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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan lembaga yudikatif yang bergerak dalam bidang 

hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil 

dan benar. 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.1 

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 kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai 

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

Permaslahan dalam masyarakat ada dikarenakan interaksi antar manusia 

satu dengan manusia yang lain seringlah menimbulkan adanya konflik. Dalam 

penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dengan damai 

atau mengajukan gugatan ke Pengadilan. 

Mengenai isi maksud gugatan ini berkaitan dengan kompetensi lembaga 

peradilan, dimana semua Pengadilan baik PengadilanAgama, Pengadilan Negeri, 

dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensinya masing-masing. 

1 Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978. Hlm. 91. 
2 Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama 

Indonesia,  Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980. Hlm. 15. 
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Salah satu kompetensi absolut dari PengadilanAgama adalah menangani 

sengketa perceraian baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai 

dengan penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang 

PengadilanAgama. 

Islam pun mewajibkan dengan menghadirkannya seorang juri atau Hakim 

saat sebuah keluarga memiliki permasalahan yang mana dimaksudkan untuk 

mencari kebaikan sebagaimana surah An-Nisa ayat 354: 

ِلِھ َوَحَكًما مِّْن َاْھِلَھآ ِإن َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعٌثوا َحَكًما مِّْن َأْھ

 ُیِریَدآ ِإْصَلًحا ُیَو فِِّق ااُهللا َبْیَنُھَمآ قلى ِإنَّ اَهللا َكاَن َعِلیًما َخِبي
Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal. 

Penyebab perceraian yang dicatat oleh PengadilanAgama beraneka ragam, 

diantaranya poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, 

tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman 

mental, dihukum cacat biologis, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya 

keharmonian. 

                                                             
4 Surah An-Nisa, diakses dari http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35, pada tanggal 5 Januari 

2017 pukul 14.00. 
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Ketentuan perceraian salah satunya dalam peraturan perundang-undangan, 

yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalamnya 

terdapat ketentuan bahwa: “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.”5 Adapun Pengadilan yang dimaksud adalah 

PengadilanAgama bagi mereka yang beraga Islam sedangkan bagi selain bergama 

Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.6 

Perceraian dimuka PengadilanAgama dibagi menjadi 2 (dua) macam nya 

yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh 

istri. Permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya diajukan kepada 

PengadilanAgama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sedangkan gugatan 

perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada PengadilanAgama yang 

mewilayahi tempat tingga istri (penggugat). 

Adapun mengenai kedudukan PengadilanAgama disebutkan dalam UU No 

3 tahun 2006 tentang peradilan Agama: “PengadilanAgama berkedudukan di ibu 

kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota.” 

Indonesia merupakan negara kepulauan, transportasi antar pulau satu 

dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk ditempuh, karena masih 

terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga menjadikan masyarakat sangat sulit 

untuk berperkara. Sementara, keberadaan kantor-kantor PengadilanAgama yang 

berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, dan banyak menimbulkan 

                                                             
5 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 jo 

Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. 
6 Roihan A. Rasyid. 2006.  Hukum Acara Peradilan Agama, cet. Ke-2. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. Hlm. 27. 
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kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada didaerah terpencil untuk 

mendatanginya, dengan adanya jarak tempuh yang harus dilalui sangat jauh dan 

sulit.  

Luasnya yuridiksi Pengadilan merupakan salah satu problem yang 

mengambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan 

keadilan dari Pengadilan. 

Kendala lokasi yang sangat jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan pada 

tinggi nya biaya untuk pulang pergi ke Pengadilan untuk berperkara sementara 

tidak semua masyarakat yang berperkara adalah orang yang keadaan ekonominya 

diatas rata-rata dan terbatasnya sarana prsarana yang menghubungkan antara 

tempat tinggal mereka didaerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor 

PengadilanAgama, sedangkan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama 

seperti layaknya warga negara yang tinggal dikota-kota besar.  

Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan perlindungan dan 

kesetaraan hukum dan lain-lain. Problema hukum yang mereka rasakan 

seharusnya mendapatkan adanya kepastian hukum dan keadilan, menjadi 

terhambat bahkan gagal dengan banyaknya persoalan-persoalan yang 

memepersulit mereka terutama bagi masyarakat miskin. 

