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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam Falkutas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, penulis diwajibkan untuk membuat Tugas 

Akhir. Tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi mengakibatkan magang 

menjadi penting bagi mahasiswa ditingkat akhir untuk mendapatkan 

pengalaman kerja yang cukup. Maka dari itu, penulis memilih laporan 

magang sebagai tugas akhir penulils. Laporan magang ini adalah hasil dari 

aktifitas kerja pada suatu instusi dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan 

oleh penulis, sebagai tugas akhir. Pengalaman ini juga menjadi bekal dalam 

menjalani dunia kerja sesungguhnya dikemudian hari.  

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini, penulis berkesempatan untuk 

magang di kantor hukum KERTOPATI & Co. Penulis berharap mendapatkan 

kesempatan untuk mengaplikasikan segala teori-teori yang telah dipelajari 

selama perkuliahan, memahami cara kerja serta ikut membantu konsultan 

hukum dalam menangani berbagai macam kasus yang ditangani oleh kantor 

hukum KERTOPATI & Co.  

Dalam penullisan laporan magang ini penulis akan membahas perkara 

Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah suatu 

perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian 

bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana 

perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa 
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maupun suatu kecelakaan.
1
 Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari 

perbuatan melawan hukum
2
 yakni: 

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. 

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure 

kesengajaan maupun kelalaian). 

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 

Dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “onrechmatige daad” atau 

dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “tort”. Dalam bidang hukum kata 

tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdat yang 

bukan berasal dari wanpretasi kontrak. 
3
 Perbuatan melawan hukum diatur 

dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :  

“Tiap Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu,mengganti kerugian tersebut” 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu 

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut
4
:  

1. Adanya suatu perbuatan. 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

4. Adanya kerugian bagi korban 

5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. 

                                                        
1 Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke III, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 

2010), hal.4 
2 Ibid. 
3 Ibid. Hal.2 
4 ibid. Hal.10 
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Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu 

bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa 

ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum 

tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup 

bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena 

perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian 

dan perbuatan ada hubungan sebab akibat yang langsung kerugian itu 

disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa 

kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).
5
 

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas sesuatu. KUH 

Perdata menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung 

jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, 

tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-

orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang dibawah 

pengawasannya.
6
  Sebab dari hal tersebut suatu gugatan dapat dikatakan 

perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan 

Melawan Hukum.  

 Perbuatan melawan hukum terdapat didalam Hukum Perdata, Hukum 

Pidana, dan Tata Usaha Negara. Dalam penulisan laporan magang ini penulis 

akan membahas dan menganalisa putusan perbuatan melawan hukum dalam 

ruang lingkup Hukum Perdata. 

                                                        
5
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2550/perbuatan-melawan-hukum diunduh pada 

tanggal 5 September 2016 pada pukul 20.18  
6
 Ibid. 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2550/perbuatan-melawan-hukum
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Dengan berkaitan dengan perkara-perkara perdata tentang perbuatan 

melawan hukum, penulis akan membahas suatu kasus berdasarkan Putusan 

Pengadilan Jakarta Nomor 1414/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. Perkara tersebut 

adalah antara PT. Adhisakti Solusi Komputindo, PT. Citrathirza Astarijaya, 

dan PT. Asaba Computer Centre sebagai para penggugat. Menteri Dalam 

Negri RI sebagai Tergugat I, Direktur Jendral Administrasi Kependudukan 

sebagai Tergugat II, Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan selaku 

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Informasi Kependudukan Tahun 2008 

sebagai Tergugat III, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ditjen 

Administrasi Kependudukan tahun 2008 sebagai Tergugat IV, Menteri 

Keuangan RI sebagai  turut tergugat. Pada tanggal 04 Juli 2008 Tergugat IV 

membuat Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/1217/PPBJ 

untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Direktorat Jendral Administrasi 

Kependudukan, Departemen Dalam Negeri yang di dana-I dari dana APBN 

tahun anggaran 2008. Pengemuman Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah di 

umumkan dalam Surat Kabar Media Indonesia. Atas pengumuman tersebut 

maka Para Penggugat ikut serta dan ambil bagian sebagai Peserta Lelang dan 

setelah melalui tahapan-tahapan dari proses pelelangan. Setelah pengumuman 

tersebut kemengan diperoleh para Penggugat. Atas pengumuman tersebut 

maka para Penggugat telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan 

berdasarkan surat pelaksa pekerjaan yang diberikan pada para Penggugat. 

