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“ONE DAY SERVISE ONE DAY FINISH” for “PERSOON RECHT”

Oleh: A.Choiri1

A. PENDAHULUAN

“One Day Service One Day Finish”, adalah formula baru yang terdapat pada Standar
Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,
yang memberikan Pelayanan khusus bagi masyarakat pencari keadilan khususnya perkara perceraian
dan Isbat Nikah, bagi mereka yang berdomisili di daerah sulit atau antar pulau yang menurut Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama setempat tentang Tarif Biaya Panggilan/Pemberitahuan
termasuk Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit, yaitu “satu hari pelayanan satu hari diselesaikan”
(One day service, One day finish) untuk “Hukum tentang Orang”(For Persoon Recht), yaitu:
perceraian, istbat nikah, dispensasi kawin, izin kawin, penetapan ahli waris, dan sebagainya dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) Para pihak (suami & istri) atau para pemohon yang terlibat dalam perkara datang langsung
ke Pengadilan Agama setempat pada hari kerja yang terjadwal sidang paling lambat pada
jam 10.00 WIB;

(2) Para pihak membawa kartu identitas diri, surat-surat bukti dan/atau saksi-saksi;
(3) Para pihak menyampaikan perkaranya kepada Tim Bantuan Hukum atau petugas pelayanan

perkara yang tersedia di Pengadilan Agama setempat;
(4) Para pihak yang mendapatkan pelayanan khusus dibebaskan dari pembayaran biaya

panggilan/pemberitahuan sebagaimana tarip biaya yang telah ditetapkan;
(5) Ketua Pengadilan Agama setempat menunjuk majelis hakim yang bersidang pada hari

tersebut untuk menyidangkan perkara itu;
(6) Majelis hakim tersebut menyidangkan dan memutus perkara itu sesuai dengan ketentuan

hukum acara yang berlaku pada hari yang sama.
(7) Pada perkara Cerai Talak, setelah majelis hakim membacakan putusannya, lalu bertanya

kepada para pihak berperkara, apakah menerima ataukah tidak terhadap putusan tersebut.
Apabila para pihak menerima putusan tersebut, kemudian majelis hakim membuka sidang
ikrar talak sekaligus. Pada hari itu juga Panitera menerbitkan Akta Cerai dengan tanggal
mundur selama 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mewilayahi 16 Pengadilan Agama yang
berada di Propinsi Riau, dan Propinsi Kepulauan Riau yang diantaranya terdiri 200-an pulau
lebih, memiliki cukup banyak daerah sulit dan daerah sangat sulit, baik yang dapat di jangkau
dengan kendaraan darat, pesawat udara, kapal laut, perahu bermesin tempel (kepompom)
dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Keputusan Ketua Pengadilan
Agama tentang Ongkos/Tarif Biaya Panggilan 1 x jalan, yang berkisar antara Rp.300.000,- s/d
Rp. 3.530.000,-.

Negara Republik Indonesia terdiri tidak kurang dari 17.000 pulau besar dan kecil yang
terbentang dari ujung barat kota Sabang di Pulau We Daerah Istimewa Aceh, dan di ujung
timur Kota Merauke di Pulau Papua, tentu masih banyak Pengadilan Agama yang memiliki
yurisdiksi daerah sulit dan sangat sulit, yang seluruh masyarakatnya secara konstitusional
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan hukum dari Pengadilan Agama dengan
proses yang sederhana, cepat dan biaya yang tidak memberatkan. Hal tersebut sejalan
dengan azas pelayanan hukum di Pengadilan (Agama) kepada masyarakat pencari keadilan

1 Wakil Ketua PTA Pekanbaru.
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atau pihak-pihak berperkara adalah: sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU
No. 48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). “Sederhana” berarti, bahwa peradilan
dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak formalistis, tidak memerlukan birokrasi yang sulit
serta acaranya mudah difahami oleh masyarakat. “Cepat”, dalam pengertian bahwa proses
peradilan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur
secara pasti dan jelas, dalam waktu berapa lama suatu perkara dapat diselesaikan oleh
hakim pada semua tingkatan. Sedang “biaya ringan” adalah berarti, karena proses peradilan
itu memerlukan biaya, maka tentunya biaya yang dibebankan selaras dan sebanding dengan
perkara yang diajukan dan dapat ditanggung oleh masyarakat.

