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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Gugatan Sederhana 

1. Pengertian Gugatan Sederhana 

Berdasarkan Black’s Law Dictionary, Small Claim Court diartikan 

sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme 

peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk 

mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang 

nilai gugatannya kecil
1
. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 

2015 disebutkan 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. 

2. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa 

tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata 

cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015. 

                                                 
1
 Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan 

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, <http://www. repository.unpad.ac.id/18336/1/ Eksistensi-
Small-Claim-Court.pdf>, 2012, hlm. 11 
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Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk 

oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan sederhana 

meliputi: 

a. Pendaftaran;  

b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;  

c.  Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;  

d. Pemeriksaan pendahuluan;  

e.  Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;  

f.  Pemeriksaan sidang dan perdamaian;  

g. Pembuktian; dan  

h. Putusan.  

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari 

sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-

Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang 

lama.  

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas 

dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang 

mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu 

pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara 

tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing 

pihak untuk mengajukan replik dan duplik. 
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3. Upaya Hukum Gugatan Sederhana 

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir 

dan mengikat (final and binding). Maksudnya adalah terhadap putusan 

yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun 

baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.  

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. 

Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta 

pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya
2
. 

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan 

keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko 

permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan 

keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan 

ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera
3
. 

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 

permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra 

                                                 
2
 Ketentuan Pasal 21 PERMA No.2 Tahun 2015 

3
 Ketentuan Pasal 22 PERMA No.2 Tahun 2015 
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memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan 

mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan
4
. 

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan 

kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak 

permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan 

disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

pemberitahuan keberatan
5
. 

Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan 

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, 

paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. 

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan
6
. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, 

dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya 

atas dasar : 

a. Putusan dan berkas gugatan sederhana; 

b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan 

c. Kontra memori keberatan. 

 Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan 

tambahan
7
.  

                                                 
4
 Ketentuan Pasal 23 PERMA No.2 Tahun 2015 

5
 Ketentuan Pasal 24 PERMA No.2 Tahun 2015 

6
 Ketentuan Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015 

7
 Ketentuan Pasal 26 PERMA No. 2 Tahun 2015 
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Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 

hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim
8
. Ketentuan mengenai isi 

putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 

Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan 

keberatan
9
. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para 

pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan 

berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya 

pemberitahuan
10

. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak 

tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali
11

. 

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak 

diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan 

yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam 

hal ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. 

B. Perkara Perdata 

1. Pengertian Perkara Perdata 

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan 

dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang 

menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang 

                                                 
8
 Ketentuan Pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015 

9
 Ketentuan Pasal 28 PERMA No. 2 Tahun 2015 

10
 Ketentuan Pasal 29 PERMA No. 2 Tahun 2015 

11
 Ketentuan Pasal 30 PERMA No. 2 Tahun 2015 
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disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus 

atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan 

penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak 

memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain. 

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. 

Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk 

ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu 

situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak 

berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah 

sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar 

keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon 

mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan 

perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut 

jurisictio vokuntaria atau peradilan yang tidak sesungguhnya. 

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. 

Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang 

disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari 

hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian huikum 

yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan 

untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang 

pengangkatan anak, dan lain-lain. 
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2. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata 

Pada asasnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (privaat 

law) yang melindungi kepentingan perorangan (bijzondere belangen). Hal 

tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian 

perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta 

untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. 

Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam 

menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara 

yang masuk di Pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas 

dalam hukum acara perdata yaitu ‘Hakim bersifat pasif’.  

Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara 

adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu 

surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang 

berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung 

suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara 

dan pembutian kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan 

dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata 

oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak 

mengandung sengketa.  

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum 

masuk ke pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang 

berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. 
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Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan 

dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk 

mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamain tersebut
12

. 

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang  sama seperti 

putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut 

tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya 

upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena 

Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam 

mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak 

yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung. 

Menaggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap 

pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya 

diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan 

mediator.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, 

kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim 

dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap 

adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap 

                                                 
12

 http://www.legalakses.com/akta-perdamaian-dalam-gugatan-perdata/ diakses pada tanggal 14 
September 2017 pukul 17:51 WITA 
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pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai 

mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi 

tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen 

yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait 

dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah 

sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan 

pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan 

Gugatan dari Penggugat.  

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan 

dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, 

Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi 

kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan juga kuasa 

hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip 

dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada majelis hakim, 

kuasa hukum Tergugat dan Panitera, ketua majelis hakim akan 

menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada 

gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika 

Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya 

maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban 

oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat 

dalam berita acara persidangan.  
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Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. 

Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat 

Gugatan dari Penggugat.  

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab 

menjawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi 

kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapai eksepsi dari Tergugat 

dengan mengajukan Replik. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka 

Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan 

mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban 

Tergugat atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Apabila 

proses jawab menjawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai 

maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian.  

Setelah kedua belah pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke 

persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (conclusie). 

Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari 

persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Setiap 

pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan 

putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti Putusan Hakim 

adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang 

berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum 

guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Jika ditinjau 

dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan akta 
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penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan 

hukum, fakta, etika dan moral dari hakim itu sendiri. 

3. Upaya Hukum Perkara Perdata 

Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, 

maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah 

dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu 

pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu 

pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka 

pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum 

dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:  

a. Upaya Hukum Biasa 

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap 

putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan 

oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menangguhkan 

pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila 

putusan tersebut bersifat serta merta. Upaya hukum biasa hapus jika 

yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara 

lain sebagai berikut: 

a) Verzet atau perlawanan 

b) Banding 

c) Kasasi 
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b. Upaya Hukum Luar Biasa 

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan 

yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat 

diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum 

ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam 

Undang-Undang saja. 

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi 

yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam: 

a. Peninjauan Kembali (Request Civil)  

b. Perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet) 

C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 

1. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 

a. Asas Cepat 

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; 

segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik)
13

. Cepat atau 

yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian 

perkara
14

. 

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian 

perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam 

                                                 
13

 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai 
Pustaka, 1990, hlm 792 
14

 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung : PT Alumni, 1992, hlm. 
427 
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surat edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama 

enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam 

waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, 

kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin 

diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian 

yang cepat ini senantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, 

adil dan teliti
15

. 

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa 

dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau 

setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang 

relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun 

sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri
16

. 

Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap 

tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh-

gopoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan 

menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi sengaja 

dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, 

rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang 

berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang 

berperkara. 

                                                 
15

 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di 
Indonesia), Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 65 
16

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 
Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003, hlm. 71 
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Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan 

pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan. Untuk apa proses 

pemeriksaan dengan cara cepat kalau hukum yang ditegakan di 

dalamnya berisikan kepalsuan dan pemerkosan terhadap kebenaran dan 

keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan 

yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam 

satu penantian yang tak kunjung tiba. 

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai berpuluh tahun dalam 

kebimbangan dan keresahan. Terkadang lantaran lamanya suatu proses 

penyelesaian perkara putusan akhir baru tiba setelah pihak yang 

berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang 

seperti ini sekirannya putusan yang dijatuhkan tepat benar dan adil, 

(kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di 

dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan 

perkembangan nilai). 

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan 

yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran 

dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan 

kecepatan penyelesainnya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat 

rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. 

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan 

yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut 
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mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. 

Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi 

dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi 

derajat nilai kebenaran dan keadilan. 

Ditinjau dari kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan 

keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama 

pemeriksan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak 

senonoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan 

merendahkan derajat martabat seseorang (human dignity) dengan 

sendirinya meracuni rasa kebenaran dan keadilan. Hukum seseorang 

dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima 

hukuman itu, apabila selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan 

secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan akan 

tetapi dalam proses persidangan kasar, bengis dan tidak manusiawi, 

bukan rasa keadilan yang bersemai dalam kalbu sanubari, tetapi dendam 

kesumat yang akan berakar dalam hati. 

b. Asas Sederhana 

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang 

menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita 
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(perkumpulan atau organisasi)
17

. Sedangkan Sederhana secara bahasa 

artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah)
18

. 

Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian 

perkara
19

. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah 

dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak 

dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak 

berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka 

runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi 

kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana
20

.  

Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim 

kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. 

sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” untuk sekian kali atas 

berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Banyak hal-hal lucu 

dan menggelikan tapi sekaligus menyedihkan dalam praktek disekitar 

kelihaian dan ketidakmoralan menukangi cara-cara yang berbelit-belit 

dalam pemeriksaan. 

c. Asas Biaya Ringan 

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk 

mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos 

(administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan 

                                                 
17

 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992, hlm 36 
18 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit,hlm. 163 
19 Setiawan, Op. cit, hlm 426 
20 A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Op., cit hlm. 64 
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sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai
21

. 

Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya 

yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan 

sengketanya didepan pengadilan
22

. 

