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MOTTO 

 

 

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 

dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 

itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’. (Q.S. Al Baqarah : 45) 

 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 

bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. (Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 

 

Belajar untuk masa depanmu, Berkaryalah sesuai kemampuanmu dan Bekerjalah 

sesuai bidangmu. (Penulis) 
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ABSTRAK 

Perjanjian utang-piutang uang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-

meminjam. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, 

dengan artian bahwa memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk 

mengembalikan apa yang sudah diterimanya dengan kondisi/jumlah yang sama dan 

apabila diperlukan bisa dibebani dengan bunga. Sejumlah uang yang diberikan oleh 

kreditur perlu dilindungi. Tanpa adanya perlindungan, kreditur sulit mengelakkan 

resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Peristiwa yang 

terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali tidak berjalan lancar 

sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dianggap telah melakukan 

wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. 

Menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Dan dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu tanggung 

jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti 

rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Majelis Hakim telah 

memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi 

peristiwa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang. Sehingga Majelis Hakim dalam 
perkara ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menurut hukum Tergugat 

mempunyai hutang kepada Penggugat; Menyatakan menurut hukum Tergugat telah 

melakukan perbuatan wanprestasi; Menghukum Tergugat untuk membayar 

hutangnya kepada Penguggat secara tunai dan sekaligus. 

 

Kata Kunci : Perjanjain Utang-piutang, Penyelesaian Perkara Wanprestasi, 

Tanggung Jawab Hukum 
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ABSTRACT 

 

Loan Agreements are agreement between one party to another and the object 

of that agreement is money, means that the party who owed money is obliged to 

return it in the same amount or with an additional interest if it is deemed necessary. 

An amount of money which given by creditors needs to be protected. Without the 

law, creditors find it difficult to avoid future risks, due to the debtors' breach of 

contract. Many loan agreement did not proceed well as it was agreed before. The 

debtor is considered breaching the contract. 

This research uses descriptive normative method with primary and secondary 

data. The data was collected through literature study, field study, and interview with 

qualitative data analysis.  

Based on the research result and discussion, it can be concluded that: Legal 

liability occurred against the breach of contract. The debtor was sued  to pay the loss 

because debtor failed to fulfill his or her obligation as described in the contract. 

Panel of judges have acquired facts and concluded that this case is indeed breach of 

contract in loan agreement. Judges have thrown verdict which declared that the 

defendant was indebted to the plaintiff; Declared according to the law that the 

plaintiff has breached the agreement; Punished the defendant to pay the debt to the 

plaintiff in cash and all at once. 

 

Keywords: Loan Agreement, Breach of contract Settlement, Legal Liability. 
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