Lembaga Peradilan baik itu PengadilanAgama, Pengadilan Negeri, 

maupun itu Pengadilan Tata Usaha Negara menganut dengan azas Peradilan 

Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang 

nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 2 ayat 

(4) menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan, selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan, bahwa Pengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan 

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan.  

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam penjelasan 

pasal 2 ayat (4) Undang-undang no 48 tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa 

yang dimaksud ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 

dilakukan dengan acara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan ‘biaya 

ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Sedang yang 

dimaksud dengan cepat tidak dijumpai pun dalam penjelasan tesebut, untuk itu 

kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum.7 

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukan oleh Cate 

Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung 

dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development 

Facilities (IALDF),menemukan suatu fakta realita di kalanganmasyarakat yang 

tidak mampu, bahwasanya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama 

dalam masalah keuangan untuk mengakses PengadilanAgama yang berkaitan 

                                                             
7 Undang-undang Nomer 14 Tahun 1970 jo  Undang-Undang Nomer  4 Tahun 2004 jo  

Undang-Undang Nomer  48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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dengan biaya perkara dan ongkos transportasi, hambatan ini terlebih sangat 

dirasakanoleh masyarakat oleh masyarakjat miskin yang berada di pelosok-

pelosok daerah atau pulau. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah 

Agung dengan memberikan perhatian besar dan menerbitkan SEMA Nomer 10 

Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum, untuk terselenggaranya Sidang 

Keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.8 

Adapun dengan salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk 

mengurangi kesulitan masyarakat untuk berperkara dengan alasan jarak, waktu 

bahkan ekonomi maka dengan adanya SEMA Nomer 10 Tahun 2010 tentang 

Pemberian Bantuan Hukum diganti denganPeraturan Mahkamah Agung Nomer 1 

tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan dengan ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat 

tidak mampu di Pengadilan terdiri dari : 

1. Layanan pembebasan biaya perkara 

2. Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan 

3. Penyediaan posbakum Pengadilan9 

Salah satu pelayanan bantuan hukum adalah sidang di luar gedung atau 

disebut juga dengan Sidang Keliling, dan dengan salah satu metode Sidang 

Keliling diluar gedung Pengadilan ini juga menjawab tentang bagaiamana asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat teratasi sehingga apabila ini dapat 

                                                             
8 Fitrizal Widya Pangesti. 2013.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara 

Perceraian Dan Sidang   Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes, Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm. 23. 

9Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014. 
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dijalankan dengan baik maka masyarakat akan mempercayakan persoalan mereka 

kepada lembaga yang berwenang (Pengadilan) sebagai pilihan untuk mencari 

keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Al-Qur’an bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan 

kesulitan dalam menjalankananya. Serta disebutkan dalam Al-Qur’an ayat 286 

Surah Al-Baqarah yang mana memiliki makna “Allah tidak membebani seseorang 

melainkan sesuia kesanggupannya” yang mana hal ini merupakan salah satu 

lemah lembut Allah kepada makhluk Nya dan kasih sayang Nya kepada mereka 

serta kebaikan Nya kepada mereka.10 

Sidang Keliling atau sidang di luar gedung sendiri memiliki arti sidang 

yang dilaksanakan secara bertahap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengdilan di 

suatu tenpat yang ada di dalam wilayah hukum nya tetapi di luar tempat 

kedudukan gedung Pengdilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di tempat 

sidang tetap.11 

Tujuan dari Sidang Keliling menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 

1 tahun 2015 pada pasal 2 adalah: 

a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum 

b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh 

hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

                                                             
10 Rudi Abu Azka, “ Tafsir Ibnu Katsir “,http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-

ayat-surat-al-baqarah-ayat-285.html diakses tanggal 15 November 2016. 
11Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014, op cit. Hlm. 4. 



8 
 

Layanan sidang di luar gedung Pengadilan atau Sidang Keliling ini dapat 

mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau 

lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya,hambatan fisik atau hambatan 

geografis. 

Perkara yang belum selesai diproses dalam Sidang Keliling tetapianggaran 

DIPA untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut telah habis, maka pemeriksaan 

dilanjutkan di Pengadilan Agama.12 

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agungsemakin memberikan ketegasan 

untuk pelaksaan Sidang Keliling di daerah-daerah yang jauh dari Pengadilan. 

