pengaturan beracara perdata secara prodeo. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan dan  

B. Saran 
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