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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perjanjian hutang piutang sering sekali terjadi di dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang kerap dilakukan 

dalam masyarakat secara luas karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin 

meningkat. Perjanjian hutang piutang sering diadakan dengan suatu kesepakatan 

antara dua belah pihak untuk berjanji akan mentaati segala aturan yang ditetapkan 

dalam perjanjian yang telah dibuat. Bilamana kedua belah pihak sudah ada kata 

sepakat, dan disaksikan oleh sejumlah saksi, maka dianggap perjanjian sudah lahir 

seketika itu.  

 Dalam perjanjian hutang piutang sering juga menggunakan jaminan harta 

benda. Bisa dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak. Para pihak yang 

mengadakan perjanjian terikat patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat sesuai 

dengan asas pacta sunt servanda dan segala hal yang telah disepakati tersebut 

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.  

 Dalam praktiknya, kreditur akan meminta debitur untuk menyertakan jaminan 

dalam perjanjian hutang piutang sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur. 

Jaminan merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian accessoir dalam 

perjanjian pokok utang piutang. Sifat dari perjanjian tambahan akan selalu 
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mengikuti perjanjian pokoknya. Tujuan adanya pemberian jaminan dari debitur 

kepada kreditur adalah untuk menambah kepercayaan kreditur bahwa debitur akan 

melunasi utangnya. Pemberian jaminan sebagai pelunasan utang debitur diatur 

dalam Pasal 1131 KUHPerdata dan 1132 KUHPerdata mengenai jaminan umum 

dalam perjanjian utang piutang.  

 Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik 

yang ada maupun yang akan ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, 

merupakan jaminan pelunasan utang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 

KUHPerdata menyebutkan, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara 

bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan utang kepadanya.
1
 

Perjanjian Hutang Piutang dalam KUHPerdata tidak diatur secara tegas dan 

terperinci, namun tersirat dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang menyatakan dalam 

perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk 

dan kualitas yang sama.  

 Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini hutang 

piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian adalah perbuatan hukum, dari 

perjanjian maka timbul perikatan yang merupakan hubungan hukum.  

Hukum perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta 

kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu 

                                                           
1
 Sri Soedewi, Hukum Jaminan Di Indonesia:Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan 

Perorangan, (Yogyakarta:C.V. Bina Usaha,1980), hal.45. 
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dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan 

ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau 

peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Perikatan dapat lahir dari 

suatu perjanjian dan Undang-Undang. Sedangkan unsur-unsur hukum perikatan 

adalah : 

1. Hubungan Hukum 

2. Harta Kekayaan 

3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak 

4. Prestasi 

  Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak 

berbuat sesuatu.Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah 

melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang 

dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu 

yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam 

perjanjian.  

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang : 

1. Perikatan (Pasal 1233 KUHPerdata) : Perikatan, lahir karena suatu 

perjanjian atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. 
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2. Perjanjian atau kontrak (Pasal 1313 KUHPerdata) : Adalah suatu peristiwa 

di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain 

atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. 

3. Undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdata) : Perikatan yang lahir karena 

undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang 

sebagai akibat perbuatan orang. 

 Tidak jarang juga adanya upaya pelunasan yang dilakukan oleh kreditur 

adalah suatu perbuatan melawan hukum. Masih banyak ditemukan di kalangan 

masyarakat. Para pihak dalam membuat perjanjian hutang piutang tidak jarang 

dilakukan secara lisan atau dengan bukti penerimaan uang berupa kwitansi tanpa 

dituangkan dalam akta otentik atau Akta Pengakuan Hutang. Tanpa adanya 

perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik atau Akta Pengakuan Hutang 

akan menyebabkan kesulitan dalam pembuktian, sehingga menyebabkan kesulitan 

untuk menagih hutang dari debitur. Hal ini menyebabkan kreditur yang tidak 

paham atau yang memiliki itikad tidak baik bisa jadi si kreditur secara asal-asalan 

mengalihkan surat-surat jaminan tersebut jika jaminan tersebut dalam bentuk 

tanah/rumah.  

  Perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, suatu 

perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut : 
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1. Adanya Suatu Perbuatan; 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3. Adanya kesalahan; 

4. Adanya kerugian dan; 

5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

  Maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan 

yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah 

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori 

dari perbuatan melawan hukum, yaitu : a.Perbuatan melawan hukum karena 

kesengajaan b.Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian) c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.
2
  

 Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak 

sengaja yang sifatnya melanggar berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini 

telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam pasal tersebut di 

atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap 

sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang 

dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan 

yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya. Selanjutnya agar 

pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan 

                                                           
2
 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), hal.3. 
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hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak 

lain.  

 Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan 

hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut 

mengenai ganti kerugian tersebut. Kemudian dalam Pasal 1372 ayat (2) 

KUHPerdata yang menyatakan:  

  “Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar 

  atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan  

  kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. 

 Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan 

hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh 

Pasal 1246 KUHPerdata di namakan “Kosten, scaden en interessen” (biaya, 

kerugian dan bunga). Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti 

kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. 

  Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.342/PDT.G/2015/PN.DPS. telah 

terjadi kasus yang berawal dari hutang piutang. Para Penggugat merupakan ahli 

waris dari I Wayan Gingsir (almarhum) yang semasa hidupnya mempunyai 2 

bidang tanah Tatak Ayah, yang lazim disebut sebagai Tanah Catu. Pada tanggal 

26 Mei 1990 I Nyoman Nuka (almarhum) anak dari I Wayan Gingsir (almarhum) 
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dan Ni Ketut Murti (almarhum) meminjam uang kepada Anak Agung Ngurah 

Oka Yudanegara (tergugat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan 

jaminan tanah berdasarkan kwitansi tertanggal 26 Mei 1990 dengan waktu  

tempo pelunasan selama 10 (sepuluh) bulan. Pada Pertengahan tahun 2011 I 

Nyoman Nuka (almarhum) menyuruh anaknya yaitu I Nyoman Sumarma 

(penggugat VI) untuk melunasi hutang kepada Tergugat akan tetapi Sertifikat 

Tanah Sengketa tiba-tiba sudah dibalik nama secara sepihak atas nama Tergugat 

tanpa sepengetahuan I Nyoman Nuka (almarhum). Perbuatan Tergugat sudah 

merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari tanah yang dijadikan jaminan. 

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di Bab IV. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat kiranya 

dirumuskan dalam suatu permasalahan, yaitu: 

 1. Apakah tindakan tergugat membalik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah 

yang bukan haknya dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum ? (Studi 

Kasus: Putusan Pengadilan No.342/PDT.G/2015/PN.Dps) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah tindakan tergugat 

membalik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan haknya dapat 

dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah agar 

dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya Hukum Perdata terutama mengenai Perbuatan Melawan Hukum. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pembuat kebijakan, 

praktis, penegak hukum dan masyarakat luas mengenai Perbuatan Melawan 

Hukum 

 

1.5 Sistematika Penelitian  

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, penulis akan 

menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum dari perikatan,hak 

jaminan, dan perbuatan melawan hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif 

secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri 

dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum. 

BAB IV ANALISIS  

Dalam bab ini penulis menganalisis kasus dengan mengupas atas rumusan 

masalah yang telah dituliskan pada Bab I berupa hasil analisis penulis sendiri. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini adalah suatu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan yang diperoleh dengan dasar hasil analisis dan penelitian 

penulis terhadap rumusan masalah pada Bab I. 




