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Abstrak
Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung menerbitkan peraturan
guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Pada proses penyelesaian small claim court melalui pembuktian yang sederhana
dan dengan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang
nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Keberadaan lembaga peradilan yang bisa diakses oleh seluruh
masyarakat yang ingin mencari keadilan dengan proses penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya murah merupakan dambaan bagi setiap pencari kedadilan.
Hal ini berbanding terbalik apabila mengikuti sistem peradilan berjenjang
dimana prosesnya mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan
berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, membuat
lamanya proses penyelesaian sengketa.
Masalah yang diakaji adalah bagaimana karakteristik khusus dalam
prosedur penyelesaian gugatan sederhana dan Apa perbedaan antara acara
pemeriksaan perdata biasa dengan acara penyelesaian gugatan sederhana serta
upaya hukum yang dapat diajukan oleh subyek hukum yang tidak menerima
putusan dari hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.
Metode penulisan ini adalah yuridis normatif dan menggunakan tipe
penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang -undangan.
Kesimpulannya adalah Penyelesaian gugatan sederhana mempunyai
karakter yang karakteristik penyelesaian sedikit berbeda dengan acara perdata
biasa, seperti tidak adanya agenda jawab antar pihak, proses pembuktiannya
yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat yaitu perkara harus
diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, hakim yang
memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yursidiksi
penyelesaian gugatan sederana termasuk dalam lingkup peradilan umum dimana
subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum. Penggugat maupun
Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung
dilanjutkan ke Pembuktian. Apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah
ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan.
Kata Kunci : Gugatan, Sengketa, Konsumen
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Abstract
One of the principles in civil procedure law in Indonesia is one that is simple,
fast and low cost. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum
in the form of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning
Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. In the process of
completing the small claim court through simple verification and by the
procedure of examination at the trial of a civil suit which the value of material
claim is not more than Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).
The existence of a judicial institution that can be accessed by all people who
want to seek justice with a fast and low-cost settlement process is a dream for
every justice seeker. This is inversely proportional if it follows a tiered judicial
system where the process starts from the first court, the appeal level and ends at
the Supreme Court as the highest state court, making the duration of the dispute
resolution process long.
The problem that is assessed is how the special characteristics of the simple
claim settlement procedure and What is the difference between a regular civil
inspection event and a simple lawsuit settlement event and legal remedies that
can be submitted by legal subjects who do not receive a decision from the judge
in the settlement of a simple claim
This writing method is normative juridical and uses the type of normative
juridical research with the approach used is the conceptual approach and the
statutory approach.
In conclusion, simple lawsuit settlement has characteristics that are slightly
different in characteristics from ordinary civil events, such as the absence of a
responsible agenda between parties, the verification process is considered
simple, a relatively short period of cases must be decided no later than 25
(twenty-five ) days, the judge examining the settlement of a simple lawsuit is a
single judge, the jurisdiction of the settlement of a simple claim is included in the
scope of the general court where the legal subject must be in one jurisdiction.
The Plaintiff and the Defendant are not permitted to submit a replication and
duplicate but proceed directly to Proof. If the judge decides more than the
specified time, the judge must provide information and reasons.
Keywords: Claims, Disputes, Consumers
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I. PENDAHULUAN
Gugatan sederhana (Small Claim Court) adalah penyelesaian perkara secara
cepat, sebuah mekanisme penyelesaian perkara pada kegiatan bisnis dengan
menggunakan waktu secara efesien dengan biaya yang cukup murah atau ringan.
Penyelesaian Gugatan Sederhana yang disebutkan

pada pasal 1 angka 1

PERMA nomor 2 tahun 201 sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan
terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200
juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selain
ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan, tentunya ada syarat-syarat lain pada
suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court;
Keberadaan lembaga peradilan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang
ingin mencari keadilan dan dengan proses penyelesaian perkara yang cepat
dengan biaya murah merupakan dambaan bagi setiap pencari kedadilan.
Mengingat pada sitem peradilan berjenjang prosesnya cukup panjang mulai dari
pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung
di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, sehingga membuat
lamanya

proses

penyelesaian

mengharapkan peradilan

sengketa.

