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ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

BERDASARKAN PINJAM PAKAI SECARA LISAN 

(Studi Putusan Nomor. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg) 

 

Abstrak 

Perjanjian pinjam pakai secara lisan dapat dikatakan kerap terjadi di dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam perjanjian pun tidak luput dari adanya suatu perbuatan yang 

melanggar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh salah satu pihak. Seperti kasus yang 

telah terjadi di Kupang dalam perkara nomor : 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg. Tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui akibat hukum, bentuk tuntutan ganti kerugian, serta mengetahui 

pertimbangan hukum dari Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 

79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan studi kepustakaan. 

Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder. Kemudian 

penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian lisan yang 

telah dibuatnya dengan pihak Penggugat, kemudian pihak Tergugat dijatuhi sanksi 

membayar ganti kerugian berupa kompensasi uang oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim 

dalam memutus perkara Nomor. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, telah berdasar kepada fakta, 

pertimbangan hukum yang ada di dalam persidangan serta unsur Pasal 1320 dan 1365 

KUHPerdata, namun Majelis Hakim kurang memperhatikan kerugian yang akan timbul 

di masa mendatang bagi pihak korban, sehingga Majelis Hakim belum dapat memberikan 

rasa keadilan bagi pihak korban. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan, Perbuatan Melawan Hukum, Akibat 

Hukum, Ganti Rugi. 

 

Abstract 

Verbal loan-use agreements can often be said to occur in social life. The agreement does 

not escape the existence of an act that violates the rights and obligations of one of the 

parties. Such is the case in Kupang in case number: 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg. The purpose 

of this study was to determine the legal consequences, the form of compensation claims, 

and to know the legal considerations of the judges in the District Court Decision Number. 

79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg. In this study, the author uses a normative juridical research 

method with a doctrinal approach which is carried out by means of a literature study. The 

data sources used are primary and secondary legal materials. Then this study uses 

qualitative analysis methods. The results of the study explained that the Defendant had 

committed an unlawful act in the verbal agreement he had made with the Plaintiff, then 

the Defendant was sentenced to pay compensation in the form of monetary compensation 

by the panel of judges. The Panel of Judges in deciding case No. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, 

based on the facts, legal considerations in the trial and elements of section 1320 and 1365 

of the Civil Code, but the Panel of Judges did not pay attention to the losses that would 

arise in the future for the victim, so the Panel of Judges The judge has not been able to 

provide a sense of justice for the victim. 

 

Keyword: Verbal Loan Agreement, Unlawful Act, Legal Consequences, Compensation. 

 
1. PENDAHULUAN 

Tanpa kita sadari, dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita menemukan 
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pelaksanaan perjanjian secara lisan, contohnya seperti perjanjian dalam kegiatan 

berbelanja, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Perjanjian lainnya 

yang sering dilakukan secara lisan oleh masyarakat adalah perjanjian pinjam pakai. 

Pengertian perjanjian pinjam pakai sendiri tercantum dalam pasal 1740 KUHPerdata 

yang menyatakan, “pinjam pakai merupakan suatu perjanjian yang mana satu pihak 

memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, 

dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang tersebut harus mengembaikan barang 

itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang telah ditentukan.” 

Perjanjian pinjam pakai menganut asas kebebasan berkontrak. Maksudnya untuk 

melakukan suatu perbuatan perjanjian, seseorang dengan orang lainnya dapat bebas 

melakukan perjanjian dengan siapa pun baik itu dengan orang perorangan, maupun 

dengan badan hukum (Salim, 2014). Asas kebebasan berkontrak tercantum dalan Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan “seluruh perjanjian dapat berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya apabila dibuat secara sah.” 

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk perjanjian pinjam 

pakai yang dilakukan oleh para pihak. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata hanya diatur 

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada 

satupun persyaratan yang mengharuskan suatu perjanjian dilaksanakan secara tertulis. 

Oleh karena itu, perjanjian pinjam pakai dapat dilaksanakan secara tertulis, maupun 

secara lisan.  