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain 

kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. 

Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala 

pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda 

terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang 

tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam 

jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya 

sewaktu-waktu
23

. 

Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar 

uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera 

Pengadilan”. Pasal 110 Undang-Undang ini juga mengatakan, pihak 

yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar 

biaya perkara. 

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan 

biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa 

                                                 
21 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit hlm 113 
22 Setiawan , Op. cit, hlm 749 
23 A. Mukti Arto. Mencari Keadilan, Op. cit, hlm 67 
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pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus 

membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut 

dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan 

biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah 

hakim ketua sidang. Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh 

penggugat dan tergugat disebut dalam amar putusan akhir pengadilan. 

Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang 

yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh 

perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo). 

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan Undang-

Undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang 

pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. 

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan 

biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti 

ban beredar (lopende ban), tak ubahnya seperti mesin pembuat skrup. 

Tidak demikian makna dan tujuannya. 

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan 

fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai 

pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi 
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bagi para hakim yang mengabdi di lingkungan Pengadilan Agama, 

seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat 

keagamaan yang mereka sandang.  

2. Strategi Penyelesaian Perkara Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, 

dan Biaya Ringan 

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 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. 

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, 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. Namun dalam prakteknya 

asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa 

adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan 

semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh 

pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya 
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strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat 

menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum 

secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan 

saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, 

maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat 

juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, 

dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas 

institusi peradilan. 

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari 

keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai 

harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan 

bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan 

keadilan yang mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang merusak nilai 

keadilan itu sendiri. 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan 

menyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan 

kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Apabila asas 

sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi 

semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan perdata yang efektif 

dan efisien dapat diwujudkan.  
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3. Mekanisme Small Claims Court Sebagai Penunjang Terlaksananya Asas 

Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan
24 

Bila dilihat dari pengertian tentang Small Claims Court sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi 

dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan 

cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan 

tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) 

yang nilai gugatannya  kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan 

efektif, maka mekanisme Small Claims Court dapat dijadikan sebagai 

salah satu penunjang tercapainya/terlaksananya asas peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat pencari keadilan. 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, telah menetapkan bahwa pemeriksaan perkara, 

termasuk perkara perdata, dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan. Dengan diterapkannya asas tersebut maka diharapkan 

hak dan kepentingan setiap orang yang dirugikan oleh pihak lain dapat 

segera dipulihkan melalui bantuan pengadilan. Hal ini sejalan dengan 

ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bahwa pemeriksaan 

perkara (termasuk perkara perdata) di semua tingkat peradilan wajib 

diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam setiap 

tingkat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 
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 Efa Laela Fakhriah, lo.cit, hlm. 266 
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pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak 

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran 

dan keadilan. 

Pemeriksaan secara sederhana adalah acara pemeriksaan perkaranya 

jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Suatu peradilan dikatakan 

murah jika masyarakat mampu membayar biaya perkara di semua tingkat 

peradilan. Hak atas keadilan merupakan milik semua lapisan masyarakat 

baik kaya maupun miskin, mereka semua berhak memperoleh keadilan 

dari institusi pengadilan manakala dirugikan oleh pihak lain. 

Proses peradilan dikatakan cepat jika dilaksanakan sesegera mungkin. 

Cepat artinya proses peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan 

efisiensi waktu, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung 

nasibnya. Kecepatan dalam proses peradilan tidak hanya mengenai 

pemeriksaan di persidangan, tetapi juga dalam penyelesaian Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) sidang sampai pada penandatanganan putusan oleh 

hakim dan juga pelaksanaan putusan tersebut. Sayangnya dalam praktik 

kadangkala pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan alot dan tertunda-

tunda, bahkan dapat sampai bertahun-tahun. Kondisi demikian apabila 

dibiarkan tidak mustahil akan menjadikan institusi pengadilan semakin 

dijauhi, terutama oleh masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi 

(bisnis) yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. 

Disamping itu juga menghendaki suatu penyelesaian sengketa yang 
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hasilnya berupa kesepakatan dan merupakan keputusan yang mempunyai 

kekuatan mengikat bagi para pihak. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Small Claims Court merupakan 

suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang 

sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan 

(penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa 

perdata biasa. Dengan mekanisme ini, proses penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan secara sederhana dan cepat/singkat, sementara hasil 

penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya 

paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat). 

Small Claims Court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke 

pengadilan dengan menyediakan layanan yang bersifat cepat, murah dan 

adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya 

proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, 

terutama dalam kasus di mana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk 

mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke pengadilan diupayakan 

sangat terjangkau. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. 

