JANGKA WAKTU PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA
Jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana
pada tingkat pertama adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja
terhitung sejak hari sidang pertama.

PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA
Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan mengisi blanko
gugatan yang disediakan
Blanko Gugatan memuat :

Identitas penggugat dan tergugat;

Penjelasan ringkas duduk perkara;

Tuntutan atau petitum penggugat.
Apabila penggugat buta huruf, maka Panitera
Muda Perdata harus membantu penggugat mengisi
formulir gugatan.
Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib
melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi..
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa
semua kelengkapan persyaratan gugatan sederhana

BIAYA PERKARA
Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara
dengan mengacu kepada Keputusan Ketua
Pengadilan
Negeri
Sekayu
No.
W6.U2/986/HK.02/VII/2017, bagi yang tidak
mampu membayar panjar biaya perkara dapat
mengajukan permohonan untuk beracara secara
cuma-cuma atau prodeo.
.

KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 Para Pihak terdiri dari penggugat dan tergugat
(perseorangan ataupun badan hukum) yang
masing-masing tidak lebih dari satu kecuali
memiliki kepentingan hukum yang sama
 Berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sekayu (Kabupaten Musi Banyu
Asin/Kabupaten Banyu Asin).
 Tempat tinggal tergugat harus diketahui.
 Note: Para pihak harus hadir dalam setiap proses
persidangan
Jenis Perkara berupa ingkar janji/perbuatan melawan
hukum.
Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00

PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN
SEDERHANA

MEKANISME GUGATAN
SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI
SEKAYU

Dasar hukum:
Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan
melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan seperti persaingan
usaha, sengketa konsumen dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;
Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

Pendaftaran

Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera
Pengganti

Pemeriksaan pendahuluan

Penetapan hari sidang dan pemanggilan para
pihak

Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Pembuktian

Putusan
Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak
dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,
intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.
Gugatan yang diakui/tidak dibantah, tidak perlu
dilakukan pembuktian
Terhadap gugatan yang dibantah hakim melakukan
pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara
yang berlaku.
www@pn-sekayu.go.id
w
(0714) 321020

081377619061
Pnsekayu

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA
Pada hari sidang pertama Hakim wajib
mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan
batas waktu yang telah ditentukan yaitu 25 hari
kerja terhitung sejak hari sidang pertama
Penyelesaian
perkara
gugatan
sederhana
mengecualikan ketentuan yang diatur dalam
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai
prosedur mediasi (sekarang Perma No.1 Tahun
2016). Namun berpedoman kepada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154
RBg
Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat
putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak
dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun
Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan
dan para pihak tidak melaporkannya kepada
Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan
perdamaian itu;
Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari
sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan
dengan pembacaan gugatan dan jawaban.

UPAYA HUKUM KEBERATAN
Upaya hukum terhadap putusan hakim tingkat pertama dalam
gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan
yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Diajukan
paling lambat 7 hari setalah putusan diucapkan atau
diberitahukan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir
yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, dan
peninjauan kembali

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN UPAYA HUKUM
KEBERATAN
Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling
lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.
Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim
mendasar kepada:

Putusan dan berkas gugatan sederhana

Permohonan keberatan dan memori keberatan

Kontra memori keberatan

PENDAFTARAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
Pemohon mengisi blanko permohonan keberatan yang
disediakan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas
permohonan
keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
Jurusita
akan
menyampaikan
pemberitahuan
keberatan beserta memori keberatan kepada
Termohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak
permohonan diterima oleh Pengadilan. Termohon
dapat menyampaikan kontra memori keberatan
kepada Pengadilan dengan mengisi blanko yang telah
disediakan paling
lambat 3 (tiga) hari setelah
pemberitahuan keberatan.

PERSYARATAN
PENDAFTARAN
GUGATAN
SEDERHANA DAN KEBERATAN PADA PN. SEKAYU
GUGATAN:

Asli surat Gugatan Sederhana/blanko yang telah
disediakan PN Sekayu (1 Rangkap)

Fotokopi Bukti Surat yang sudah dilegalisir Kantor
Pos) (1 Rangkap)

Fotokopi surat Gugatan Sederhana/blanko yang
telah disediakan PN Sekayu (3 Rangkap)

CD/Softcopy surat Gugatan Sederhana/Blanko yang
telah disediakan PN Sekayu (1 Rangkap)
KEBERATAN:

Asli surat Permohonan Keberatan/blanko yang telah
disediakan PN Sekayu (1 Rangkap)

Asli Memori Keberatan (1 Rangkap)

Fotokopi surat Permohonan Keberatan/blanko yang
telah disediakan PN Sekayu (3 Rangkap)

Fotokopi Memori Keberatan (3 Rangkap)

CD/ Softcopy surat Permohonan Keberatan/blanko
yang telah disediakan PN Sekayu (1 Rangkap)

CD/Softcopy Memori Keberatan (1 Rangkap)

Salinan Putusan Pengadilan Negeri (Bila Ada)
(1 Rangkap)
APABILA DIDAMPINGI KUASA HUKUM:

Asli Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan Hukum
(1 Rangkap)

Fotokopi Surat Kuasa terdaftar di Kepaniteraan
Hukum (2 Rangkap)

Fotokopi Kartu Advokat (3 Rangkap)

Fotokopi Berita Acara Sumpah (3 Rangkap)

ALUR GUGATAN SEDERHANA