Pada

dasarnya,

masyarakat

menganut prinsip-prinsip peradilan yang baik,

khususnya peradilan yang dapat dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringan. Prinsip- prinsip tersebut coba diterjemahkan ke dalam berbagai
sistem peradilan, termasuk dan terutama sistem peradilan perdata. (Pramono
Sukolegowo, 2008)
Didalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal
2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan
administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.
(Sunaryo Sidik, 2005)

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara
efesien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang
tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami,
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mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut
pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang
mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi
pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. (Sunaryo
Sidik, 2005)
Namun demikian dalam pelaksanaanya asas sederhana dimaksud diartikan
hanya sebatas pada masalah administratif saja, tanpa adanya pemahaman bahwa
asas sederhana seharusnya menjadi semangat dan jiwa serta semangat motivasi
bagi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan
dan institusi peradilan.
Kemudian cepat, yaitu sebagai upaya yang sungguh-sungguh dan strategis
untuk menjadikan sistem peradilan di Indonesia sebagai institusi yang dapat
menjamin tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat
oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tidak harus menunggu dalam jangka
waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
Dari beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis yang memerlukan
penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap mengharapkan untuk
mendapatkan

kekuatan hukum yang mengikat dari hasil penyelesaian tersebut

berupa putusan hakim.
Walaupun

dikenal adanya penyelesaian sengketa melalui cara Alternative

Dispute Resolution yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara
otomatis memberikan daya paksa dan kekuatan mengikat bagi para pihak, akan
tetapi hanya didasarkan pada itikad

baik. Ini memerlukan

adanya suatu

terobasan penyelesaian sengketa perdata.
Untuk itu perlu kiranya memberikan kewenangan pada pengadilan untuk
menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa,
sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan
murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang
mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat). (Sunaryo
Sidik, 2005)
Dalam penulisan sederhana ini akan menjelaskan bagaimana keberadaan small
claim court dalam system peradilan perdata di Indonesia, terutama berkaitan
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dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penulisan ini adalah: Bagaiamana karakteristik khusus dalam prosedur
penyelesaian gugatan sederhana dan Apa perbedaan antara acara pemeriksaan
perdata biasa dengan acara penyelesaian gugatan sederhana serta upaya hukum
yang dapat diajukan oleh subyek hukum yang tidak menerima putusan dari
hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.
II.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif
yaitu melakukan

kajian pustaka dengan menelaah tulisan dalam literatur

maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah
data skunder Data yang di kumpulkan diolah dan dianalisis untuk memperoleh
kesimpulan, sehingga terhadap permasalahanya yang dikaji dapat diketahui
jawabanya.
Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yaitu berupa bahan-bahan
hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non
hukum. Secara operasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
penelitian kepustakaan dengan merangkum dan menginterprerasikan pendapatpendapat dari doktrina hukum yang mebahas masalah Penerapan Hukum Acara,
khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana.

III.
A.

HASIL DAN PEMBAHASAN.
Asas-Asas Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Dalam penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu
asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa
atau cita-cita. Asas hukum (Rechtbeginsellen) merupakan salah satu bagian dari
kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu
roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Asas-asas hukum merupakan disiplin
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yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer). (
Sudikno Mertokusumo, 2006)
Setiap aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke
dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Ada

empat elemen substantif dalam

asas Hukum Acara Perdata yaitu:
1. Nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic)
2. Adanya asas-asas hukum (legal principle)
3. Adanya norma atau peraturan perundang-undangan (legal rules)
4. Masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (legal society).
Sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia
menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturanperaturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum
itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu
disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila
suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan
etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan
selama ini .
Adapun asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai berikut :
1. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum (Openbaarheid van rechtspraak)
Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan.
Sebelum Majelis hakim mulai menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim
harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum. Hal ini berpengaruh terhadap keabsahan daripada putusan yang akan
diputuskan Majelis Hakim dan dapat berpengaruh batalnya putusan demi hukum.
Secara formil asas ini sebagi social control yang berarti persidangan tidak
mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum.
Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan
alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahan
oleh hakim. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak
beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat
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tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung
kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk umum. (Wahju Muljono, 2012)

2.

Hakim Bersifat Pasif (Lijdelijkeheid van de rechter)

Hakim bersifat pasif mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara
perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan
ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.
(Wahju Muljono, 2012)
Hukum Acara Perdata tersedia di perkara dan dari sisi luas sengketa.
1. Pertama, dari sisi visi inisiatif datangnya perkara, atau tidaknya, gugatan
bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa
bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan
oleh para pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut
(Nemo judex sine actore).
2. Kedua, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak
menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang
diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (secundum allegat iudicare).
(Wahju Muljono, 2012)
3. Mendengarkan

kedua

belah

pihak yang berperkara (Audiet Alteram

Partem)
Hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan
memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal ayat (1)
yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat
memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Dengan asas Audiet Alteram
Partem, hakim haruslah adil dalam membebankan pembuktian agar kesempatan
untuk kalah atau menang kedua belah pihak tetap sama tidak pincang. (Wahju
Muljono, 2012)

4.