Azas pendaftaran suatu perkara perdata di Pengadilan (Agama) adalah “tidak ada
biaya, tidak ada perkara” (Pasal 121 ayat (4) HIR / Pasal 145 ayat (4) R.Bg.), artinya pihak
yang ingin mengajukan perkaranya di Pengadilan, wajib terlebih dahulu membayar panjar
biaya perkara (voorskot) agar perkaranya dapat diproses untuk disidangkan. Meskipun
demikian undang-undang memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak mampu
membayar biaya perkara dengan (berperkara secara prodeo) berdasarkan alasan
kemanusiaan (humanity), keadilan umum (general justice),2 memberikan hak dan
kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan dan layanan keadilan (justice for all)
dan sebagainya.

Layanan kepada masyarakat yang kurang mampu menjangkau akses Pengadilan juga
telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menyediakan anggaran untuk pelaksanaan
sidang keliling, anggaran untuk bantuan biaya perkara atau Posbakum dengan syarat-syarat
tertentu, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Jamkesmas, dan sebagainya. Akan
tetapi anggaran yang disediakan oleh DIPA Mahkamah Agung tersebut tentu amat sangat
terbatas dibandingkan dengan jumlah Pengadilan Agama di Indonesia dan jumlah
masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Berdasarkan Laporan tahunan Mahkamah
Agung tahun 2016, Mahkamah Agung telah memberikan layanan sidang di luar Pengadilan
kepada masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari akses gedung
pengadilan yang mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan
tersebut adalah hambatan transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor
pengadilan, dan program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh
keadilan.3 Pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan jumlahnya cenderung meningkat dari
tahun ke tahun, dan pada tahun 2016 layanan sidang di luar gedung pada Peradilan Agama
jumlahnya melonjak menjadi 67.986 perkara dari tahun sebelumnya (2015) yang sebanyak
27.580 perkara.4 Di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada tahun 2016 Mahkamah
Agung telah menyediakan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang di luar gedung sebesar
Rp. 1.013.360.000,- (satu milyard tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan
menghasilkan penyelesaian perkara sebanyak 3.058 perkara, artinya setiap perkara
menghabiskan biaya sebesar Rp.331.380,-. Sebagai contoh pada Pengadilan Agama Natuna,
tahun 2016 tersedia anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang di luar gedung sebesar Rp.
121.400.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menghasilkan
penyelesaian perkara sebanyak 84 perkara, artinya setiap perkara menghabiskan biaya

2 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan......, Sinar Grafika, Jakarta,  2005, hlm. 215.
3 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2016, Jakarta, Pebruari 2017, hlm. 115.
4 Ibid.
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sebesar Rp.1.445.238,-. Sedang di Pengadilan Pengadilan Tarempa tahun 2016 tersedia
anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang di luar gedung sebesar Rp. 47.800.000,- (empat
puluh tuju juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menghasilkan penyelesaian perkara
sebanyak 36 perkara, artinya setiap perkara menghabiskan biaya sebesar Rp.1.327.777,-.5

Dari kenyataan diatas menunjukkan, bahwa besarnya anggaran biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan sidang di luar gedung di suatu tempat di daerah kepulauan yang
diselenggarakan satu atau dua kali dalam setahun, tidak sebanding dengan kebutuhan
hukum dan kasus hukum yang dialami masyarakat yang terjadi dalam sepanjang tahun.
Anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang di luar gedung di daerah
kepulauan 3 hingga 4 kali lebih besar daripada anggaran biaya untuk pelaksanaan sidang di
luar gedung di wilayah lain (daratan). Apalagi jika diukur dengan resiko mempertaruhkan
nyawa para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan pegawai Pengadilan Agama lainnya yang
harus menyeberang lautan guna melaksanakan program “Justice for All” di daerah-daerah
sulit dan sangat sulit, maka apakah tidak lebih baik jika Pengadilan Agama memberikan
pelayanan khusus bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah yang jauh dari akses
pengadilan tersebut dengan ”One day service One day finish”? Karena kenyataannya
masyarakat yang sangat jauh dengan akses ke Pengadilan Agama, mereka datang dengan
membawa keluarganya dengan naik kapal, menyewa perahu kepompom, harus menyewa
hotel/penginapan untuk sekedar selama mengurus perkaranya di Pengadilan Agama selama
berhari-hari yang memerlukan biaya yang amat banyak.

