
SUA JOURNAL OF LAW 

Vol. I  No. 1   April 2018   STIH Kebangsaan 
ISSN: 2620-9993 e-ISSN: 2621-2706 

www.jurnalhukum.ptkb-aceh.ac.id 

 

 

Ade Soraya |The application of simple, quick and cheap trial principles in divorce cases insyar’iyah . . . 11 

 

 
THE APPLICATION OF SIMPLE, QUICK AND CHEAP TRIAL PRINCIPLES 

IN DIVORCE CASES INSYAR’IYAH COURT IN BANDA ACEH 

 

 

Ade Soraya1*) 
 

1Dosen Ilmu Hukum, STIH Kebangsaan Bireuen - Aceh 
*) email: adesoraya90@gmail.com 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

ABSTRACT 
 

A simple, quick and cheap trial principle is not less important than other principles. A simple, quick and 

cheap trial regulated in statute No.3 of 2006 about Religious courts in article 57 section (3): “The trial is 

conducted in a simple, quick, and cheap”. Furthermore in article 58 section (2): determined “The court 

helps the justice seekers and tried hard to overcome all of abstacle and hurdle to achievement of simple, 

quick and cheap trial”. However in Syar’iyah Court practice in Banda Aceh can not apply yet that 

principles perfectly which is obtained by average time of 6 month and average cost Rp.362.023,-. 
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1. Pendahuluan 

Perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak 

ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. 

Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai 

tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala 

daya upaya yang dilakukan guna perbaikan 

kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan 

lagi kecuali dengan perceraian.  

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pengadilan Agama ( UU N0.3 Thn 2006) memberi 

kewenangan kepada peradilan agama untuk 

menangani masalah perkawinan seperti perceraian. 

Seseorang yang beragama Islam merasa bahwa 

perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan 

memutuskan untuk bercerai, maka sesuai dengan 

undang-undang peradilan agama tersebut, langkah 

yang dapat ditempuh adalah permintaan cerai 

kepada Pengadilan Agama. Perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhenti mendamaikan kedua belah pihak. 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. 

Yakni perkara-perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama islam, seperti di 

bidang:Perkawinan, dan Jinayah. 

Mahkamah Syar’iyah dalam menerapkan peradilan 

dilakukan dengan carayang sederhana, cepat dan 

biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna.  

Dalam pelaksanaannya di Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh dalam penerapan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan terdapat beberapa kasus 

perceraian yang penyelasaian perka-ranya tersebut 

tergolong lama yaitu di atas 5 bulan. Khususnya 

pada tahun 2009-2010 terdapat 40 kasus perceraian 

baik cerai gugat maupun cerai talak.  

Pada tahun 2009 terdapat 264 kasus perceraian, 

yaitu terdiri dari cerai talak 72 kasus dan cerai 

gugat 192 kasus, dan dari keseluruhan tersebut 

terdapat 22 kasus perceraian yang penyelesaian 

perkaranya di atas 5 bulan.  

Pada tahun 2010 terdapat 248 kasus perceraian 

yang terdiri dari cerai gugat 95 kasus dan cerai 

talak 153 kasus dari keseluruhan kasus tersebut 18 

kasus perceraian yang penyelesaian perkaranya di 

atas 5 bulan. Jadi total dari seluruh kasus perce-

raian adalah 512 kasus. Tetapi disisi lain ada 

perkara yang telah diperiksa dan diputuskan dalam 

2 bulan. 

mailto:adesoraya90@gmail.com
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Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimanakah penerapan asas peradilan seder-

hana, cepat dan biaya ringan di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh dalam memeriksa dan 

memutus perkara perceraian ? 

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penerapan 

asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan dalam perkara perceraian ? 

3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mewujud-

kan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan ? 

2.  Landasan Teoritis 

Menurut Latif, mendefinisikan bahwa perceraian 

adalah tindakan terakhir atau sebagai way outyang 

dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan 

untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbai-

kan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali de-

ngan melakukan perceraian demi kebahagian yang 

dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.
1
 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU No.1 Thn 1974) yaitu Pasal 39 

ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 

sedang-kan dalam Pasal 39 ayat (2) tersebut 

menyebutkan : “Untuk melakukan perceraian harus 

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak 

dapat hidup rukun sebagai suami istri.” 

Dalam Pasal 2 UU No. 2 Thn 2006 tentang 

Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan Agama 

adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud 

di dalam Undang-undang ini”. Perkara perdata 

tertentu yang dimaksud Pasal 2 di atas dijelaskan 

dalam Pasal 49 UU No. 3 Thn 2006 yang berbunyi 

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menye-

lesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama islam di bidang: 

a).Perkawinan, b).Waris, c). Wasiat, d). Hibah, 

e).Wakaf, f). Zakat, g). Infaq, h). Shadaqah, i). 

