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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa 

“Negara Indonesia adalah Negera hukum”. Dalam negara hukum, penegasan 

ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam 

kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan 

atas hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka 

segala aspek kehidupan masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Salah satu aspek pengaturan ketetapan dalam masyarakat adalah 

dalam dunia peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) 

mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan 

adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, 

cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak 
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mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan 

keadilan. 
1
 

Perselisihan atau konflik yang diselesaikan di peradilan harus 

menerapkan prinsip biaya ringan, sederhana, dan waktu yang cepat. Salah 

satu perselisihan di peradilan adalah adanya konflik di anggota masyarakat 

seperti hutang piutang dengan lembaga keuangan seperti perbankan, Bank 

Perkreditan Rakyat dan Koperasi. Dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan khususnya wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH), Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang membidangi hukum 

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya 

ditulis Perma Gugatan Sederhana). Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 

angka 1 Perma Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di 

persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling 

banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan 

tata cara dan pembuktiannya sederhana.  

Pembahasan antara Perma Nomor 2 Tahun 2015 ke Perma Nomor 4 

Tahun 2019 yang sangat mendasar adalah nilai gugatan materiil sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 

menyatakan nilai gugatan dalam Gugatan Sederhana adalah Rp 200.000.000,- 
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(dua rattus juta rupiah), sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 nilai 

materiil gugatan sederhana adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  

Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 antara ayat (3) dan (4) disisipkan 

ayat (3a), yang menyatakan bahwa :  

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal 

atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk 

kuasa, kuasa isidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau 

domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.  

Diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2019 ini secara umum adalah 

untuk mengurangi penumpukan perkara di peradilan, karena gugatan 

sederhana diselesaikan dengan cara yang sederhana, guna untuk memenuhi 

asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi 

masyarakat pencari keadilan. Perkara yang dapat diajukan gugatan sederhana 

adalah gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.  

Dalam Gugatan Sederhana yang mempunyai wewenang untuk 

memeriksa dan memutus adalah peradilan umum. Sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 2 Perma Gugatan Sederhana. Perma Gugatan Sederhana ini 

dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk mempercepat proses 

penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, 

sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan 

Kehakiman), yang menyatakan bahwa : “Pengadilan membantu pencari 
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keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 

Gugatan Sederhana ini ditangani oleh hakim tunggal (Pasal 1 angka 3 

Perma Gugaran Sederhana). Dalam Gugatan Sederhana baik Penggugat dan 

Tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, yang diatur 

dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019, yaitu : “Penggugat dan 

Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan 

yang sama”.   

Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana wajib hadir secara 

langsung pada setiap persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi 

oleh kuasa hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 

Tahun 2019, yang menyatakan bahwa : “Penggugat dan Tergugat wajib 

menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi 

oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi 

penggugat”. 

Gugatan Sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kudus mulai 

tahun 2017, 2018 dan 2019,2020 seperti dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Data Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus 

No Tahun Gugatan Sederhana Didaftarkan 

1 2017 6 Perkara 

2 2018 20 Perkara 

3 2019 38 Perkara 
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4 2020 14 Perkara 

Sumber : Pusat Data Pengadilan Negeri Kudus tahun 2017, 2018 dan 

2019,2020 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa gugatan 

sederhana yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kudus dari tahun 2017 

sampai 2019 mengalami peningkatan. Pada tabel di atas, pada tahun 2017 

gugatan sederhana di Pengadilan Neger Kudus hanya 6 (enam) perkara, 

sedangkan untuk tahun 2018 meningkat menjadi 20 perkara dan untuk tahun 

2019 naik hampir dua kali lipat dari tahun 2018, yaitu 38 perkara dan pada 

tahun 2020 ada 14 perkarayang masuk ke Pengadilan Negeri Kudus.  

Gugatan sederhana didaftarkan oleh penggugat kepada Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan 

mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di Kepaniteraan. Blanko 

gugatan berisi keterangan mengenai identitas penggugat dan tergugat, 

penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat. Pada saat 

mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah 

dilegalisasi.  

Proses pemeriksaan dalam Gugatan Sederhana ditetapkan paling lama 

25 hari kerja harus sudah selasai/diputus sejak sidang pertama. Prosedur 

dalam mengajukan Gugatan Sederhana, Penggugat atau kuasa hukumnya 

membuat Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, setelah gugatan selesai dibuat, Penggugat 

mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus atau kuasa 
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hukumnya secara online melalui e-court, atau didaftarkan langsung pada 

Pengadilan Negeri setempat.  Selajutmya Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Kudus akan memberikan nomor regristrasi perkara dan akan membuat 

panggilan sidang bagi Penggugat dan Tergugat.  

Dalam pelaksanaannya dalam mengajukan Gugatan Sederhana tidak 

terlepas dari hambatan dan kendala-kendala, seperti upaya hukum keberatan 

dari pihak yang kalah dan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi 

putusan Gugatan Sederhana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti 4 (empat) putusan Gugatan 

Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus, yaitu putusan Nomor 

5/Pdt.G.S/2020/PN.Kds. 13/Pdt.G.S/2020/PN.Kds, dan putusan Nomor 

14/Pdt.G.S/2020/PN.Kds. Ketiga putusan sebagaimana tersebut di atas, 

semuannya adalah mengenai wanprestasi, dalam hal ini sebagai penggugat 

adfalah kreditor dan sebagai tergugatnya adalah debitor.  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 

TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN 

SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 

2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan 

Negeri Kudus? 

2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan pihak yang kalah dalam Gugatan 

Sederhana dan bagaimana tata cara mengajukan upaya hukum atas putusan 

Gugatan Sederhana? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi pihak yang kalah dalam Gugatan 

Sederhana dan tata cara mengajukan upaya hukum atas putusan Gugatan 

Sederhana. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini ada 2 (dua), secara teoritis dan praktis, 

sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, nantinya mampu memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan khususnya mengenai 

hukum acara tentang simplementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 

tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

2. Secara praktis 

Harapan penulis hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan 

dan informasi bagi masyarakat mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, yang mana masing-

masing bab saling berkaitan, sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, membahas Latar Belakang Permasalahan, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustak penelitian ini 

membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana, 

Pengertian Gugatan Sederhana, Ruang Lingkup dan Para Pihak dalam 

Gugatan Sederhana, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian 
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Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Bentuk Perjanjian, Unsur-Unsur dalam 

Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, 

Pengertian Wanprestasi, Akibat Wanprestasi dan Tinjauan Umum Perbuatan 

Melawan Hukum.  

BAB III Metode Penelitian, membahas metode penelitian yang terdiri 

dari  Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan sampel, 

Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian  Data dan 

Metode Analisa Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus dan upaya 

hukum bagi pihak yang kalah dalam Gugatan Sederhana dan tata cara 

mengajukan upaya hukum atas putusan Gugatan Sederhana. 

 Bab V  Penutup, bab ini akan membahas  Kesimpulan dan Saran dari 

hasil pembahasan. 

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran 

 

 

 

  