Perjanjian yang dibentuk oleh para pihak tidak dapat luput dari adanya pihak yang 

melakukan perbuatan melanggar hak dan kewajiban hukum kepada pihak lainnya. Oleh 

karena itu, pihak yang telah melanggar hak dan kewajiban salah satu pihak tersebut dapat 

dinyatakan telah melaksanakan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana.kasus yang 

telah terjadi di Kupang dalam perkara nomor : 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg. Alasan kasus ini 

dipilih sebagai obyek penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum, bentuk tuntutan 

ganti kerugian, serta mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg dalam memutuskan perkara tentang 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut 

menjadi topik dalam penelitian ini, dikarenakan masih adanya pelaksanaan perjanjian 

pinjam pakai yang hanya di dasari atas rasa saling percaya antara para pihak (perjanjian 

lisan), yang mana dengan dilakukannya perjanjian pinjam pakai secara lisan 

menyebabkan para pihak tidak mendapatkan adanya suatu kepastian hukum dan akhirnya 
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dapat menimbulkan suatu penyimpangan yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat 

pula mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Sumber data yang 

digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder. Kemudian penelitian ini 

menggunakan metode analisis kualitatif (Dimyati, 2021). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melaksanakan Perbuatan Melawan 

Hukum Di Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan 

Pelanggaran terhadap suatu hak subjektif milik seseorang merupakan salah satu bentuk 

perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal tersebut dapat terjadi bilamana 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut telah menimbulkan suatu pelanggaran 

yang nyata bagi hak subjektif yang dimiliki orang lain, serta dapat dilihat dari adanya 

fenomena pelanggaran terhadap tingkah laku dari seseorang berdasarkan kepada 

peraturan hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis. yang mana hal tersebut 

seharusnya tidaklah dilanggar oleh pelaku. Dalam kaitannya dengan perkara Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg seperti yang dikaji oleh penulis, suatu 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pinjam 

pakai secara lisan yang dibentuk oleh kedua belah pihak tersebut dapat menimbulkan 

suatu akibat hukum bagi pihak yang melakukannya.  

Akibat hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, ditimbulkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum 

dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan yang dilakukan oleh pihak Tergugat 

menyebabkan kerugian kepada pihak Penggugat. Dimana dalam perjanjian pinjam pakai 

secara lisan yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak telah disepakati, bahwa objek 

perjanjian yaitu SHM Nomor 1053 milik Penggugat hanya dijadikan sebagai objek 

jaminan atas hutang di Bank Bukopin Cabang Kupang. Namun dalam perjanlanannya, 

tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, pihak Tergugat melakukan proses balik nama 

sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 tanggal 3 Mei 1995 atas nama Penggugat 

menjadi atas nama Tergugat. Kemudian atas tindakan yang telah dilakukan oleh pihak 

Tergugat tersebut, pihak Tergugat dengan sengaja menghindar dan tidak mau melakukan 



 
4 

proses balik nama atas sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 tanggal 3 Mei 1995 

atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat kembali. Perbuatan Tergugat yang 

sengaja menghindar dan tidak mau melakukan proses balik nama kembali tersebut 

merupakan suatu pebuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat. 

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut telah terbukti merupakan suatu 

perbuatan yang melawan hukum dan merugikan bagi pihak Penggugat. Dimana atas 

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut terdapat 

beberapa kemungkinan penjatuhan sanksi, seperti yang telah di uraikan dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, antara lain sebagai berikut : 

1. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau dalam bentuk pengembalian kerugian 

kepada keadaan semula atau seperti keadaan sebelum berlangsungnya perbuatan 

melawan hukum; 

2. Ganti kerugian berbentuk uang; 

3. Adanya suatu pernyataan dari pihak yang melakukan pelanggaran bahwa 

perbuatannya bersifat melawan hukum; 

