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ABSTRAK
Hukum acara perdata merupakan prosedur untuk menyelesaikan perkara dalam
bidang perdata atau privat. Menumpuknya perkara perdata di pengadilan
mengakibatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak berjalan
dengan baik. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 2015, Mahkamah Agung atas
kewenangannya mengeluarkan suatu produk hukum yaitu PERMA Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana (Small
Claim Court) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga
yang diperiksa dalam small claim court tentunya adalah perkara-perkara yang
sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 salah satunya mengatur mengenai
pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan sederhana dilakukan oleh hakim
tunggal. Akan tetapi, terdapat peraturan yang berbeda mengenai ketentuan jumlah
hakim

dalam

menyelesaikan

perkara,

sebagimana

yang

di

atur

dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan
bahwa pengadilan memeriksa hingga memutuskan perkara harus dilakukan oleh
majelis hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Suatu persidangan
dapat mengatur jumlah hakim kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga), tetapi harus
melalui perintah undang-undang.
Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan
suatu produk hukum apabila terdapat kekosongan hukum dan kedudukan PERMA
secara hierarki posisinya terpisah dengan undang-undang yang dibuat oleh badan
legislatif, sehingga PERMA berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu,
ketentuan mengenai hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana
dalam

PERMA

Nomor

2

Tahun

2015

bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kata kunci: Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung, Small Slaim Court,
Peraturan Mahkamah Agung, Kewenangan, Kedudukan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum Acara Perdata bertujuan untuk memberikan prosedur dalam
menyelesaikan perkara dalam bidang perdata atau privat. Hukum acara
perdata dalam beberapa hal dianggap sudah cukup memadai dan memberikan
pedoman dalam penyelesaian perdata. Namun demikian, dalam prosesnya
biasanya rumit, waktu penyelesaian perkara yang lambat, dan juga
memerlukan biaya yang mahal.1
Proses penyelesaian perkara perdata pada saat ini sudah memiliki banyak
perkembangan, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat proses
penyelesaian perkara yang lambat sehingga menumpuknya perkara di
Pengadilan yang belum terselesaikan. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk
Independensi Peradilan (LeIP) dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
(KRHN) mengemukakan penyebab tumpuknya perkara di Pengadilan yaitu,
pertama karena tidak adanya pengaturan mengenai pembatasan perkara.
Kedua, mengenai proses penyelesaian perkara yang lambat disebabkan
karena belum dapat terlaksananya batas waktu maksimum penyelesaian
perkara selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1999, kurangnya pengetahuan hakim
mengenai aspek hukum tertentu, pengacara atau jaksa sering mengulur waktu
proses perkara, ketidakhadiran para pihak bersengketa, kurangnya efektivitas
sistem perdamaian oleh hakim dalam sengketa perdata dalam persidangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/158 RBG, dan manajemen perkara
yang kurang baik, terlalu panjang dan birokratis. Ketiga, penyebabnya adalah
menurunnya produktivitas hakim agung dalam memutuskan perkara.2
M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan
Peradilan Agama, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 647.
2
Henry Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2001, hlm. 174-175
1

1

Penyebab-penyebab yang telah dijabarkan di atas menyimpulkan bahwa
tunggakan perkara ini timbul dari aspek manajemen peradilan dan
mengakibatkan asas sederhana, cepat, biaya ringan tidak dapat berjalan
dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian
mengeluarkan suatu produk hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
(PERMA Nomor 2 Tahun 2015).
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua
Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dan di tanggal yang sama PERMA
tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal.3
Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah sebuah mekanisme
penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam small claim
court tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Pasal 1 butir 1
PERMA Nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana
diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan
perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya
sederhana4. Dasar pemikiran dibentuknya PERMA ini salah satunya
dinyatakan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan.5 Asas peradilan sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian
perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Cepat berarti proses

Muhammad Yasin, Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SKKMA),
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-p
erma--sema--fatwa--sk-kma, diunduh pada tanggal 25 September 2018, pukul 18.30 WIB
4
http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf, diunduh pada
tanggal 16 September 2018, pukul 22.00 WIB.
5
Menimbang butir a, PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
3

2

pengadilan tidak memerlukan waktu yang lambat. Asas biaya ringan
bermakna bahwa biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.6
Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu produk hukum yang dibuat
oleh