Eko-nomi syari’ah, j). Ahwal al-syakhshiyah, k). 

Mua’a-malah, dan l). Jinayah 
2
 

                                                 
1  H. M. Djamil Latief, 1981, Aneka Hukum Perceraian 

Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.30 
2  M. Yahya Harahap, 2007, Kedudukan Kewenangan dan 

Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.100 

Kemudian ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No. 3 

Thn 2006 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menya-takan “Peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dan 

Pasal 58 ayat (2) menye-butkan “Pengadilan 

membantu para pencari keadilan dan berusaha 

sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan”. 

Makna yang dikandung oleh asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan adalah proses penyelesaian 

perkara tidak memakan jangka waktu yang lama, 

berbelit-belit hingga bertahun-tahun akan tetapi 

juga tidak terlalu cepat sehingga putusan yang 

dijatuhkan terkesan tidak berwibawa dan akan 

lebih baik apabila penyelesaian perkara dilakukan 

dengan pemeriksaan dengan seksama, wajar, 

rasional dan objektif serta memberikan kesempatan 

yang berimbang dan sepatutnya kepada para pihak 

yang berpekara untuk mengajukan jawaban, replik, 

duplik, serta saksi-saksi, hal ini sesuai dengan asas 

auditet atteram partem (hakim haruslah mende-

ngarkan para pihak secara seimbang sebelum men-

jatuhkan putusannya).  

Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” 

majelis hakim dalam memeriksa, menilai dan 

memutuskan suatu perkara menurut hukum dan 

keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya 

ringan adalah panjar perkara tersebut sudah jelas 

dan pasti peruntukannya, tanpa ada pungutan liar 

yang tidak merugikan para pihak. 

Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan tugas-

nya, guna mengakkan hukum dan keadilan harus 

memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang 

selalu menghendaki peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud 

apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan 

oleh masyarakat pencari keadilan, namun dalam 

pelaksanaannya lembaga peradilan justru mendapat 

kritikan dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan 

adanya berbagai masalah kompleks yang membelit 

dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses 

penyelesaian perkara yang lambat, beracara dengan 

biaya yang mahal, dan juga lembaga ini dianggap 

kurang rensponsif dalam penyelesaian perkara, 

sehingga putusan cenderung tidak mampu 

menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan 

perkara yang tidak terselesaikan.
3
 

                                                 
3  http://www.docstoc.com/docs/49035220/di akses Tanggal 21 

Februari 2012. Penerapan-asas-cepat-sederhana-dan-biaya-

http://www.docstoc.com/docs/49035220/


SUA JOURNAL OF LAW 

Vol. I  No. 1   April 2018   STIH Kebangsaan 
ISSN: 2620-9993 e-ISSN: 2621-2706 

www.jurnalhukum.ptkb-aceh.ac.id 

 

 

Ade Soraya |The application of simple, quick and cheap trial principles in divorce cases insyar’iyah . . . 13 

 

Dalam persidangan perdata tidak ada batasan 

waktu suatu perkara itu diselesaikan karena secara 

nor-matif tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi 

yang beritikad buruk akan semakin lama 

menikmati suatu putusan yang diharapkan. 

Sedangkan yang beritikad baik akan semakin 

banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh 

suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. 

3.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling, yaitu penentuan responden yang 

didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu 

dengan alasan responden adalah orang-orang yang 

berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberi-

kan data dan informasi yang terkait dengan 

penerapan asas peradilan sederhan, cepat dan biaya 

ringan dalam perkara perceraian di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

dilakukan penelitian kepustakaan (library 

research) dan penelitian lapangan (field research). 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepust-

akaan maupun lapangan dipadukan untuk 

kemudian dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menghasilkan data deskriptif 

analitis dari yang dinyatakan oleh responden dan 

informan secara tertulis dan lisan yang dipelajari 

dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, serta 

diharapkan dapat menghasilkan analisis yang 

mampu menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

4.  Hasil dan Pembahasan 

A. Penerapan Asas Peradilan Sederhan, Cepat dan 

Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian 

Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 

21/Pdt.G/2009/Msy-BNA. Perkara ini diajukan 

oleh Usmadi terhadap isterinya Mursyidah. Dia 

mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh pada tanggal 28 Januari 2009. 