4. Adanya suatu perbuatan yang dilarang; 

5. Menghilangkan suatu hal yang dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum; 

6. Adanya pengumuman keputusan dari hakim (Sembiring, 2020). 

3.2 Bentuk Ganti Kerugian Yang Dijatuhkan Kepada Pihak Yang Melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan  

Bentuk ganti kerugian bagi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dapat 

diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ganti kerugian yang berbentuk materiil serta 

ganti kerugian yang berbentuk imateriil. Pengertian dari kerugian imateriil sendiri 

merupakan suatu bentuk ganti kerugian yang tidak berbentuk uang, kerugian yang 

dimaksud adalah kerugian yang merusak psikis milik orang lain, seperti muka pucat, rasa 

sakit, dan lain-lain. Sedangkan kerugian materiil sendiri diartikan sebagai kerugian yang 

diderita korban yang berbentuk kekayaan ataupun harta benda. 

KUHPerdata telah mengatur mengenai bentuk pemberian ganti kerugian dalam 

Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Selain itu, dalam hukum dikenal pula beberapa bentuk 

akibat adanya suatu perbuatan hukum yakni sebagai berikut :  

1. Kerugian aktual  
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Kerugian yang dapat dengan mudah dilihat dalam bentuk nyata baik yang besifat 

immateriil, maupun yang bersifat materiil. Kerugian aktual berpedoman kepada 

adanya hal-hal nyata, yang tumbuh akibat adanya perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh si pelaku. 

2. Kerugian di masa yang akan datang 

Kerugian di masa yang akan datang merupakan suatu kerugian yang diperkirakan 

dapat terjadi di masa yang akan datang karena adanya suatu perbuatan melawan 

hukum, kerugian di masa yang akan datang ini perlu didasarkan kepada kerugian yang 

dapat dibayangkan akan terjadi di masa yang akan datang secara konkret (Simamora, 

2021). 

Majelis Hakim dalam Register Perkara Nomor 79/Pdt.G/PN.Kpg memutuskan 

bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, maka 

Tergugat harus membayarkan biaya ganti kerugian sebesar Rp. 84.657.577.73 kepada 

pihak Penggugat dikarenakan pihak Tergugat memiliki kredit macet di Bank Bukopin 

Cabang Kupang. Tagihan kredit macet tersebut kemudian dilayangkan kepada pihak 

Penggugat selaku pemilik sah SHM Nomor 1053 yang dijadikan sebagai objek jaminan 

pihak Tergugat kepada Bank Bukopin Cabang Kupang,  karena pihak Penggugat tidak 

ingin kehilangan SHM Nomor 1053 miliknya yang telah dibalik nama menjadi atas nama 

Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat terpaksa untuk membayarkan kredit macet 

milik Tergugat tersebut agar SHM Nomor 1053 miliknya yang telah dibalik nama oleh 

pihak Tergugat tidak dijual atau dilelang oleh Bank Bukopin Cabang Kupang. Menurut 

Penulis, Tuntutan ganti kerugian yang dijatuhkan oleh Majels Hakim tersebut dirasa 

kurang tepat, karena jumlah nominal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangatlah tidak 

sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum 

dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan tersebut. Selain itu, menurut Penulis Majelis 

Hakim tidak memperhatikan adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak Penggugat 

di masa yang akan mendatang, seharusnya Majelis Hakim dapat pula menjatuhkan 

tuntuan ganti kerugian dengan nominal yang lebih dari yang telah ditetapkan, karena 

dalam melakukan proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibalik 

nama secara diam-diam oleh Tergugat, kembali menjadi atas nama pihak Penggugat 

sebagai pemilik yang sah atas sertifikat hak atas tanah tersebut memerlukan adanya biaya 

pengurusan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan 

tuntuan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh Penggugat.  
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3.3 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Putusan Pengadilan 

Negeri No.79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg Dalam Memutuskan Perkara Tentang 

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan 

Majelis Hakim dalam register perkara Nomor 79/Pdt.G.PN.Kpg telah memutus, bahwa 

perjanjian pinjam pakai secara lisan antara Penggugat dan Tergugat Pada Bulan 

September 2007 tentang penyerahan sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 dari 

Penggugat kepada Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan hutang Tergugat di Bank 

Bukopin cabang Kupang adalah sah, kemudian menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat 

yang dengan sengaja menghindar dan tidak mau melakukan proses balik nama atas 

sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 tanggal 3 mei 1995 atas nama tergugat 

menjadi atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan 

Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 

sebesar Rp. 84.657.557,73. 