Mahkamah

mengeluarkan

Agung.

produk

Kewenangan
hukum

Mahkamah

tersebut

Agung

untuk

dari

Pasal

berdasar

24A Undang-Undang Dasar RI 1945 yang mengatur bahwa:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.”7

Literatur kewenangan dan tugas demikian disebut sebagai fungsi pengaturan
atau regelende functie Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan
rumusan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa:
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat
hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.8
Penjelasan

lebih

lanjut

tercantum

dalam

Penjelasan

Pasal

79

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang
mengatakan bahwa kedudukan PERMA berperan untuk mengisi kekosongan
hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang.
Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang
bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan apabila terdapat
kekurangan atau kekosongan hukum tadi.
3 (tiga) hal yang dapat dicermati dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan penjelasannya.
6
7
8

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3

Pertama, terkait dengan batasan materi PERMA. Batasan ini dapat dilihat
dari tujuan pembentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dalam memberi kewenangan membentuk PERMA.
Materi PERMA adalah materi yang belum diatur dalam undang-undang.
Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan PERMA.
Kedua, ruang lingkup pengaturan PERMA sebatas pada penyelenggaraan
peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentuk Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga sudah memberikan
rambu-rambu agar materi PERMA tidak mengambil materi yang seharusnya
menjadi

materi

undang-undang.

Ketiga,

Penjelasan

Pasal

79

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga
menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang.
Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak
dan kewajiban warga negara, melainkan lebih mengatur pengaturan secara
teknisnya.9
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 apabila dilihat menurut hirearki norma,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa jenis dan hierarki suatu
undang-undang harus sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
berisi mengenai macam jenis hierarki peraturan perundang-undangan dan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan

berisi

mengenai

jenis

peraturan

perundang-undangan, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Nur
Solikhin,
Mencermati
Pembentukan
Peraturan
Mahkamah
Agung,
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf, diunduh pada tanggal 25 September
2018, pukul 18.00 WIB.
9

4

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Apabila melihat isi dari pasal
tersebut, dapat dikatakan bahwa PERMA termasuk dalam Peraturan
Perundang-undangan lainnya, karena PERMA merupakan peraturan yang
ditetapkan berdasarkan kewenangannya, yaitu Mahkamah Agung.10
Segala jenis peraturan perundang-undangan lainnya tersebut berfungsi untuk
menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
guna

melaksanakan

kewenangan.

Setiap

jenis

perundang-undangan memiliki fungsinya masing-masing.11

peraturan
Misalnya,

peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk dalam rangka
ikhwal kegentingan yang memaksa. Sedangkan PERMA memiliki fungsi
sebagai pengisi kekosongan hukum dan sebagai pelengkap ketentuan
undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara.
Pasal-pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015, jika dikaji dari
harmonisasi vertikal terkait aturan di atasnya dan horizontal banyak yang
melanggar aturan di atasnya maupun terjadi tumpang tindih antara pasal satu
dengan pasal yang lain. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 3 PERMA
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
mengenai ketentuan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara
gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Hakim tunggal tersebut ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 9 PERMA Nomor 2 Tahun 2015.12
Ketentuan tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.
105.
12
Pasal 1 butir (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:
“Hakim adalah Hakim Tunggal”
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“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan
susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali
undang-undang menentukan lain.”13
Pasal 11

mengatur

bahwa dalam

suatu peradilan

harus

tersusun

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Suatu persidangan dapat mengatur
jumlah hakim kurang dari 3 (tiga) atau lebih dari 3 (tiga), tetapi harus melalui
perintah undang-undang. Beberapa ketentuan jumlah hakim kurang atau lebih
dari 3 (tiga) atas perintah undang-undang adalah Undang-Undang mengenai
Pengadilan Anak, Undang-Undang tentang Lalu Lintas, dan sebagainya.
Ketentuan mengenai jumlah majelis hakim dalam menyelesaikan perkara
diatur pula dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
“Mahkamah Agung memeriksa dan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim”

memutus

dengan

Ketentuan mengenai majelis hakim untuk menyelesaikan perkara pada
umumnya dilakukan sekurang-kurangnya dengan 3 (tiga) orang hakim dan
dapat lebih dari 3 (tiga) orang, namun tetap berjumlah ganjil. Majelis hakim
harus berjumlah ganjil agar sewaktu ketika ada perbedaan pendapat hukum,
maka diselesaikan dengan cara voting atau suara terbanyak diantara majelis
hakim tersebut.
Mengingat beberapa ketentuan mengenai jumlah hakim dalam menyelesaikan
perkara

harus

dilakukan

dengan

majelis

hakim

yang

berjumlah

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, tampak disini terdapat persoalan,
dimana dalam Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur
bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana dilakukan
dengan hakim tunggal atau berjumlah satu orang.