Kemudian baru pada tanggal 4 Februari 2009 

dilakukannya pemanggilan dan pada tanggal 15 

Februari 2009 dilaksanakan sidang pertama. Dan 

pada tanggal 28 September diputusnya perkara 

tersebut. Jadi jarak antara tanggal pengajuan 

dengan tanggal putusnya perkara tersebut adalah 8 

bulan. Dan membayar biaya perkara sebesar 

                                                                       
ringan-dalam-penyelesaian-perkara-cerai-talak-dipengadilan-

agama  

Rp.1.730.000,-, hal ini disebabkan karena pada 

kasus ini selain gugatannya mengenai perceraian 

tetapi ada dilakukannya sidang lapangan/ pemerik-

saan setempat atas objek gugatan, yaitu sepetak 

tanah beserta satu rumah untuk ekskusi.  

Untuk pemanggilan atau relaas sudah berjalan 

efektif, yakni hanya membutuhkan waktu 7 hari 

setelah pendaftaran perkara. Sedangkan untuk 

biaya panjar tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu 

telah ditetapkan di atas Rp.300.000,-, sedangkan 

biaya yang dikenakan yakni sebesar Rp.1.730.000,-

, dan juga dalam penelitian ini waktu penyelesaian 

perkaranya ditetapkan di atas 5 bulan karena 

mengingat bahwa tahapan sidang yang benar 

adalah 7 (tujuh) kali persidangan, mungkin hanya 

memakan waktu 2 bulan sedangkan pada perkara 

ini telah memakan waktu selama 8 bulan. 

Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 

164/Pdt.G/2009/Msy-BNA. Perkara ini diajukan 

oleh Dewi Marlinda terhadap suaminya Zulnizar 

Hasballah. Dia mengajukan gugatan ke Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 8 Juni 2009 . 

Kemudian barn pada tanggal 10 Juni 2009 

dilakukannya pemanggilan dan pada tanggal 19 

Juli diaksanakan sidang pertama. Pada tanggal 7 

Februari 2010 diputusnya perkara tersebut. Jadi 

jarak antara tanggal pengajuan dengan tanggal 

putusnya perkara tersebut adalah 8 bulan. Dan 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,-.  

Untuk pemanggilan atau relaas sudah betjalan 

efektif yakni hanya membutuhkan waktu 2 hari 

setelah pendaftaran perkara. Sedangkan untuk 

biaya panjar tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu 

telah ditetapkan di atas Rp.300.000,-, sedangkan 

biaya yang dikenakan yakni sebesar Rp.541.000,-, 

hal ini disebabkan karena kasus ini adalah cerai 

talak, diketahui bahwa cerai talak lebih lama 

dibanding-kan dengan cerai gugat karena pada 

cerai talak dikenal adanya ikrar talak apabila ikrar 

talak tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan maka 

putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

itu menjadi gugur. Dan juga waktu penyelesaian 

perkaranya ditetapkan di atas 5 bulan karena 

mengingat bahwa tahapan sidang yang benar 

adalah 7 (tujuh) kali persidangan, sedangkan pada 

perkara ini telah memakan waktu selama 8 bulan. 

Dan juga jarak antara sidang pertama dan 

pendaftaran perkara adalah 1 bulan lebih. Artinya 

untuk pelaksanaan sidang pertama belum berjalan 

efektif. 

Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 

48/Pdt.G/2010/Msy-BNA. Perkara ini diajukan 

oleh Nazarrudin terhadap isterinya Mariana. Dia 
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mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh pada tanggal 3 Maret 2010 . 

Kemudian baru pada tanggal 23 Maret 

dilakukannya pemanggilan dan pada tanggal 1 

April 2010 diaksanakan sidang pertama. Pada 

tanggal 25 November 2010 diputusnya perkara 

tersebut. Jadi jarak antara tanggal pengajuan 

dengan tanggal putusnya perkara tersebut adalah 8 

bulan. Dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 

386.000,-. Jarak antara pemanggilan dengan 

pendaftaran gugatan adalah 20 hari. Padahal waktu 

yang ditentukan untuk pemanggilan para pihak 

menurut Pasal 138 kompilasi Hukum Islam adalah 

selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai 

atau dengan kata lain maksimal 27 hari setelah 

gugatan atau permohonan diajukan, relaas atau 

surat panggilan harus sudah diterima. Dengan 

demikian perkara ini tahap pemanggilan kepada 

penggugat ataupun tergugat belum berjalan efektif, 

karena waktu pemanggilan sudah mendekati batas 

waktu yang ditentukan oleh peraturan. Sedangkan 

untuk biaya panjar tidak sesuai dengan ketentuan, 

yaitu telah ditetapkan di atas Rp.300.000,-, 

sedangkanbiaya yang dikenakanyaknisebesar 

Rp.386.000,-, dan juga waktu penyelesaian 

perkaranya ditetapkan di atas 5 bulan karena 

mengingat bahwa tahapan sidang yang benar 

adalah 7 (tujuh) kali persidangan, sedangkan pada 

perkara ini telah memakan waktu selama 8 bulan. 

Perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 

57/Pdt.G/2010/Msy-BNA. Perkara ini diajukan 

oleh Habrani terhadap isterinya Norma Yunita. Dia 

mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar;iyah 

Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2010 . 

Kemudian baru pada tanggal 13 Maret 2010 

dilakukannya pemanggilan dan pada tanggal 9 

April 2010 dilaksanakan sidang pertama. Pada 

tanggal 18 Februari 2011 diputusnya perkara 

tersebut. Jadi jarak antara tanggal pengajuan 

dengan tanggal putusnya perkara tersebut adalah 

11 bulan, dan membayar biaya perkarasebesar 

Rp.280.000,-.  

Untuk pemanggilan atau relaas sudah beijalan 

efektif, yakni hanya membutuhkan waktu  1 hari 

setelah pendaftaran perkara.Sedangkan untuk biaya 

panjar sesuai  dengan ketentuan, yaitu sebesar 

Rp.280.000,- sedangkan yang ditetapkan di atas 

Rp.300.000,-, dan juga waktu penyelesaian 

perkaranya ditetapkan di atas 5 bulan karena meng-

ingat bahwa tahapan sidang yang benar adalah 7 

(tujuh) kali persidangan, mungkin hanya memakan 

waktu 2 bulan sedangkan pada perkara ini telah 

memakan waktu selama 11 bulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan 

mengenai penerapan azas peradilan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam perkara peceraian. 

Antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

sangat berhubungan. Karena apabila pemeriksaan 

dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan 

tidak berbelit-belit, maka akan selesai dalam waktu 

yang relatif cepat dan otomatis akan membutuhkan 

biaya yang ringan. Akan tetapi sebaliknya, apabila 

pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur 

yang berbelit-belit, maka akan membutuhkan 

waktu yang relatif lebih lama dan akan 

membutuhkan biaya yang semakin banyak. 

Dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan telah melakukan yang terbaik 

untuk membantu para pihak dalam pemeriksaan 

perkara dan memenuhi harapan dari para pencari 

keadilan yang selalu menghendaki peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini 

dibuktikan dengan seringnya Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh menerima perkara secara prodeo. 

Dengan cara melampirkan surat keterangan dari 

Kepala Desa yang diketahui minimal oleh Camat 

setempat yang menyatakan bahwa ia benar-benar 

orang yang tidak mampu.  

Selanjutnya atas permohonan itu diadakan sidang 

tersendiri sebelum sidang pemeriksaan atas 

perkaranya dimulai. Apabila terbukti bahwa ia 

benar-benar orang yang tidak mampu dan 

lawannya tidak menyanggah, maka sidang tersebut 

dapat diputus, yang disebut dengan putusan sela 

yang isinya menyatakan “mengijinkan penggugat 

atau pemohon berperkara dengan cuma-cuma”. 

Akan tetapi dalam hal persidangan tersebut 

melebihi 10 kali ersidangan maka sudah menjadi 

tanggung jawab para pihak untuk melakukan 

pembayaran perkaranya.
4
 

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan para 

pihak yang berperkara di Mahkamah Syar”iyah 

Banda Aceh, dalam hal ini telah mengambil 

sampel sebanyak empat (4) orang : 

Menurut Ibu “A” penerapan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan sudah cukup 

baik tetapi masih ada prosedur-prosedur atau 

tatacara dalam persidangan yang tidak dimengerti. 

Oleh karena itu dalam penyelesaiannya suatu 

perkara terkesan lama dan berbelit-belit dalam 

setiap agendanya, apakah tidak bisa setiap kasus 

itu diselesaikan dalam waktu 1 minggu atau 1 

                                                 
4  Basri, PeniteraMahkamahSyar’iyah Banda Aceh, Wawan-

cara, tanggal 27 April 2012 
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bulan agar tidak dilakukan pemanggilan berkali-

kali dengan demikian dapat menghemat biaya 

perkara nantinya. Ataupun mnggabungkan agenda 

satu dengan yang lainnya di hari yang bersamaan 

sehingga waktunya pun tidak terlampau lama.
5
 

Menurut Ibu “B” biaya yang menjadi panjar 

perkara relatif mahal buat saya karena saya 

hanyalah ibu rumah tangga yang terkadang 

mencuci pakaian disetiap rumah yang mempunyai 

anak 4 orang yang semuanya saya yang biayai 

karena ayahnya tidak berpenghasilan tetap, 

walaupun nantinya apabila perkara selesai lebih 

awal dan biaya tersebut lebih maka akan 

dikembalikan. Yang menjadi masalahnya adalah 

sangat susah mencari uang sebesar itu dengan latar 

belakang saya. Untuk radius I sebesar Rp. 441.000 

dan Radius II sebesar Rp. 616.000 untuk panjar 

biaya perkara ditingkat Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh.
6
 

Menurut Bapak “C” Penerapan Asas Peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk efektif 