Prosedur penyelesaian sengketa yang informal dan sederhana melalui 

Pengadilan akan menjadi cara yang efektif dan memungkinkan masyarakat 

pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sendiri dengan mudah. 
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D. Perbedaan Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Gugatan Sederhana 

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang tercantum dalam PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan dengan proses 

penyelesaian perkara perdata biasa, perbedaan tersebut, yaitu: 

1. Pembatasan Perkara yang bisa diselesaikan menggunakan tata cara 

gugatan sederhana 

Selama ini dalam hukum acara perdata, tidak dikenal pembatasan 

perkara. Tetapi dalam tata cara gugatan sederhana ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh suatu perkara agar proses 

penyelesaiannnya menggunakan tata cara yang sederhana yaitu: 

perkaranya berupa perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan 

hukum yang penyelesaiannya bukan melalui pengadilan khusus, 

bukan sengketa hak atas tanah, dan nilai materiil gugatan tidak lebih 

dari Rp. 200.000.000,00. Selama ini dalam perkara perdata tidak 

memiliki pembatasan berapa nilai materiil yang dapat di tuntut lewat 

perantara pengadilan. Syarat berikutnya perkara yang diselesaikan 

melalui pengadilan khusus tidak dapat diajukan ke pengadilan agar 

penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana. 

Apabila suatu perkara pernah diselesaikan melalui pengadilan 

khusus, maka perkara tersebut dapat dicoret dari register perkara 

gugatan sederhana. Kemudian syarat yang berikutnya adalah 

prosedur gugatan sederhana tidak dapat digunakan dalam 

penyelesaian sengketa hak atas tanah. 
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2. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan hanya dalam 

pemeriksaan tingkat pertama 

Pemeriksaan tingkat kedua suatu perkara perdata dilakukan apabila 

salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan di 

tingkat pertama, sehingga pihak tersebut mengajukan banding. 

Dalam Gugatan sederhana, pemeriksaan perkara dan penjatuhan 

putusan dilakukan di peradilan tingkat pertama. Upaya hukum untuk 

putusan gugatan sederhana, yaitu upaya hukum keberatan juga 

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat pertama. 

3. Proses perkara gugatan sederhana di periksa dan diputus oleh hakim 

tunggal 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang ketentuan umum tata cara penyelesaian gugatan sederhana 

hakim yang memeriksa dan memutus adalah hakim tunggal. Akan 

tetapi, jika dalam proses penyelesaian gugatan sederhana salah satu 

pihak mengajukan upaya hukum keberatan, maka pemeriksaan dan 

pemutusan upaya keberatan perkara gugatan sederhana diperiksa dan 

diputus oleh majelis hakim yang ditegaskan dalam Pasal 25 PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015. 

4. Dalam perkara gugatan sederhana hakim bersifat aktif 

Peran aktif Hakim dalam proses perkara gugatan sederhana adalah 

memberikan penjelasan mngenai acara gugatan sederhana secara 

berimbang kepada kedua belah pihak, mengupayakan penyelesaian 
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perkara secara damai bahkan mendorong para pihak untuk 

melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak 

dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh para pihak. Lain halnya dalam hukum acara perdata 

biasa, hakim lebih bersifat pasif, yang dimana Hakim hanya 

memeriksa dan memutus perkara tidak melebihi dari apa yang 

dituntut sehingga proses penyelesaian dilakukan atas dasar inisiatif 

para pihak. 

Adapun secara rinci akan dijelaskan perbedaan tata cara penyelesaian 

perkara gugatan sederhana dan penyelesaian perkara perdata biasa, yaitu:  

1. Batas penyelesaian perkara dalam acara perdata biasa, penyelesaian 

perkara perdata harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Hal ini 

dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 

1992, sedangkan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 

membatasi perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam kurun 

waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. 

2. Terletak pada syarat domisili para pihak yang berkepentingan, dalam 

perkara perdata biasa, perbedaan domisili antara para pihak yang 

berkepentingan dapat mempengaruhi kewenangan mengadili suatu 

pengadilan. Domisili para pihak yang berada dalam wilayah hukum 

yang sama inilah yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. Jika para pihak berdomisili di dua wilayah hukum yang 
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berbeda, maka penyelesaian perkara menggunakan delegasi. Hal ini 

tentu saja menjadikan proses penyelesaian perkara lebih lambat jika 

dibandingkan dengan kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah 

hukum yang sama. 


