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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hukum Perdata merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang 

memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan 

pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang 

tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari 

orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai 

hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
1
 Menurut ruang lingkupnya, 

Hukum Perdata memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, Hukum 

Perdata mencakup hukum privat materiil yaitu hukum yang mengatur 

kepentingan perseorangan. Adapun dalam arti sempit, Hukum Perdata 

merupakan lawan dari Hukum Dagang.
2
 Jika dilihat dari menurut 

fungsinya, Hukum Perdata terbagi menjadi 2, yaitu Hukum Materiil dan 

Hukum Formil. Hukum Materiil umumnya disebut juga dengan Hukum 

Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, 

yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin 

ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaan Hakim.
3
 

Dalam jalannya persidangan, terdapat beberapa sumber yang menjadi 

acauan dalam Hukum Acara Perdata. Sumber Hukum Acara Perdata yang 

berlaku hingga sekarang belum terkumpul dalam satu kodifikasi. Kendati 
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demikian, sumber tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, baik produk nasional setelah Indonesia merdeka.
4
  

Hukum Acara Perdata juga memilki asas-asas yang menjadi ketentuan 

dasar. Terdapat 10 asas dalam Hukum Acara Perdata, salah satunya adalah 

Asas Hakim pasif dan aktif. Dalam hukum acara perdata disebut 

verhandlungsmaxime, yaitu pembuktian hanya merujuk kepada peristiwa 

yang disengketakan saja. Lawan dari verhandlungs-maxime adalah 

untersuchungs-maxime yang berarti Hakim wajib mengumpulkan bahan 

pembuktian untuk kepentingan pemeriksaan sengketa.
5
  

Asas Hakim pasif dan aktif mempunyai makna sebagai inisiatif 

bahwasannya untuk mengadakan acara perdata dilakukan oleh para pihak-

pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim tidak pernah melakukannya. 

Dalam perkara perdata, pihak yang berkepentingan disebut sebagai 

penggugat dan tergugat. Tugas Hakim hanyalah membantu untuk mencari 

keadilan dan berusaha mengatasi masalah agar dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6
 

Gugatan merupakan sebuah tuntutan yang diajukan oleh pihak yang 

merasa haknya dirugikan.
7
 Dalam istilah hukum, pihak yang merasa 

haknya dirugikan disebut sebagai penggugat. Sedangkan pihak yang telah 

merugikan hak dari penggugat disebut tergugat. Dalam mengajukan 
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sebuah gugatan, haruslah jelas apa yang dituntut. Jika tidak, maka Hakim 

akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.  

Dalam Reglement of de Rechtsvordering, Pasal 8 No. 3 memuat 

pokok-pokok di dalam sebuah gugatan yang terdiri dari identitas pihak, 

Fundamentum petendi dan petitum. Identitas pihak berisi informasi para 

pihak seperti memberikan keterangan nama pihak, alamat tempat tinggal 

para pihak, serta kedudukan para pihak dalam perkara yang diajukan di 

Pengadilan. Hal ini dimaksud agar tidak terjadinya eror in persona pada 

saat jurista melakukan pemanggilan. Fundamentum petendi atau yang 

lebih dikenal dengan posita merupakan dalil atau alasan yang memuat 

tentang hubungan hukum antara tergugat dan alasan tuntunnya.
8
 Petitum 

merupakan tuntutan yang diminta oleh pihak penggugat kepada Hakim. 

Petitum harus diterangkan dalam amar putusan secara jelas dan rinci untuk 

menghindari gugatan tidak diterima. 

Dalam pengajuan gugatan, bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Het Herzien Indonesisch Reglement 

staatsblad Nomor : 44 Tahun 1941. Dalam pasal 118 HIR, menjelaskan 

tentang bagaimana cara gugatan masuk dalam Pengadilan. Sedangkan 

dalam pasal 120 HIR menjelaskan tentang mengajukan gugatan dalam 

lisan. Perlu dicatat, Het Herzien Indonesisch Reglement atau biasa disebut 

HIR dipakai untuk daerah Jawa dan Madura. Untuk reglemen acara hukum 

yang dipakai diluar daerah Jawa dan Madura adalah Reglement Tot 
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Regeling Van Het Hechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura 

atau biasa disebut RBg staatsblad 1927 Nomor : 227 yang tertuang pada 

pasal 142 dan 144 RBg. 

