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1.Asas peradilan: sederhana, cepat, biaya ringan

2.Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi

3.Tidak dibedakan nilai gugatan dan sederhana

tidaknya pembuktian (HIR/RBg) dll

4.Waktu yang lama

5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 –

2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang

*

Latar belakang adanya 
Gugatan Sederhana:

2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang

mudah dan cepat berkaitan dengan ekonomi melalui

penyelesaian sengketa acara cepat ( small claim court).



* Gugatan sederhana merupakan wewenang peradilan umum.

* Dasar gugatan adalah cidera janji (wanprestasi) atau 

perbuatan melawan hukum.

* Tidak termasuk gugatan sederhana 

- perkara dalam pengadilan khusus.  

- sengketa hak atas tanah.

*



* Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan

di persidangan dalam perkara perdata dengan nilai paling

banyak Rp. 200.000.000,-

* Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam

gugatan sederhana.

* Hakim adalah hakim tunggal.

* Hari adalah hari kerja

*

* Hari adalah hari kerja



* Para pihak terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali

mempunyai kepentingan yang sama.

* Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat

diajukan gugatan sederhana.

* Penggugat dan tergugat berdomisil di daerah hukum yang sama.

* Penggugat dan tergugat wajib hadir (dengan atau tanpa kuasa

hukum).

*

hukum).



Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan

mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum.

Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pastikan kuasa hukum yang dipilih pihak berdomisili pada daerah

hukum pengadilan yang mengadili perkara

2. Seandainya pihak didampingi oleh kuasa hukum, tidak berarti

pihak boleh untuk tidak hadir di persidangan

3. Jika pihak adalah badan hukum dan pimpinan badan hukum

berhalangan untuk hadir, pimpinan perusahaan dapat

*

berhalangan untuk hadir, pimpinan perusahaan dapat

memberikan kuasa kepada salah satu karyawan perusahaan.

Kewajiban hadir dalam setiap persidangan berlaku bagi karyawan

pihak, walaupun perusahaan pihak memutuskan untuk

didampingi oleh kuasa hukum.



Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang

ditunjuk oleh ketua pengadilan.

*



a) Pendaftaran

b) Pemeriksaan kelengkapan berkas

c) Penetapan hakim/penunjukan PP

d) Pemeriksaan pendahuluan

e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak

f) Pemeriksaan dan perdamaian

*

f) Pemeriksaan dan perdamaian

g) Pembuktian

h) Putusan



Penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang

pertama.

*



* pendaftaran gugatan, mengisi blanko yang berisi:

1.Identitas penggugat dan tergugat

2.Duduk perkara

3.Tuntutan

* bukti surat penggugat harus sudah dilegalisasi saat pendaftaran.

*



* pemeriksaan kelengkapan berkas oleh panitera.

* gugatan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan.

* dicatat dalam register khusus.

* Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.

* Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.

* Penggugat yang tidak mampu dapat beracara secara cuma-cuma

(prodeo).

*

(prodeo).



* Ketua pengadilan menetapkan hakim dan panitera menunjuk

panitera pengganti.

* Pendaftaran gugatan, penetapan hakim dan penunjukan

panitera pengganti paling lambat 2 (dua) hari.

*



* Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai

sederhana atau tidaknya pembuktian.

* Apabila hakim berpendapat gugatan tidak termasuk gugatan

sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan, mencoret

dari register dan memerintahkan pengembalian sisa biaya

perkara.

* Terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum.

*



Apabila hakim berpendapat gugatan termasuk

gugatan sederhana, maka hakim menetapkan

hari sidang pertama.

*



* Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama,
maka gugatan gugur.

* Apabila tergugat tidak hadir ada sidang pertama, maka
dilakukan panggilan kedua.

* Apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka
hakim memutus perkara tersebut.

* Apabila tergugat sudah pernah hadir tetapi tidak hadir pada
sidang berikutnya maka gugatan diperiksa dan diputus secara
kontradiktoir.

* Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan
keberatan.

*

* Terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan
keberatan.



* Memberi penjelasan secara berimbang kepada para pihak 

terkait acara gugatan sederhana.