Beracara dikenakan biaya (Nietkosteloze rechtspraak)

Pada asasnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan. Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183
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HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 sampai dengan 194 RBg. Dimana biaya
perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.
5.

Putusan Hakim Harus disertai Alasan-alasan.

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut
secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili. Argumentasai
ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya
dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena
semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari
putusannya yang berdasarkan hukum. (Wahju Muljono, 2012)
6.

Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi : Peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan.

B.

Gugatan Sederhana Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keberadaan Small Claim Court di Indonesia masih tergolong baru, secara
yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahmakah Agung RI
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
PERMA ini ditanda tangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai
berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.
Di dalam

mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, maka yang dapat

diperiksa, diseselesaikan di putus melalui Small Claim Court adalah perkaraperkara sederhana dengan nilai gugatan kecil. Pada PERMA Nomor 2 Tahun
2015 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata
cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan
materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan
pembuktiannya sederhana.
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Gugatan sederhana adalah bahagian dari kewenangan peradilan umum pada
perkara perdata

dengan nilai gugatan kecil,

gugatan serhana hanya dapat

diajukan kepada peradilan umum (Pengadilan Negeri), tidak dapat diajukan
kepada Peradilan lain.

Namun demikian tidak semua perkara dengan nilai

gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Ada beberapa perkara
yang dapat dijukan dan siselesaikan melalui gugatan sederhana di peradilan
umum. Perkara tersebut harus memenuhi 6 syarat yang bersifat komulatif
antara lain :
1) Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan
Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3) Bukan sengketa hak atas tanah;
4) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali
memiliki kepentingan hukum yang sama;
5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan
yang sama.
Untuk semua persyaratan dalam gugatan sederhana tersebut harus terpenuhi
secara keseluruhan, sehingga manakala salah satu sayarat saja tidak terpenuhi,
perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme small
claim court walaupun yang menjadi objek sengketa bernilai di bawah Rp 200
juta.
Tahapan-tahapan dalam

perkara

gugatan

sederhana

adalah

pendaftaran,

pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera,
pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak,
pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.
Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif dan salah satu syarat tersebut diatas harus
dipenuhi secara keseluruhan apabila tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak
dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan sederhana (small claim court).
Langkah-langkah dalam mengajukan gugatan sederhana antara lain :
a.

Pendafataran Perkara gugatan sederhana
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Pada perkara sederhana Penggugat cukup mengisi formulir atau form gugatan
yang sudah disiapkan pada kantor pengadilan dan formulir gugatan tersebut
berisi keterangan mengenai :
1.
2.
3.

Identitas Penggugat dan Tergugat
Penjelasan Ringkas duduk perkara
Tututan Penggugat

Pada Saat akan mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus membawa dan
menyertakan bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi dengan melampirkan pada
surat gugatan. Panitera akan memeriksa gugatan

apakah gugatan tersebut

telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 3 dan 4 Perma, apabila belum
memenuhi syarat yang telah ditentukan maka selanjutnya panitera akan
mengembalikan gugatan tersebut dan apabila gugatan tersebut memenuhi syarat
maka akan didaftar dalam register khusus perkara gugatan sederhana.
Apabila secara adminiatrasi telah selesai maka Ketua Pengadilan menunjuk
Hakim untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan Panitera menunjuk
seorang panitera untuk membantu memeriksa gugatan sederhana. Dari proses
pendaftaran sampai pada

penunjukan Hakim dan Panitera biasanya

paling

lambat 2 (dua) hari. Dengan demikian gugatan sederhana ini diperiksa dengan
Hakim tunggal (lihat pasal 9 perma no2/2015); Biasanya pemeriksaan hakim
tunggal dalam perkara perdata adalah untuk memeriksa perkara permohonan.

1.

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan ini adalah tahapan paling krusial dimana di tahap
inilah, Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dan kemudian menentukan
apakah perkara dimaksud adalah gugatan sederhana. Dalam penilainya Hakim
melihat dari sisi syarat-syarat suatu perkara apakah memenuhi kategori perkara
sederhana atau tidak sebagiamana ketentuan pasal 3 dan 4 PERMA ini.
Apabila hakim yang menyatakan gugatan penggugat termasuk kategori perkara
sederhana maka ditetapkan penetapan hari sidangnya, untuk menentukan sesuai

161

Justicia Sains.
Vol. 03 No. 02 November 2018.
http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.

pasal 5 ayat 3 Perma 2/2015 bahwa hari sidang jangka waktu pemeriksaan
perkara sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.
Pemeriksaan pendahuluan dalam Gugatan Sederhana tidak dihadiri para pihak,
Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat
gugatan, dan berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara
sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dan Apabila Hakim
berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana,
maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan penggugat
bukan gugatan sederhana;
2.