Indonesia memiliki berbagai macam gugatan yang berlaku di dalam 

Pengadilan. Dalam perkara perdata, dikenal istilah gugatan voluntair dan 

contentiosa. Perbedaan yang mencolok dari kedua gugatan tersebut adalah 

bahwa gugatan voluntair merupakan permohonan yang tidak ada sengketa 

di dalamnya, sedangkan gugatan contentiosa dikenal sebagai gugatan 

perdata yang mengandung sengketa. Dalam perkara perdata juga dikenal 

istilah gugatan biasa dan gugatan istimewa. Perbedaan mencolok dari 

kedua gugatan ini terdapat pada permohonan pengajuan. Jika gugatan 

istimewa wajib mencantumkan kalimat pada petitum yang berbunyi: 

“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar 

Bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau banding”, dalam gugatan biasa 

tidak ada. 

Sejak tanggal 7 Agustus Tahun 2015, Mahkamah Agung 

mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian 

gugatan sederhana. Gugatan Sederhana merupakan terobosan dari 

Mahkamah Agung untuk menyelesaikan gugatan yang bernilai materiil 

maksimal 200 juta.
9
 Tidak semua gugatan yang bernilai 200 juta bisa 

diselesaikan dengan gugatan sederhana. Dalam hal ini, perkara yang bisa 

diselesaikan oleh gugatan sederhana hanya perkara wanprestasi dan PMH 
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(Perbuatan Melawan Hukum).
10

 Sedangkan perkara hak atas tanah dan 

perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan 

khusus tidak bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana. Berbeda dengan 

gugatan biasa, gugatan sederhana dilaksanakan menggunakan Hakim 

Tunggal dan selesai perkara maksimal 25 hari.
11

 Putusan dalam gugatan 

sederhana bersifat hukum tetap jika tidak terjadi permohonan keberatan 

setelah 7 hari paling lambat pembacaan putusan dan dilaksanakan secara 

sukarela. 

Selang waktu 4 tahun, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali 

PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 

tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dalam PERMA No. 4 

Tahun 2019 terdapat beberapa ketentuan yang telah dirubah dan ditambah. 

Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi solusi untuk kemudahan bagi 

para pihak yang berperkara di dalam Pengadilan. Di Pengadilan Agama 

Sragen sudah menerapkan Gugatan Sederhana pada kasus wanprestasi 

seperti pada putusan penetapan No. 2 /Pdt.GS/2021/PA.Sr.
12

 

Namun, dengan keluarnya PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas 

PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan 

sederhana, pemakaian PERMA No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama akan 

terganggu. Pasalnya, di dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 mengandung 
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beberapa aturan yang diambil dari PERMA No. 2 Tahun 2015. Berangkat 

dari uraian diatas, maka penelitian ini diarahkan kepada 

IMPLEMENTASI PERMA NO. 4 TAHUN 2019 PERUBAHAN 

ATAS PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP 

PERKARA WANPRESTASI DALAM SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana di Pengadilan Agama Sragen 

? 

2. Bagaimanakah keefektifitasan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugagatan Sederhana terhadap perkara 

wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Sragen ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisa penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada 

Pengadilan Agama Sragen. 



 
 

7 

2. Untuk mengetahui keefektifitasan PERMA No.4 Tahun 2019 terhadap 

perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat 

diberikan. Berkaitan dengan manfaat dari hasil penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi 

penulis lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan 

lainnya dan masyarakat terhadap peraturan Mahkamah Agung di 

dalam Pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan 

hukum yang berlaku serta arahan bagi masyarakat luas mengenai 

gugatan sederhana dalam Pengadilan, khususnya Pengadilan agama. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pemikiran memuat uraian tentang konsep dasar yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

Penelitian dimulai dari uraian mengenai PERMA No. 2 Tahun 2015 dan 

PERMA No. 14 Tahun 2016. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah, Pengadilan Agama sudah memiliki aturan hukum sesuai dengan 

PERMA No. 14 Tahun 2016. Ketentuan untuk menyelesaikan perkara 
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sengketa ekonomi syariah menurut PERMA No. 14 Tahun 2016 bahwa 

dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan biasa.
13

 

Jika perkara diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, maka pemeriksaan 

tersebut mengacu kepada PERMA No. 2 Tahun 2015. 

