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BAB IV  

ANALIS DATA 

 

A. Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang 

Klas 1A 

Berdasarkan data yang diperoleh, seperti yang diuraikan di BAB III 

menggambarkan bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di 

Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A belum berjalan dengan baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam tabel 1. Dalam pelaksanaan tahapan beracara pada 

perkara nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg pada tahap pemeriksaan sidang dan 

perdamaian, pembuktian ini tidak dilaksanakan dikarenakan pihak Penggugat 

tidak menghadiri persidangan sehingga gugatan gugur. 

Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c jo Pasal 10 menjelaskan bahwa keseluruhan 

proses tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 2 hari namun dalam 

pelaksanaannya ternyata ada beberapa perkara yang tidak sesuai dengan Pasal 

ini (tabel 2). Jika ditelisik dari 7 perkara ada 2 yang tidak sesuai dengan 

penerapan Pasal ini.  

Pertama, pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg dalam 

pelaksanaannya penyelesaiannya berlangsung selama 4 hari (Lampiran 1) 

dimulai dari proses pendaftaran hingga proses penunjukkan panitera 
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pengganti. Jadi ada tambahan 2 hari lagi dan ini berarti adanya 

ketidaksesuaian dengan PERMA. 

Kedua, pada perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg dalam 

pelaksanaannya penyelesaiannya berlangsung selama 3 hari (Lampiran 7) 

dimulai dari proses pendaftaran hingga proses penunjukkan panitera 

pengganti. Jadi ada tambahan 1 hari lagi dan ini berarti adanya 

ketidaksesuaian dengan PERMA. 

Kendala dalam penerapan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b,c adalah 

penyelesaian oleh petugas yang bekerja lamban sehingga pada penerapan 

Pasal ini berjalan tidak sesuai dengan PERMA. 

Pasal 5 ayat (3) huruf f, g, h menjelaskan bahwa keseluruhan proses 

tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 25 hari dalam pelaksanaannya 

sesuai (tabel 3).  

Jika melihat bahwa pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (3) 

bahwa penyelesaian perkara tidak melebihi 25 hari sejak hari sidang pertama, 

karena melihat tanggal pemberitahuan perkara 13 Juni 2016 (lampiran 1). 

Pada pembacaan putasan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan ini 

juga dikomentari oleh Panitera Pengganti dalam wawancara lebih lanjut 

terhadap Panitera Pengganti Lidia Marlies Florence Mboeik yang dilakukan 

pada 21 September yang lalu dalam perkara Nomor 

01/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg, beliau mengemukakan bahwa: “pihak tergugat 

dalam perkara ini mengaku tidak mengetahui proses penyelesaian perkaranya 
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dilakukan berdasarkan PERMA gugatan sederhana sehingga tidak 

menghadiri sidang hingga jatuh putusan tanggal 13 Juni 2016”. 

Selanjutnya proses penyelesaian perkara dengan Nomor 

2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg (lampiran 2) belum sesuai dengan ketentuan dalam 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 walaupun waktu penyelesaiannya tidak 

melebihi 25 hari ini dikarenakan para pihak tidak menghadiri persidangan, 

tidak diketahui mengapa alasan mengapa para pihak tidak menghadiri 

persidangan sehingga putusan akhirnya gugatan dinyatakan gugur  

Selanjutnya proses penyelesaian perkara dengan Nomor 

4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg (lampiran 4) telah sesuai dengan ketentuan dalam 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilihat 

dalam penyelesaian perkara ini yaitu pertama, poin 1 sampai dengan poin 3 

dalam tabel tersebut sudah sesuai dengan Pasal 10. Kedua, poin 8 dan poin 9 

tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) yaitu dalam pelaksanannya selama 5 

hari. 

Sedangkan proses penyelesaian perkara dengan Nomor 

7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg (lampiran 7) telah sesuai dengan ketentuan dalam 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilihat 

dalam penyelesaian perkara ini yaitu pertama, poin 1 sampai dengan poin 3 

dalam tabel tersebut belum sesuai dengan Pasal 10, dari poin 1 sampai poin 3 

penetapannya selama 3 hari sedangkan dalam Pasal 10 penetapannya paling 

lambat 2 (dua) hari. Kedua, pada poin 8 dan poin 9 tidak sesuai dengan Pasal 
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20 ayat (2) adalah pemberitahuan putusan paling lambat dan dapat diketahui 

bahwa pemberitahuan putusan dalam perkara ini adalah selama 3 hari. 

Kemudian dalam penerapan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ayat 

(1) dapat dilihat dalam tabel 5 bahwa dari ke-7 perkara tersebut sudah sesuai 

dengan ketentuan PERMA walaupun dalam Perkara Nomor 

4/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg pihak Tergugat terdiri dari 2 orang tetapi mereka 

mempunyai kepentingan hukum yang sama, sehingga penerapan Pasal 4 ini 

masih sesuai dengan PERMA. 

Kemudian dalam penerapan Pasal 4 ayat (3) dapat dilihat pada tabel 5 

juga bahwa para pihak yang bersengketa berdomisili di daerah hukum yang 

sama ini berarti bahwa dalam penerapan Pasal ini juga telah sesuai dengan 

ketentuan PERMA. 

Aspek biaya perkara dapat dilihat dalam tabel 6 yang menyatakan bahwa 

biaya perkara tingkat pertama untuk menyelasaikan perkara gugatan 

sederhana tidak ada yang melebihi Rp. 200.000.000,00. 