Pelaksanaan Sidang Keliling ini tidak hanya diselesaikan sekali dalam 

persidangan namun sama halnya dengan sidang di PengadilanAgama pada umum 

nya dengan agenda bahwa sidang untuk yang pertama adalah pemanggilan para 

pihak serta mediasi dan diagendakan seperi biasanya persidangan di 

PengadilanAgama. 

Berdasarkan asas sederhana, Sidang Keliling merupakan suatu yang 

sederhana dan tidak bertele-tele, baik bagi Pengadilan ataupun bagi pihak yang 

berperkara. Selain itu, Sidang Keliling juga cukup cepat pelaksanaanya. Pihak 

Pengadilan sebagai pelaksana harus menyiapkan proses dan segala kebutuhan 

Sidang Keliling dalam waktu yang cukup lama, karena keharusan adanya 

koordinasi dengan instansi yang berhungan atau terikat dengan pelayanan Sidang 

Keliling ini.  

                                                             
12 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama Tentang Pedoman  Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. Hlm. 8. 
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Pelaksanaan Sidang Keliling, menjadi satu hal yang cukup efektif bagi 

para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak Pengadilan yang 

mendatangi mereka, sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat 

transportasi dan waktu. Berbeda dengan yang dialami oleh pihak Pengadilan, 

karena sidang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, maka pihak Pengadilan 

harus melakukan persiapan ekstra untuk melaksanakan Sidang Keliling tersebut 

dengan biaya yang cukup besar. 

Peradilan Agama memiliki asas-asas untuk pelaksanaaan yang mana 

berisikan : 

1) Asas personalitas keislaman; 

2) Asas kebebebasan; 

3) Asas wajib mendamaikan; 

4) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; 

5) Asas persidangan terbuka untuk umum; 

6) Asas legalitas; dan 

7) Asas aktif memberi bantuan. 

Sebagaimana untuk mengetahui proses persidangan keliling maka penulis 

mengikuti persidangan keliling tersebut di daerah Kabupaten Bantul Kecamatan 

Dlingo pada tanggal 11 November 2016, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan 

lapangan dan didukung dengan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan 

tekhnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui bagaiaman pelaksanaan  

pelaksanaan dengan dilakukannya Sidang Keliling ini dengan judul “ 

Implementasi Sidang Keliling Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama 

Bantul ? 

2. Apakah pelaksaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul 

memenuhi asas sederhana,cepat dam biaya ringan ? 

3. Apa faktor hambatan dan penyelesaiannya dengan adanya pelaksanaan 

Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul ? 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penulisan ilmiah tentu mempunyai dasar atas maksud dan tujuan 

pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka 

peneliti merumuskan tujuan dari penulisan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara melalui 

Sidang Keliling di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantul. 

2. Untuk mengetahuiapakah Pengadilan Agama Bantul memenuhi asas 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

3. Untuk mencari hambatan dan penyelesaian dengan diadakannya 

Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul. 

 

 



11 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil studi ini diharpkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya 

untuk dua hal, yaitu : 

1. Secara teoritis diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai 

tambahan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para 

pembaca pada umumnya. 

2. Secara praktis 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 ini. 

E. Metode Penulisan  

Untuk mendapatkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode 

yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis penelitian ini adalah bentuk 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan 

pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Dimana yang menjadi 

kajian dalam penelitian ini adalah dari segi efektifnya dengan diberlakuan 

Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul). 

2. Sumber data  
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Obyek Penelitian ini adalah pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan 

Agama Bantul. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah  

a. Data Primer  

Data Primer, yaitu data yang diperoleh penelitian secara langsung 

yang berasal dari narasumber, baik wawancara dan observasi. Dalam 

penelitian ini penyusun memperoleh data yang bersumber dari 

Pengadilan Agama Bantul, para Hakim, Panitera,  staf Pengadilan Agama 

Bantul yang ikut serta dalam pelaksaan Sidang Keliling, dan juga 

KecamatanDlingo yang ikut berkoordinasi dalam pelaksanaan Sidang 

Keliling. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.13Data 

sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukung meliputi data perkara 

yang diterima dalam Sidang Keliling, data perkara yang telah putus 

dalam Sidang Keliling, peraturan perundang-undangan yang mendukung, 

serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. 

Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan 

dengan pelaksaan Sidang Keliling yang dijadikan sebagai sumber data 

sekunder adalah: 

1) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku 

II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009. 

                                                             
13 Amirudin, Zainal Asikin.2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta.  Raja 

Grafindo Persada, Cet Ke-1. Hlm. 30. 
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2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun  2014 

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu Di Pengadilan. 

3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2015 

Tentang Pelayanan Terpadu Sidang KelilingPengadilan Negeri Dan 

PengadilanAgama/Mahkamah Syari’yah Dalam Rangka Penebitan 

Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.  

4) Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 

01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Di 

Lingkungan Peradilan Agama. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).14 

Wawancara ini penulis lakukan dengan Hakim yang bertugas 

melaksanakan Sidang Keliling di lingkungan hukum Peradilan 

                                                             
14 Moh. Nazir. 2009. Metode Penelitian, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 194. 
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AgamaBantul, Panitera dalam Sidang Keliling dan  Jurusita Pengganti  

yang bertugas dalam proses pendaftraan perkara pada Sidang Keliling. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, makalah dan sebagainya.15 

Dokumentasi ini digunakna untuk menggali data tentang berapa banya 

perkara yang diterima dan data perkara yang diputus dalam Sidang 

Keliling yang dilaksanakan serta perkara apa saja yang diterima oleh 

Pengadilan Agama Bantul. 

c. Observasi  

Metode observasi yaitu metoide yang digunakan atau biasa diartikan 

sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang 

diteliti.16 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

Sidang Keliling diwilayah hukum Pengadilan Agama Bantul. 

 

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif  

analisis, proses analisisi dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh 

dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang 
                                                             

15 21Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 
Revisi VI, Jakarta. PT Rineka Cipta, Cet. XIII. Hlm. 231. 

16 Sutrisno Hadi. 2004.  Metodologi Research, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset. Hlm.151. 
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diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serat 

disusun lebih sistematis dehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait 

dengan pokok bahasan.17 

Dekriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksnaan, dalam hal ini 

difokuskan pada pelaksanaan Sidang Keliling yang dilaksanakan di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Bantul. 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk membuat penulisan ini perlu adanya kerangka pembahasan dari 

penulis agar dalam penulisan nantinya tidak kabur dan terarah dari awal penulisan 

sampai selesai. Adapun sistematika penulisan ini penulis membahas 4 (empat) bab 

sebagai berikut: 

Pertama, Bab I Pendahuluan, di dalam bab I ini penulis akan membahas 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, 

kegunaan hasil penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan. 

Kedua, Bab Implementasi Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Bantul). Dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang 

berisi tinjauan umum tentang Peradilan Agama di Indonesia. Yang mana meliputi: 

pengertian hukum acara perdata, asas-asas dalam Peradilan Agama, sumber 

hukum acara peradilan Agama, kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama, 

mekanisme penerimaan perkara dan mekanisme pemerikasaan perkara dalam 

persidangan. Serta mengenai dasar yang menjadi acuan atau pedoman oleh 

                                                             
17 Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1996.  Penelitian Terapan, Yogyakarta. Gajahmada 

University Press. Hlm. 190. 



16 
 

Pengadilan Agama Bantul bagaimana sosiologis dan yuridisnya dari peraturan 

yang sesuai. 

Ketiga, Bab III Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul). Bab ini 

merupakan hasil penelitian meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Bantul. Sub bab 

kedua tentang wilayah hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Bantul. Sub bab 

ketiga mengenai pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bantul. 

Dalam penelitian Bab III menjelaskan ini juga akan menganalisa implementasi 

tentang Sidang Keliling dari asas sederhana, cepat, biaya ringan. Dalam bab ini 

penulis menjabarkan analisis pelaksanaan Sidang Keliling di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Bantulyang meliputi: Hukum Acara Prapersidangan, Tata cara 

Persidangan dan hambatan serta solusi yang dilaksakan dalam pelaksanaan Sidang 

Keliling.  

Keempat, Bab IV Penutup, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari 

penyusunan skripsi yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran 

dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan 

dalam meningkatkan peran dan fungsi PengadilanAgama dalam  melayani para 

pencari keadilan. 

 

 

 

 