dalam menerapkan asas ini karena kasus saya 

selesai dalam waktu bulan, hal ini disebabkan 

karena saya sebagai penggugat dalam persidangan 

tidak pemah hadir oeh karena itu Majelis hakim 

dapat menjatuhkan putusannya dengan cepat.
7
 

Menurut Bapak “D” dalam penyelesaian kasus pun 

memakan waktu yang relatif lama, karena didalam 

gugatan yang di ajukan tidak hanya gugatan 

perceraian yang di gugat melainkan adanya nafkah 

istri dan juga penguasaan anak atau yang sering 

disebut dengan komulasi gugatan. Sehingga 

prosesnya tidak selesai dengan waktu yang cepat 

karena ada perkara yang diajukan dalam satu 

gugatan.
8
 

B. Faktor -faktor yang mempengaruhi penerapan 

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya 

Ringan dalam perkara perceraian 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi asas Peradilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan tergantung pada jenis 

perkaranya sendiri. Faktor-faktor tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

Adanya komulasi gugatan dalam perkara 

perceraian merupakan salah satu fakor yang dapat 

                                                 
5  Ibu A, Para pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 

Wawancara,tanggal 5 Mei 2012 
6  Ibu B, Para pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 5 Mei 2012 
7 Bapak C, Para pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 5 Mei 2012 
8 Bapak D, Para pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 5 Mei 2012 

mempe-ngaruhi asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan. Ada ketentuan yang mengatur 

tentang kebolehan menggabungkan beberapa 

gugatan perkara perdata yang terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan 

Pasal 86 ayat (1) undang-undang tersebut 

membolehkan komulasi gugat dalam perkara 

perceraian yang tidak dibolehkan di peradilan 

umum. Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: 

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, 

nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat 

diajukan bersama-sama dengan permo-honan cerai 

talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.  

Kalimat yang menyatakan dapat diajukan bersama-

sama dengan permohonan cerai talak memberikan 

pengertian secara tegas tentang kebolehan bagi 

suami yang mengajukan permohonan cerai talak 

sekaligus mengajukan permohonan tentang 

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan 

harta bersama. Adapun pasal pasal 86 ayat (1) 

menyatakan: “Gugatan soal penguasaan anak, 

nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami 

isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bunyi pasal 

ini juga secara tegas membolehkan adanya 

komulasi gugat bagi isteri yang mengajukan gugat 

cerai dengan beberapa gugatan meliputi 

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan 

harta bersama. 

Dalam hal ini dengan adanya komulasi gugatan 

maka suatu perkara perceraian tidak bisa selesai 

dengan cepat atau 7 kali persidangan, hal ini 

karena adanya beberapa gugatan dalam satu 

perkara oleh karena itu diperlukan waktu yang 

cukup lama untuk diperiksa dan diputuskan oleh 

hakim.
9
 

Menurut keterangan dari Basri sebagai panitera di 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh faktor lainnya 

juga bisa timbul dari masyarakat itu sendiri sebagai 

pemegang peran, untuk berperkara di Mahkamah 

Syar’iyah tidak ada batas waktu kapan suatu 

perkara secara limitatif harus diselesaikan, sejak 

pengajuan sampai dengan adanya pemanggilan 

sidang tidak terdapat aturan yang mengatur secara 

jelas kapan suatu perkara yang telah diajukan surat 

gugatan, akan diadakan pemanggilan terhadap para 

pihak.  

Dari sisi pihak yang berpekara juga dapat terjadi 

                                                 
9  Iskandar, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 10 Mei 2012 
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hal yang dapat berpengaruh terhadap sistem 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu 

oleh karena masyarakat yang kurang berpenga-

laman dalam teknis persidangan dapat saja 

mengakibatkan ter-tundanya pemeriksaan saksi 

dan alat bukti yang tidak dipersiapkan, namun 

karena kurang berpengalaman sehingga dapat 

berlarut- larut, disamping itu ada kalanya 

penggugat tidak segera menghadirkan saksi-saksi 

atau alat bukti lainnya, sehingga belum ada cukup 

bukti untuk memutuskan perkaranya.  