* Mengupayakan perdamaian di dalam maupun di luar 

pengadilan.

* Menuntun para pihak dalam pembuktian.

* Menjelaskan upaya hukum.

* Peran aktif hakim tersebut harus dilakukan dalam 

*

* Peran aktif hakim tersebut harus dilakukan dalam 

persidangan yang dihadiri para pihak.



1. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan

perdamaian dengan memperhatikan waktu 25 hari.

2. Tenggang waktu mediasi dan Perma tentang Mediasi tidak

berlaku.

3. Apabila tercapai perdamaian, maka hakim membuat akta

perdamaian.

4. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan upaya

hukum.

5. Apabila tercapai perdamaian diluar pengadilan dan tidak

*

5. Apabila tercapai perdamaian diluar pengadilan dan tidak

dilaporkan, maka tidak terikat.



*

* Apabila perdamaian tidak tercapai pada hari sidang* Apabila perdamaian tidak tercapai pada hari sidang

pertama, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan

gugatan dan jawaban.

* Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan

provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau

kesimpulan.



* Gugatan yang diakui dan/atau yang tidak dibantah tidak

perlu pembuktian.

* Apabila gugatan dibantah, maka pembuktian dilakukan sesuai

hukum acara yang berlaku.

*



*

* putusan dibacakan dalam persidangan untuk umum.

* hakim memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan* hakim memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan

keberatan.



*Pemeriksaan Gugatan Sederhana:
(bag. X Putusan dan Berita Acara Persidangan)

lanjutan

Putusan terdiri :

1. kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”

2. identitas para pihak.2. identitas para pihak.

3. uraian singkat duduk perkara.

4. pertimbangan hukum.

5. amar putusan.



*Pemeriksaan Gugatan Sederhana:
(bag. X Putusan dan Berita Acara 

Persidangan)
lanjutan

* Dalam hal para pihak tidak hadir, putusan diberitahukan 

paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan.paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan.

* Salinan putusan diberikan kepada para pihak atas 

permintaan, paling lambat 2 (dua) hari sejak diucapkan.



*
(bag. I )

* upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah

keberatan.

* keberatan diajukan kepada ketua pengadilan disertai

alasan dengan menandatangani akta keberatan di hadapan

panitera.panitera.

* Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan.

* Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan

mengisi blanko.

* Permohonan keberatan yang melampaui tenggang waktu

dinayatakan tidak dapat diterima dengan penetepan ketua

pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.



*
(bag. I )

lanjutan

* Kepaniteraan menerima dan memeriksa

kelengkapan berkas permohonan keberatan.

* Kontra memori keberatan dapat diajukan* Kontra memori keberatan dapat diajukan

dengan mengisi blanko ang tersedia.



* Pemberitahuan keberatan dan memori disampaikan kepada

termohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan

diterima.

* Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan

paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

*
(bag. II Pemberitahuan 

)



* ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk

memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling

lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan

lengkap.

* pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang

dipimpin oleh hakim senior.

* Segera setelah ditetapkannya majelis hakim, dilakukan

pemeriksaan keberatan.

*
(bag. III )



*
(bag. III )

lanjutan

* Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :

a.Putusan dan berkas gugatan sederhana.a.Putusan dan berkas gugatan sederhana.

b.Permohonan keberatan dan memori keberatan.

c.Kontra memori keberatan.

* Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan 
pemeriksaan tambahan.



*
(bag. IV )

lanjutan

* putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis
hakim.hakim.

* isi putusan dalam gugatan sederhana berlaku terhadap isi
putusan keberatan.

* Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para
pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.

* Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak
diberitahukan.

* Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak
tersedia hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.



*
(bag. V )

lanjutan

* putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan

keberatan, berkekuatan hukum tetap.

* putusan yang telah berkekuatan hukum tetap* putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak

bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara

yang berlaku.



* Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku

sepanjang tidak diatur secara khusus dalam

Perma ini.

* Perma ini berlaku sejak 7 Agustus 2015.

*





SEKIAN DAN TERIMA KASIH