Proses Pemeriksaan Persidangan Perkara Sederhana.

Pada peradialan sederhana

Pasal 14 Perma 2/2015 mewajibkan

Hakim

berperan Aktif yang dilakukan dipersidangan dalam bentuk :
a. Memberikan pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan

acara

gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
b. Mengusakan untuk dilakukan

penyelesaian perkara

secara damai

termasuk memberikan saran agar para pihak melakukan perdamaian di
luar persidangan;
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian.
d. Menjelaskan berkenaan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh para
pihak.
Pada persidangan pertama apabila pihak penggugat tidak hadir tanpa alasan
yang sah, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur, namun apabila pihak
tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan
patut. Apabila pada sidang kedua tergugat tetap tidak datang, maka Hakim dapat
memutus perkara. Apabila pihak tergugat hadir disidang pertama kali, tetapi
pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka untuk
pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara contradictoir.
Pasal 15 Perma 2/2015 menyatakan apabila perdamaian disepakati para pihak,
maka Perdamaian dituangkan dalam suatu putusan Akta perdamaian yang
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diamana putusan tersebut mengikat para pihak dan putusan akta perdamaian
tersebut tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum.
Oleh karenanya hakim saat memeriksa perkara pada setiap persidangan harus
menanyakan kepada para pihak tentang capaian kesepakatan diluar persidangan
atau tidak, guna

mengingatkan para pihak ketika lupa menyampaikan jika

memang ada kesepakatan. Apabila Perdamaian yang diupayakan oleh Hakim
tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya baik untuk
jawaban atau pembuktian.
Adanya larangan mengajukan eksepsi sangat tidak berimbang dalam proses
pemeriksaan perkara sederhana. Kemudian proses untuk menentukan perkara
sederhana hanya dari keterangan sepihak saja yakni pihak penggugat melalui
dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi.
3.

Pembuktian Putusan
Pemeriksaan sidang dan perdamaian 21 sederhana. Pembatasan materi

gugatan sederhana telah diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya
Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut :
a.

Klaim diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau
perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b.

Kasus yang bersangkutan bukan berada di bawah yurisdiksi pengadilan
khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain,

c.

Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;

d.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masingmasing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum
yang sama;

e.

Tergugat apabila tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan
gugatan sederhana;

f.

Kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat harus berada dalam
yurisdiksi pengadilan yang sama; dan
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g.

Kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat harus menghadiri
semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa
hukumnya.

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak
terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti akan bisa
diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana ataukah melalui proses
acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara
dimaksud masuk pada kategori gugatan sederhana sesuai dengan Pasal 3 ayat
(1) dan ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.
1. Penyelesaian gugatan sederhana mempunyai karakter yang

karakteristik

adalah fitur pembeda dari sesuatu atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal
tertentu, karakteristik penyelesaian sedikit berbeda dengan acara perdata
biasa, seperti tidak adanya agenda jawab jinawab antar pihak, proses
pembuktiannya yang dinilai sederhana, jangka waktu yang relatif singkat
yaitu perkara harus diputus selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh
lima) hari, hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah
hakim tunggal, yursidiksi penyelesaian gugatan sederana termasuk dalam
lingkup peradilan umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu
wilayah hukum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu
penggugat dan satu tergugat tidak boleh lebih kecuali mempunyai
kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan adalah
upaya hukum keberatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri
tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.
2. Dalam penyelesaian gugatan sederhana para pihak baik Penggugat maupun

Tergugat tidak diperkenankan mengajukan replik dan duplik tapi langsung
dilanjutkan ke Pembuktian. Durasi pemeriksaan dalam penyelesaian gugatan
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sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak
gugatan diajukan,

apabila hakim memutus lebih dari waktu yang telah

ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan-alasan.
Asas dalam acara perdata adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam
penyelesaian gugatan sederhana hakim dituntut untuk aktif baik untuk
mendamaikan para pihak, memberikan masukan dan solusi terhadap pihak
yang berperkaralangsung mempunyai kekuatan hukum.
B. Saran
Adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam
proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan
perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui
dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan
sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya
apabila pihak tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.
Untuk sebuah rasa keadilan perlu kiranya dipertimbangkan bagi para pihak untuk
melakukan eksepsi atas keputusan pada tingkat pertama, hanya waktunya masih
dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga para pihak merasa diperlakukan adil
oleh sebuah keputusan pengadilan.
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