Setelah memenuhi ketentuan pargraf ketiga pada Pasal 31 dari Keppres 

80/2003, maka masing-masing para Penggugat telah menandatangani 

Kontrak. Selanjutnya telat diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja yang 
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ditunjukkan kepada masing-masing para Penggugat. Untuk memenuhi 

ketentuan pasal 6 tentang jaminan Pelaksanaan dari Surat Perjanjian/Kontrak 

tersebut, maka para Penggugat telah menerbitkan dan menyerahkan sebagai 

Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi. Berdasarkan ketentuan pasal 

1338 KUH Perdata maka Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh 

para Penggugat tersebut adalah sah. Selanjutnya, tergugat III telah bertindak 

dengan sengaja dan sewenang-wenang tanpa alasan sah membuat dan 

menerbitkan Nota Dinas, Nomor : 027/4019/SES, tanggal 25 September 2008 

tentang pembatalan pelelangan paket. Dengan perintah kepada Tergugat IV 

untuk segera melakukan pengumuman tentang Pembatalan Pelelangan dan 

segera melakukan pelelangan ulang. Pada tanggal yang sama tergugat IV 

telah membuat dan menerbitkan Pengumuman Pembatalan Pelelangan paket 

yang sudah dimenangi oleh para Penggugat tanpa diberi penjelasan atas 

pembatalan lelang tersebut dan tidak pernah diberitahukan secara resmi 

kepada para Penggugat. Hal tersebut yang menjadi dasar Para penggugat 

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan karena Para Penggugat merasa dirugikan oleh para Tergugat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat 

dirumuskan  permasalahan, antara lain: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap 

gugatan pada perkara nomor 1414/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel 

2. Bagaimana Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara 

nomor 1414/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel 
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1.3 Tujuan Magang 

 Tujuan dilaksanakan kegiatan magang ini adalah supaya memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi penulis selama melaksanakan kegiatan magang 

ini. Yang penulis harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan sebagai tugas akhir 

2. Melatih Kemampuan kerja 

3. Sebagai bekal untuk menghadapi lingkungan kerja di masa depan 

4. Untuk dapat mengaplikasikan teori-teori hukum yang didapat pada 

perkuliahan ke dalam praktik kerja. 

1.4 Manfaat Magang 

 Manfaat kegiatan magang yang diharapkan oleh penulis terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :  

1.Manfaat Teoritis 

 Penulis berharap laporan magang ini dapat mengembangkan ilmu hukum 

khususnya dalam kasus mengenai perbuatan melawan hukum bagi seluruh 

mahasiswa fakultas hukum selanjutnya dan bagi seluruh masyarakat.  

2. Manfaat Praktis 

 Penulis berharap laporan magang ini dapat berguna bagi para mahasiswa-

mahasiswa lain yang sedang mempelajari perkara perbuatan melawan hukum di 

Indonesia.  
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1.5 Waktu & Lokasi Magang  

 Dalam penulisan laporan magang, penulis mendapatkan kesempatan 

untuk magang di KERTOPATI & Co  yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 

sampai dengan 18 Oktober 2016. Lokasi tempat magang penulis berada di 

Gedung Graha Arsa, Lantai 3. Jalan Siaga Raya No 31, Pasar Minggu, Jakarta 

Selatan. Waktu bekerja dilakukan setiap hari Selasa sampai Rabu, dari pukul 

09:00 – 16:00 WIB.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan penulis dan pembaca, laporan magang ini disusun 

secara sistematis yang teratur maka antara materi yang terdapat dalam bab satu 

dengan bab lainnya dapat saling berhubugnan. Laporan magang ini disusun 

dalam lima bab, antara lain :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis memuat penjelasan menganai latar belakang penulis 

melakukan penulisan laporan magang ini. Serta, ringkasan kasus yang akan 

dibahas dalam laporan ini yaitu kasus perbuatan melawan hukum, rumusan 

masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, dan 

sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual yang didapatkan dari karya-karya pustaka yang menjadi rujukan, dan 

mendukung, dan berkaitan dengan permasalahan dari laporan magang. 
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BAB III PROFIL KERTOPATI  & CO 

 Pada bab ini berisi penjelasan dan infromasi profil kantor penulis 

melakukan kegiatan magang yaitu KERTOPATI & Co. yang mencakup badan 

hukum, anggota pekerjanya, dan mengenai bidan-bidang keahlian hukum yang 

ditangani oleh KERTOPATI & Co.  

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan menjelskan mengenai kronologi perkara, 

identitas para pihak, dan analisis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim 

dengan putusan pengadilan dalam menangani perkara tersebut. Dengan 

menggunakaan sumber – sumber hukum yang akurat dan kutpian-kutipan dari 

penelitian perpustakaan, dan penulis harus dapat memecahkan permasalahan 

yang ada didalam kasus tersebut.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari analisis penulis 

tentang laporan ini. Serta meberi saran yang merupakan ide atau solusi  mengenai 

perkara yang dibahas dalam laporan magang ini.  

 

 

 

 

 