Perkara yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana hanya perkara 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam perkara wanprestasi 

sengketa ekonomi syariah yang melalui gugatan sederhana hanya bisa 

bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
14

 dan 

waktu penyelesaiannya paling lama 25 hari.  

Mahkamah Agung memperbarui aturan tata cara penyelesaian gugatan 

sederhan atau small claim court dengan mengeluarkannya PERMA No. 4 

Tahun 2019. Mengenai perma tersebut, terdapat beberapa perubahan 

mekanisme dari perma sebelumnya, seperti menaikkan nilai gugatan 

materill menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini 

membuktikan bahwa penggunaan gugatan sederhana di Indonesia sangat 

efektif sehingga Mahkamah Agung menaikkan nilai gugatan materiil pada 

gugatan sederhana dengan dikeluarkannya PERMA No. 4 Tahun 2019. 

Serta ditambah beberapa mekanisme-mekanisme baru dalam penyelesaian 

gugatan sederhana, seperti tidak berlaku kembali batas domisili, perluasan 

pengertian kuasa hukum, menjamin keefektivitasan, serta adanya 

kemudahan dalam administrasi melalui elektronik. Secara khusus 

digambarkan dalam bagan berikut. 
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Gambar 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
15

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek, dimana peneliti 

sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna.
16

 Metode kualitatif 
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bisa disebut sebagai metode interpretive karena data hasil peneletian lebih 

berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang di temukan di 

lapangan.
17

 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis ketentuan hukum yang 

berlaku dan melihat kenyataan apa yang terjadi di masyarakat.
18

 Atau 

bisa disebut sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.
19

 Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris 

disimpulkan sebagai pendekatan untuk menganalisa masalah yang 

sudah di rumuskan kemudian dipadukan dengan sumber data yang 

menjadi rujukan (data primer dan sekunder). 

2. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau disebut field 

research. Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan cara 

mengambil data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data 

akan langsung diambil dari Pengadilan Agama Sragen. 
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3. Bentuk dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber 

pertama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dengan melakukan wawancara.
20

 Sumber data diperoleh 

dari lapangan secara langsung melalui wawancara kepada Hakim 

Pengadilan Agama Sragen dengan topik gugatan sederhana. 

b. Data Sekunder 

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas 

dengan melakukan wawancara terstruktur.
21

 Data sekunder juga 

mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berbentuk 

laporan, dan seterusnya.
22

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik 

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data 

primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. 

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan 

adalah: 

a. Observasi 
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Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengamati serta mencatat secara sistematis terkait gejala 

yang terjadi.
23

 Dalam hal ini, penelitian akan melakukan 

observasi mengenai implementasi gugatan sederhana atau small 

claim court terhadap perkara wanprestasi sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Sragen guna mempeoleh informasi 

secara jelas.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang 

relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
24

 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan 

guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat 

dari narasumber yang berkompeten.
25

 Wawancara dilakukan 

kepada Hakim Pengadilan Agama Sragen. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau 

gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, 
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dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan 

penelitian.
26

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan 

menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh 

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan 

dimulai dari reduksi data, display data, sampai penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Pada tahap reduksi, penulis akan mengumpulkan data-data yang 

telah penulis dapatkan di lapangan, serta akan menyaring data 

yang akan digunakan dan membuang data yang tidak diperlukan.  

b. Display data 

Setelah penulis mereduksi data, langkah selanjutnya yang akan 

ditempuh adalah display data. Dalam penelitian kualitatif, 

display data merupakan hal yang penting. Pada tahap display 

data, penulis akan memaparkan kegiatan implementasi gugatan 

sederhana terhadap perkara wanprestasi pada sengketa ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Sragen dalam bentuk naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil apa yang 

sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang akan 
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dilakukan penulis nantinya akan menjawab rumusan masalah 

yang telah dirumuskan.
27

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara 

garis besar isi skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN Berisi mengenai gambaran latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi pembahasan mengenai 

PERMA No. 4 Tahun 2019 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 

2015 tentang tata cara tata cara penyelesaian gugatan sederhana 

terhadap perkara wanprestasi dalam ekonomi syariah; Penemuan 

hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi 

gambaran umum mengenai analisa Normatif mengenai realisasi 

Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana terhadap perkara wanprestasi dalam ekonomi syariah pada 

Pengadilan Agama Sragen serta memaparkan hasil dari data primer. 

BAB IV PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran 
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