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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan atas uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Purwodadi Nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd, maka dapat diambil 

kesimpulan hakim mengabulkan sebagian gugatan sederhana dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd sebagai 

berikut; 

1) Gugatan Para Penggugat Memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana 

sebagaimana ketentuan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu;  

a) Penggugat dan Tergugat lebih dari satu, namun memiliki kepentingan 

yang sama 

b) Para pihak berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu Pengadilan 

Negeri Purwodadi 

c) Nilai gugatan kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

d) Gugatan yang diajukan terhadap cidera janji/wanprestasi 

e) Selain pertimbangan dan penerapan hukum seperti pada kesimpulan 

pertama, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan 
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memutus perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd, yang 

mengabulkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para 

Tergugat melakukan wanprestasi, dalam putusannya juga 

mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dalam 

persidangan. 

2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat 

melakukan Wanprestasi, karena Para Penggugat berhasil membuktikan 

adanya peristiwa utang piutang sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdata dan  

peristiwa Wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata. 

3) Pemeriksaan dilakukan antara contradictoir atau verstek, hakim dalam 

pertimbangan hukum tidak sesuai, disatu pihak pemeriksaan dilakukan 

secara contradictoir dan dilain pihak pemeriksaan dilakukan secara 

verstek. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap perbedaan gugatan sederhana 

(small claim court) dengan gugatan biasa/gugatan konvensional, pada 

intinya dalam gugatan sederhana yaitu; 

1) Dasar hukum Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana dan HIR. 

2) Para Pihak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama  

3) Obyek gugatan cidera janji/Wanprestasi danPerbuatan Melawan 

Hukum 
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4) Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana 25 hari  

5) Panitera memeriksa formulir gugatan Penggugat dan dikembalikan 

apabila tidak memenuhi syarat pendaftaran gugatan sederhana. Hakim 

memeriksa formulir gugatan, apabila tidak termasuk gugatan 

sederhana Hakim mengeluarkan penetapan, apabila termasuk gugatan 

sederhana Hakim menetapkan hari sidang pertama. Pemeriksaan 

pendahuluan dilakukan oleh Hakim sebelum tanpa hadirnya para 

pihak, sebelum penetapan sidang dan pemanggilan para pihak. 

6) Pembuktian dalam gugatan sederhana diutamakan alat bukti berupa 

surat dan keterangan saksi 

7) Diperiksan dan diputus oleh hakim tunggal 

8) Upaya hukum berupa permohonan keberatan sebagai upaya hukum 

terakhir tidak tersedia upaya hukum bandig, kasasi, atau peninjauan 

kembali. Pemeriksaan dan putusan oleh majelis hakim dan dilakukan 

tanpa hadirnya para pihak. 

 

B. SARAN 

1. Seyogyanya Hakim Pengadilan Neger Purwodadi register perkara Nomor: 

01/Pdt.G.S/2016/PN Pwd diperiksa dan putus secara contradictoir. 

2. Untuk terpenuhinya hak Penggugat dan Tergugat sebagai pencari keadilan 

dalam gugatan sederhana diharapkan kepada Tim Penyusun Perma No. 2 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana nantinya 

terdapat perubahan dan/atau ketentuan tambahan mengenai: 
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a) Disarankan dimasukan ketentuan pembayaran pendaftaran pengajuan  

gugatan sederhana setelah panitera memeriksa dan tidak ada perbaikan 

lagi. Karena apabila pembayaran pendaftaran belum diperiksa atau diberi 

nesehat perbaikan gugatan dari panitera, itu akan merugikan pemohon 

guagatan sederhana jika ternyata gugatannya bukan termasuk gugatan 

sederhana tetapi ia sudah membayar pendaftaran. Karena hal ini tidak 

sesuai dengan tujuan gugatan sederhana yaitu penyelesaian sengketa 

dengan biaya ringan. Serta disarankan diatur ketentuan mengenai 

besarnya jumlah biaya pendaftaran gugatan sederhana.  

b) Seyogyanya diperbolehkan pilihan domisili dalam gugatan sederhana, 

pada kesepakatan dari para pihak. 

c) Disarankan diaturnya ketentuan mengenai ketentuan batas waktu 

penatapan hari sidang, pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh panitera, 

dan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim. Sehingga terdapat kepastian 

hukum serta menerpakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan. 

d) Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana tidak mengakomodir ketentuan mengenai ketentuan jangka 

waktu penyelesaian upaya keberatan, sehingga disarankan diatur 

ketentuan jangka waktu upaya keberatan sehingga terdapat kepastian 

hukum dan tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 