13

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Putusan yang dihasilkan oleh hakim tunggal apabila tidak terpenuhinya
kepentingan para pihak dan atau tidak memenuhi asas keadilan, para pihak
yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan gugatan
sederhana dengan mengajukan upaya hukum keberatan yang diatur dalam
Bab VI PERMA Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 21 sampai dengan Pasal
30.
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur dalam segala pemeriksaan perkara
awalnya dilakukan oleh hakim tunggal, namun di dalam Pasal 25 mengenai
upaya hukum menyatakan bahwa upaya keberatan dilakukan oleh majelis
hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Sehingga hal ini tampak
terdapat perbedaan ketentuan mengenai penggunaan hakim di dalam PERMA
Nomor 2 Tahun 2015 itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis
hendak mengkaji lebih lanjut tentang PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
B. Identifikasi Masalah:
Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis akan
merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ketentuan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman?
2. Bagaimana konsistensi ketentuan mengenai hakim tunggal yang diatur
dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:
a. Untuk menggambarkan ketentuan mengenai hakim tunggal antara
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009.
b. Untuk menggambarkan konsistensi ketentuan mengenai hakim
tunggal yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang ketentuan dan peran
hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.
2. Manfaat Praktis:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
semua pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang diteliti.
b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran,
membentuk

pola

pikir

ilmiah,

dan

untuk

mengetahui

kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode
penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis.
Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah
mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan
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pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Peter Mahmud Marzuki
menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab
permasalahan

hukum,

penelitian

hukum

normatif

dilakukan

untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi
(penilaian) dalam masalah yang dihadapi.14
Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan
Perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang penulis yang
hendak melakukan penelitian mengenai ketidaksesuaian antara ketentuan
mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan penggunaan hakim
tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 itu sendiri.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan
cara library research (kepustakaan) dengan menghimpun data-data sekunder.
Adapun sumber data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
1.

Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh
dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek
penelitian, meliputi:
a) Undang-Undang Dasar 1945
b) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau reglemen
Indonesia yang diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor
44)
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

14

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141.
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e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di
lingkungan peradilan umum
f)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2.

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh
dari buku atau teks yang membicarakan permasalahan yang sama
seperti jurnal hukum, internet, skripsi, tesis, buku bacaan, dan
tulisan-tulisan lain yang berkaitan. Keterangan-keterangan tersebut
merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa
data-data primer.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:
Bab I. Pendahuluan
Bab

pertama

ini

mengemukakan

latar

belakang

penelitian,

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.
Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Majelis Hakim Dalam Sistem
Kekuasaan Kehakiman
Bab ini akan menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman yaitu
pengertian

kekuasaan

kehakiman,

asas-asas

penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan,
fungsi, dan wewenang pelaku kekuasaan kehakiman, tugas hakim
dalam proses peradilan, serta ketentuan mengenai jumlah hakim.
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Bab III. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Gugatan Sederhana
Dalam Hukum Acara Perdata
Bab ini akan dijelaskan secara lebih dalam antara lain mengenai
pengertian hukum acara perdata, sumber hukum acara perdata,
asas-asas hukum acara perdata, pengertian gugatan sederhana, asas,
syarat gugatan sederhana, prosedur, peran hakim dalam penyelesaian
gugatan sederhana, upaya hukum gugatan sederhana, dan perbedaan
proses penyelesaian perkara dalam gugatan perdata biasa dengan
gugatan sederhana.
Bab IV. Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Hakim
Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
Berisi analisis penulis mengenai kesesuaian atau harmonisasi
ketentuan mengenai hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun
2015 dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, serta konsistensi pengaturan mengenai
hakim tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.
Bab V. Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan dari penulisan hukum tentang Hakim
Tunggal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu juga penulis akan
memberikan saran terkait dengan masalah hukum yang diteliti.
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