Presentase penerapan PERMA Nomor 2 tahun 2015 di Pengadilan 

Negeri Kupang Klas 1A masih minim ini juga dikomentari oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A, Bapak Mohamad Sholeh mengatakan 

bahwa beberapa perkara yang penyelesaian perkara yang sedikit lambat 

adalah diakibatkan karena para pihak yang tidak menghadiri persidangan 

sehingga membuat waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana berjalan 

dengan lambat. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa hal ini tentu menjadi 
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kendala bagi pihak pengadilan karena penyelesaian gugatan sederhana pihak 

Tergugat dan Penggugat wajib menghadiri secara langsung setiap 

persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum sesuai dengan Pasal 

4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 

terhadap perkara-perkara perdata yang ditangani menggunakan PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas IA belum berjalan 

sebagaimana ketentuan PERMA tersebut. 

B. Kendala Dalam Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan 

Negeri Kupang Klas 1A  

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, penerapan PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A belum berjalan 

dengan baik. 

Dari hasil wawancara dengan para responden sebenarnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di 

Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A adalah masyarakat belum mengetahui 

adanya PERMA ini. 

Pada penyelesaian perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg yang dalam 

proses penyelesaiannya para pihak tidak hadir. Walaupun proses 

penyelesaiannya kurang dari 25 hari tetapi dalam persidangan Penggugat dan 
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Tergugat tidak hadir. Pada persidangan dengan agenda pembacaan gugatan 

penggugat tidak hadir dan pada pembacaan penetapan Tergugat tidak hadir.  

Selanjutnya pada perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg proses 

pemanggilan terhadap pihak Tergugat telah dilakukan dua kali pada tanggal 

14 Desember 2016 dan pada tanggal 29 Desember 2016, tetapi pihak tergugat 

tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya hadir sehingga pada tanggal 18 

Januari 2017 putusan perkara ini dibacakan tanpa kehadiran tergugat. Ini juga 

merupakan kendala dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan 

PERMA Nomor 2 Tahun 2015. 

Wawancara yang sama kepada Bapak Mohamad Sholeh yang dilakukan 

pada 21 September yang lalu sebenarnya kendala yang dihadapi pihak 

Pengadilan adalah masyarakat atau penasehat hukum belum mengetahui 

mengenai PERMA ini dan belum ada sosialisasi kepada masyarakat sendiri 

sehingga mereka tidak mengetahui PERMA ini. Lebih lanjut beliau 

menyatakan bahwa dari pihak pengadilan sendiri sudah berupaya 

mengenalkan kepada masyarakat mengenai PERMA ini dengan cara 

memasang spanduk didepan gerbang pengadilan tetapi belum ada peningkatan 

yang signifikan untuk masyarakat yang ingin menempuh jalur hukum untuk 

menyelesaikan perkara perdata dengan menggunakan PERMA ini. 

Selanjutnya wawancara yang sama dengan Panitera Pengganti Lidia 

Marlies Florence Mboeik yang dilakukan pada 21 September yang lalu juga 

mengatakan alasan mengapa para pihak tidak hadir adalah para pihak 
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mengaku bahwa pihaknya tidak tahu bahwa penyelesaian gugatan sederhana 

hanya melakukan pemanggilan dua kali, pihak tergugat mengira bahwa 

penyelesaian perkaranya menggunakan ketentuan penyelesaian perkara 

perdata biasa yang proses pemanggilan pihak tergugat sampai tiga kali. 

Wawancara terhadap Emmy Tabun, yang dilakukan pada 22 September 

yang lalu merupakan perwakilan dari pihak Penggugat dalam perkara nomor 

1/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg, beliau mengatakan bahwa ketidakhadiran Tergugat 

dalam persidangan waktu itu sebenarnya pada waktu sidang pertama. Beliau 

juga mengatakan bahwa sebenarnya pihak Penggugat juga belum mengetahui 

mengenai PERMA ini. Beliau hanya mengetahui bahwa PERMA ini hanya 

menangani perkara yang dibawah Rp. 200.000.000,00. Pihak penggugat 

merasa penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak pengadilan terkesan 

lambat.  

Wawancara terhadap Ester Helen Suriani Sipahutar, yang dilakukan pada 

23 September yang lalu yang merupakan pihak Tergugat dalam perkara nomor 

2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg, beliau mengatakan bahwa ketidakhadiran beliau 

dalam persidangan waktu itu karena beliau tidak mengetahui bahwa pada saat 

persidangan para pihak wajib menghadiri persidangan. Beliau mengatakan 

bahwa beliau merupakan salah seorang yang belum mengetahui begaimana 

pelaksanaan persidangan dengan diterapkannya PERMA Nomor 2 Tahun 

2015. Selanjutnya dikatakan juga bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa 

perkara ini proses penyelesaian perkaranya dilakukan berdasarkan PERMA 

Nomor 2 Tahun 2015 sehingga tidak menghadiri sidang. Akhirnya pada 
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perkara nomor 2/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg gugatan dari Penggugat menjadi 

gugur.  

Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kendala 

dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kupang 

adalah aspek waktu dimana para pihak yang tidak menghadiri sidang karena 

tidak mengetahui bataas waktu yang diterapkan dalam PERMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