Terkadang ketika ingin menghadirkan saksi, saksi 

berhalangan hadir dengan alasan di luar kota atau 

dalam keadaan sakit. Oleh karena itu sidang 

menjadi tertunda dan upaya mediasi yang 

dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia, 

pada umum-nya beranggapan justru memperlama 

waktu dan kurang praktis oleh karena dalam 

mengupayakan perdamaian temyata para pihak 

sudah mengkua-sakan masalah perdatanya kepada 

seorang kuasa yaitu advokat. Akan tetapi masih 

banyak pengadilan yang justru mensyaratkan 

prisipalnya, yaitu para pihak yang berpekaralah 

yang harus datang sendiri. Pada umumnya hal ini 

dapat dipahami bila pokok perkaranya adalah 

perceraian, karena memang di-perlukan para pihak 

untuk mengungkapkan lebih jelas secara materil.
10

 

Sedangkan menurut H.Idris Budiman sebagai salah 

satu hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

faktor lainnya yang mempengaruhi asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan bisa timbul 

akibat salah satu pihak tidak hadir di persidangan 

padahal ia sudah dipanggil secara patut, sehingga 

kepadanya perlu dilakukan pemanggilan yang 

kedua kalinya, akibatnya sidang menjadi tertunda-

tunda dan me-makan waktu yang lama. Di samping 

itu ada kala-nya adanya permintaan dari pihak 

yang berpekara untuk dilakukannya sidang 

lapangan/ pemeriksaan setempat atas objek 

gugatan, yaitu sepetak tanah beserta satu rumah . 

Dalam hal ini menyebabkan bertambahnya waktu 

pemeriksaan dan biaya yang dibutuhkan bertambah 

banyak karena pihak penga-dilan terjun langsung 

melihat objek gugatan sehing-ga biaya proses yang 

diperlukan ikut bertambah.
11

 

Akan tetapi menurut Dahlan sebagai panitera di 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, faktor cerai 

talak lebih lama dibandingkan dengan cerai gugat, 

di dalam cerai talak dikenal dengan adanya Ikrar 

                                                 
10  Basri, Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, 27 April 2012 
11  Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 10 Mei 

Talak yang kemudian akan ditentukan hari sidang 

penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami 

dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 

tersebut, kemudian pengadilan memberikan izin 

kepada suami untuk mengikrarkan talak di depan 

sidang. Suami dapat mengikrarkan talak baik 

isteri/wakil isterinya hadir atau tidak hadir. Setelah 

hal ini berlangsung dan selesai maka akan 

dilakukannya suatu proses ekskusi terhadap 

seluruh harta bendanya yang merupakan harta 

bersama yang diperoleh baik suami maupun istri 

setelah membina rumah tangga. Tetapi apabila 

dalam waktu 6 bulan tidak juga dilakukannya ikrar 

talak maka putusan hakim yang berkekuatan 

hukum tetap itu akan gugur. Mengenai biaya 

perkaranya relatif karena setiap perkara itu 

mempunyai permasalahan dan kerumitan yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu hanya dapat 

diketahui bahwa semakin lama suatu perkara itu 

berjalan maka akan semakin banyak biaya perkara 

yang dibutuhkan.
12

 

Menurut Jalaluddin Moebin sebagai advokat 

faktor-faktor yang mempengaruhi asas peradilan 

sederhan, cepat dan biaya ringan itu adalah pada 

keterlam-batan pemeriksaan perkara yang 

dilakukan oleh hakim atau panitera terhadap 

perkara yang mereka tangani yaitu 6 orang hakim 

selama menjalankan tugasnya sebagai advokat, 

meskipun keterlambatan tersebut tidak ditanyakan 

langsung kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah, hal 

itu dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik 

antara pengacara atau advokat selaku wakil klien 

dengan majelis hakim yang memeriksa perkara. 

Keterlambatan tersebut mengakibatkan memakan 

waktu yang banyak .
13

 

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk 

Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat 

Dan Biaya Ringan 

Dari hasil penelitian diketahui keterangan 

mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk 

mempengaruhi penerapan asas peradilan 

sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara 

perceraian. 

Menurut H. Rafiuddin sebagai Ketua Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh, upaya-upaya yang dapat 

dilakukan dalam penerapan asas peradilan seder-

hana, cepat dan biaya ringan itu tidak hanya 

dilaku-kan oleh Mahkamah Syar’iyah saja 

melainkan juga dibutuhkannya partisipasi dari 

                                                 
12  Dahlan, Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 27 April 2012 
13  Jalaluddin Moebin, pengacara, Wawancara, tanggal 30 Mei 

2012 
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masyarakat sebagai para pihak yang berpekara dan 

juga pemerintah. Dengan kerjasama antara 

ketiganya maka asas peradilan sederhana, cepat 

dan biaya ringan akan mudah untuk diwujudkan 

dan akan berjalan secara efektif dan efisien. 

Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan 

yaitu tempat masyarakat mencari keadilan bagi 

yang beragama Islam haruslah melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hakim 

lebih professional dalam melaksanakan seluruh 

tanggungjawab yang dibebankan kepadanya agar 

masyarakat pencari keadilan memberikan keperca-

yaan kepada lembaga peradilan, karena hakim 

telah memberikan kepuasan kepada pihak yang 

ber-perkara karena perkaranya dapat diperiksa dan 

di-putuskan secara tepat, adil, jujur dan bertang-

gungjawab. 

Bagi para pihak yang berperkara yang ingin 

mencari keadilan di Mahkamah Syar’iyah harus 

lebih disiplin dalam mengikuti persidangan yang 

telah ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syar’iyah, 

karena pihak Mahkamah Syar’iyah telah 

melakukan hal-hal yang sesuai dengan prosedur 

tetapi para pihak terkadang tidak disiplin dalam 

persidangan. Yang harus diketahui bahwa hakim 

bersifat Pasif, apabila para pihak selalu 

mengabaikan persidangan misalnya tidak hadir ke 

persidangan atau saksi-saksi yang akan dihadirkan 

selalu berhalangan, maka hakim akan menerima 

hal itu dan tidak mungkin seorang hakim 

memaksakan kehendaknya karena merupakan 

perkara perdata dimana inisiatif dalam berpekara 

seluruhnya tergantung pada para pihak. Oleh 

karena itu pihak Mahkamah Syar’iyah bersifat 

pasif. Jadi diperlukan kesadaran yang tinggi bagi 

para masyarakat yaitu para pihak yang berpakara 

apabila ingin menyelesaikan masalahnya di 

Mahkamah Syar’iyah agar tidak mengabaikan 

agenda-agenda yang ditetapkan nantinya. 

Sedangkan pemerintah diharapkan lebih memper-

hatikan dan menyediakan sarana dan prasarana 

yang lebih memadai, yaitu untuk menunjang 

jalannya persidangan. Misalnya laptop bagi hakim 

dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa 

berkas perkara, sedangkan yang terjadi hakim 

masih kekurangan laptop, bahkan terkadang hakim 

membeli laptop dengan uang pribadinya sendiri.  

Kemudian mengenai ruang hakim itu sendiri, di 

Mahkamah Syar’iyah satu ruang terdiri dari dua 

orang hakim, seharusnya hakim itu mempunyai 

privasi yang terjaga dalam melaksanakan tugasnya 

didalam ruangan yang hanya dihuni oleh dirinya 

sendiri sehinnga lebih nyaman dan konsentrasi 

hakim pun tidak terpecah oleh hal-hal yang tidak 

terduga. Belum lagi menyangkut ruang sidang 

yang terbatas yaitu terdiri dari 2 ruang sidang, 

dengan keterbatasan sarana ini maka perkara-

perkara yang akan disidangkan harus menunggu 

giliran untuk disidangkan dan mengantri untuk 

disidangkan. Apabila ruang sidang ditambah maka 

penumpukan perkara yang belum disidangkan 

tidak menumpuk terlalu banyak.  

Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat lebih 

bijak dalam menyelesaikan hal ini karena sarana 

dan prasarana merupakan hal yang paling dibutuh-

kan juga didalam melaksanakan asas peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh.
14

 

Menurut Iskandar sebagai hakim di Mahkamah 

Syar’iyah upaya-upaya agar asas peradilan seder-

hana cepat dan biaya ringan itu berjalan adalah 

dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan 

penyeluhan, bimbingan dan sosialisasi kepada 

masyarakat yang nantinya tanpa diduga akan 

menjadi para pihak yang berperkara. Maksudnya 

adalah untuk memberi pemahaman yang cukup 

kepada masyarakat mengenai prosedur dan proses 

penyelesaian perkara di Mahkamah Syar’iyah agar 

pada waktu perkara sudah didaftarkan dan 

persidangan berlangsung para pihak mengerti 

jalannya persidangan, seperti menghadirkan saksi-

saksi dan alat bukti lainnya yang tidak memakan 

waktu yang banyak, karena sebelum perkara itu 

didaftarkan para pihak telah menyediakan bukti-

bukti terlebih dahulu sehingga ketika dibutuhkan 

tidak kerepotan dalam mencari alat bukti karena 

para pihak sudah benar-benar siap mengikuti 

persidangannya. Mahkamah Syar’iyah sendiri juga 

telah menyediakan meja informasi untuk para 

pihak yang ingin berperkara untuk mengetahui 

tatacara dalam mengikuti persidangan di 

Mahkamah Syar’iyah. 