Pengalaman penulis dalam melakukan pembinaan di Pengadilan Agama daerah kepulauan
selama beberapa hari dengan kendaraan kapal menyusuri sungai Siak ke kota Selat Panjang,
dari kota Selat Panjang menaiki kapal dengan menyusuri sungai Siak dan mengarungi selat
Malaka menuju kota Tanjung Balai Karimun, dari kota Tanjung Balai Karimun menaiki kapal
menuju kota Batam, dan dari kota Batam menuju kota Tanjung Pinang, disana berjajar
puluhan pulau besar dan kecil dengan desa-desa yang terlihat dari kejahuan. Maka yang ada
di benak pikiran penulis adalah membayangkan sulitnya Jurusita/Jurusita Pengganti
melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan Surat Panggilan Sidang/Pemberitahuan isi
Putusan “secara resmi” kepada pihak-pihak berperkara di tempat domisilinya di desa-desa
tersebut. Penulis juga membayangkan betapa kesulitan dan tidak efisiennya Tim Pengadilan
Agama Natuna yang pada awal Oktober 2017 lalu melaksanakan sidang di luar gedung
selama sehari, akan tetapi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sidang tersebut
adalah selama 12 (dua belas) hari, karena harus menunggu tranportasi kapal laut yang harus
membawanya kembali ke pulau Natuna, tentu telah menelan anggaran DIPA untuk
akomodasi dan biaya perjalanan yang cukup besar dibanding dengan dengan perkara yang
berhasil diselesaikannya.

Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Agama Sumenep, pelayanan khusus terhadap masyarakat pencari keadilan yang
berdomisili di daerah kepulauan dengan pelaksanaan “One day service one day finish” telah
biasa dilakukan, akan tetapi secara formal dilaksanakan secara “sirri”, dengan menyesuaikan
proses administrasi sebagaimana proses perkara biasa, demikian pula seperti halnya

5 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Laporan Tahunan 2016, Pekanbaru 2017, hlm.64.
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pelayanan khusus yang dilakukan di Pengadilan Agama Kangean yang memiliki wilayah
yurisdiksi daerah kepulauan.

B. PELAKSANAAN “ONE DAY SERVICE ONE DAY FINISH”.
Formula pelaksanaan “One day service One day finish” sebenarnya bukan

merupakan hal baru dalam model persidangan di Peradilan Agama. Pada saat ini hampir
pada seluruh sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, terutama dalam perkara
istbat nikah, pada umumnya dilaksanakan hanya dengan satu kali sidang, dan hari itu pula
perkara selesai diputus. Pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut para pemohon/
Pemohon dan Termohon/ Penggugat dan Tergugat datang menghadap petugas Pengadilan,
petugas membantunya untuk mengisi formulir permohonan/surat gugatan. Pada hari itu
pula Ketua membuat surat Penetapan Majelis Hakim (yang bersidang pada hari itu), pada
hari itu juga Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara tersebut sesuai
dengan proses hukum acara yang berlaku, dan pada hari itu pula perkara diputus. Sesaat
setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis bertanya kepada pihak pemohon dan termohon/
penggugat dan tergugat, apakah mereka menerima terhadap putusan yang telah dibacakan
tersebut. Apabila pihak-pihak tersebut menyatakan menerima terhadap putusan tersebut
maka pada hari itu pula putusan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap. Pada perkara
permohonan talak, maka pada hari itu pula dibuka Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak, dan
pada hari itu pula Panitera menerbitkan Akta Cerai dengan tanggal (MUNDUR) selama 14
(empat belas) hari dengan tujuan untuk kehati-hatian. Demikian pula terhadap gugatan cerai
yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

Formula pelaksanaan “One day service one day finish” sangat membantu kebutuhan
hukum masyarakat yang jauh dari akses keadilan dan sangat meringankan beban biaya
hukum dan biaya-biaya lainnya antara lain sebagai berikut:
1) Masyarakat tidak terbebani dengan biaya panggilan yang sangat mahal dan tidak

terjangkau oleh masyarakat kecil, melainkan hanya biaya proses dan biaya hak-hak
kepaniteraan saja;

2) Masyarakat tidak terbebani dengan biaya logistik yakni penginapan, makan dan lain-lain
selama mengurus perkaranya di Pengadilan Agama bersama keluarganya selama proses
persidangan berlangsung secara biasa;