Kemudian mengenai struktur peradilan yang telah 

membentuk bantuan hukum untuk orang yang 

tidak mampu yaitu perkara secara prodeo. Dengan 

membebaskan biaya perkara kepada pihak-pihak 

yang tidak mampu sehingga tidak ada alasan untuk 

tidak mengikuti persidangan karena biaya perkara 

ditanggung oleh Negara.
15

 

Menurut Idris Budiman sebagai hakim di 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh ada salah satu 

upaya yang harus diperhatikan dalam mewujudkan 

                                                 
14  Rafi’uddin, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 4 Mei 2012 
15  Iskandar, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, 

Wawancara, tanggal 10 Mei 2012  
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asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

yaitu adanya pengawasan terhadap pencatatan 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan 

oleh Ketua majelis hakim secara tertib dan rapi 

sesuai urutan persidangan yang telah dijalankan. 

Panitera atau panitera kepala selaku sekretaris 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu 

mengawasi para panitera pengganti yang menjadi 

anak buahnya dalam menjalankan tugas pencatatan 

BAP setiap usai mengikuti persidangan. 
16

 

Menurut Jalaluddin Moebin sebagai advokat upaya 

yang dilakukan adalah memberikan sanksi kepada 

hakim dan panitera jika terjadi keterlambatan 

dalam pemeriksaan perkara dan manakala terjadi 

penyimpangan yang dilakukan. 

Sanksi tersebut tidak hanya bersifat administratif 

berupa teguran, tetap lebih dari itu misalnya 

penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat 

atau jabatan, hakim tanpa palu, dan lain-lain. 

Dengan keberadaan sanksi tersebut maka para 

hakim dan panitera lebih bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

5. Simpulan 

Berdasarkan analisis dihasilkan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa, 

menyelesaikan, dan memutus perkara 

perceraian belum berjalan dengan efektif. 

Prosedur di Mahkamah Syar’iyah belum dapat 

berjalan secara sempuma, waktu yang diperoleh 

dari hasil penelitian ditemukan 6 bulan tetapi 

ada perkara yang diselesaikan 2 bulan dan juga 

mengenai biaya perkara di Mahkamah 

Syar’iyah sebelumnya telah ditetapkan sebesar 

Rp.300.000,- , tetapi dalam implementasinya 

banyak perkara perceraian yang lebih dari biaya 

tersebut baik untuk perkara cerai gugat atau 

cerai talak. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 

azas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan adalah adanya komulasi gugatan 

didalam satu perkara, para pihak yang tidak 

disiplin dalam mengikuti persidangan, para 

pihak terlambat menghadirkan saksi-saksi atau 

alat bukti lainnya, para pihak tidak hadir 

dipersidangan karena berbagai alasan oleh 

karena itu dilakukan pemanggilan ulang oleh 

pihak Mahkamah Syar’iyah, cerai talak lebih 

                                                 
 44H.Idris Budiman, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda 

Aceh,IVawancara, tanggal 10 Mei 2012 

lama dibanding cerai gugat karena dilaku-

kannya ikrar talak apabila dalam waktu 6 bulan 

tidak dilakukan ikrar talak maka putusan hakim 

yang berkekuatan hukum tetap menjadi gugur , 

adanya keterlambatan pemeriksaan perkara 

yang dilakukan oleh hakim dan panitera. 

Dengan demikian faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi penerapan asas ini di 

Mahkamah Syar’iyah. 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan dapat dilakukan dengan 

adanya kerjasama yang dilakukan oleh 

Mahkamah Syar’iyah, para pihak dan 

pemerintah. Dengan adanya kerjasama ini 

maka penerapan asas peradilan sedehana, cepat 

dan biaya ringan akan lebih sempuma dan 

efektif, yaitu pemerintah menyediakan sarana 

dan prasarana yang memadai bagi Mahkamah 

Syar’iyah, Mahkamah Syar’iyah melaksanakan 

tugas dan kewaji-bannya sesuai yang tertuang 

di undang-undang dan juga memberikan 

penyuluhan atau bimbingan kepada para pihak 

yang akan berperkara agar mengerti prosedur 

serta proses penyelesaian perkara di Mahkamah 

Syariyah serta para pihak displin dalam 

mengikuti persidangan, disamping itu 

menjatuhkan sanksi bagi hakim dan panitera 

jika terjadinya keterlambatan dalam pemerisaan 

perkara. 
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