3) Pelaksanaan program “One day service one day finish” tidak melanggar hukum acara,
tidak melanggar azas “In Partialitas”, karena ketiadaan proses pemanggilan untuk
menghadap sidang kepada para pihak berperkara oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.
Pelayanan “One day service one day finish” diberikan kepada para pihak yang datang
sendiri ke Pengadilan Agama setempat masing-masing dengan pihak lawannya, atau
seluruh pihak yang berkepentingan lengkap dengan alat buktinya, keluarganya atau
saksi-saksinya;

4) Pelaksanaan sidang Ikrar talak dilaksanakan setelah putusan yang dibacakan oleh
majelis hakim dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Salah satu faktor yang membuat
putusan berkekuatan hukum tetap, yakni apabila sesaat setelah dibacakan putusan
tersebut salah satu pihak atau kedua pihak menyatakan menerima putusan tersebut
dan keadaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang. Sedang pemberian tanggal
MUNDUR selama 14 (empat belas) hari pada penerbitan Akta Cerai oleh Panitera adalah
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untuk kehatian-hatian, tidak bertentangan dengan hukum perdata, sebagai dikenal
sejak lama dalam hukum perdata misalnya pada perbankan dan sebagainya;

5) Program Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan untuk semua masyarakat
(Justice For All) dapat menjangkau seluruh masyarakat, tanpa harus menyediakan
anggaran (DIPA) yang besar untuk pelaksanaan program Sidang Di Luar Gedung
Pengadilan. Sedang penyediaan anggaran pelaksanaan sidang di luar gedung dapat
dialihkan untuk kepentingan belanja modal (sarana dan prasarana) Pengadilan Agama
yang masih sangat membutuhkan, atau anggaran biaya pindah para hakim dan pejabat
lainnya yang masih tumpang tindih;

6) Kebutuhan hukum masyarakat yang terjadi pada setiap saat, hari dan bulan dan
sepanjang tahun akan dapat selalu terpenuhi oleh Pengadilan Agama, dibandingkan
menunggu datangnya jadual sidang keliling oleh Pengadilan Agama yang dilaksanakan
secara periodik dalam satu atau dua kali setahun;

7) Pelaksanaan sidang di luar gedung yang jauh dari lokasi gedung Pengadilan Agama
dengan kendaraan kapal laut atau sejenis yang harus ditempuh beberapa hari di lautan,
justru akan mempertaruhkan nyawa para pejabat Pengadilan Agama (Hakim, Panitera
Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti) selama berlangsungnya proses pelaksanaan
sidang di luar gedung tersebut;

8) Pelaksanaan persidangan dengan proses biasa kepada masyarakat yang berdomisili di
daerah sulit dan sangat sulit (kepulauan), justru mempertaruhkan keselamatan dan
nyawa Jurusita/Jurusita Pengganti yang harus melaksanakan tugas
pemanggilan/pemberitahuan secara resmi yang harus dilaksanakan selama berhari-hari
dengan menyeberang lautan atau membelah hutan dan gunung, padahal para
Jurusita/Jurusita Pengganti itu harus melaksanakan tugas hariannya melayani
masyarakat yang lebih banyak.

C. PENUTUP
Menurut pendapat penulis palayanan khusus “One day service one day finish” akan sangat

membantu pelaksanaan program “Justice for All” yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI
tanpa harus menyediakan anggaran DIPA yang besar, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya
dan keberhasilannya oleh seluruh masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah yang sangat sulit
dari akses menuju kantor Pengadilan Agama.

Indonesia terdiri dari tidak kurang 17000 pulau besar dan kecil, tentu masih banyak lagi
Pengadilan Agama di Indonesia yang memiliki yurisdiksi daerah kepulauan yang cukup sulit
aksesnya menuju kantor Pengadilan Agama seperti halnya di wilayah yurisdiksi PTA Pekanbaru.
Sehingga satu-satunya alternatif agar keadilan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat yang sulit
dari akses ke Pengadilan Agama dengan proses yang sederhana, dalam waktu yang cepat dan
biaya yang sangat ringan adalah dengan memberikan pelayanan khusus kepada mereka dengan
sistem “One day service one day finish”.

Pekanbaru,  10  Nopember  2017
Penulis,

ttd
A. Choiri