3.3.1 Analisis Putusan Perjanjian Pinjam Pakai Secara Lisan Yang Dibentuk Oleh Kedua 

Belah Pihak Adalah Sah; 

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam pakai secara lisan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah sah, telah berpedoman kepada Pasal  Pasal 

1320 KUHPerdata, yang mana di dalam perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

memenuhi kategori syarat sahnya perjanjian yaitu : 

1. Terdapat kesepakatan antara kedua pihak; 

Kesepakatan antara para pihak ialah unsur yang bersifat absolut yang menjadi dasar 

terjadinya suatu perjanjian. Inisiasi kata sepakat dalam hukum perjanjian disebut juga 

sebagai penawaran yang di akseptasi, di mana unsur inisiasi dalam perjanjian pinjam 

pakai adalah adanya permintaan untuk meminjam suatu objek untuk digunakannya dari 

salah satu pihak yang kemudian disepakati oleh pihak yang lain. Agar inisiasi perjanjian 

pinjam pakai dapat terlaksana, maka dalam hal ini inisiasi perjanjian pinjam pakai 

tersebut haruslah memenuhi suatu syarat, yaitu sebagai berikut : 

a. Permintaan untuk meminjam objek tersebut haruslah sampai kepada pihak yang 

meminjamkan objek tersebut; 

Dalam kasus ini, pihak Tergugat telah mengutarakan langsung permintaannya untuk 

meminjam sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 milik Penggugat kepada 

Penggugat. 
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b. Permintaan untuk meminjam objek tersebut haruslah dimengerti oleh pihak yang 

meminjakan objek dalam perjanjian tersebut.  

Pihak yang meminjamkan objek tersebut yakni Pihak Pengggugat telah mengetahui 

dan diterima bahwa Tergugat ingin meminjam sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 

milik Penggugat untuk dijadikan sebagai jaminan hutang kepada Bank Bukopin cabang 

Kupang oleh pihak Tergugat.  

Perjanjian pinjam pakai yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah Pihak yakni 

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidaklah mengandung unsur kekhilafan, paksaan, 

maupun penipuan dari kedua belah pihak dalam proses pembentukan perjanjian pinjam 

pakai tersebut, meskipun dalam perjalanannya terdapat pihak yang melakukan penipuan 

dengan melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah tanpa sepengetauhan 

pemilik sah sertifikat hak atas tanah tersebut, dalam hal ini Pihak Penggugat secara 

sukarela atas dasar pertemanan untuk menyepakati adanya perjanjian pinjam pakai secara 

lisan tersebut. Jadi dalam hal ini, kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut 

sah terlepas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dilakukan secara 

tertulis maupun lisan, dikarenakan dalam KUHPerdata pun bersifat terbuka dan bebas 

maka kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan secara lisan saja, berbeda halnya 

apabila kesepakatan dilakukan dalam perjanjian perdamaian, yang mana bentuk 

kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut haruslah dilakukan secara 

tertulis. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat sah perjanjian yakni terdapat 

kesepakatan antara kedua pihak telah terpenuhi. 

2. Terdapat kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum; 

Dalam Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan seseorang yang telah dianggap 

dewasa adalah seseorang yang telah : 

a. Berusia 21 tahun atau lebih; 

b. Bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan, walaupun mereka belum 

berumur 21 tahun. (Satrio, 2001) 

Dalam kasus ini, kedua belah pihak merupakan orang yang telah dewasa. Dapat 

kita ketahui bahwa pihak Penggugat yakni KOLAN JUNUS FOENAI telah berusia 60 

tahun, sedangkan ARIF RAHMAT UMAR, berusia 38 tahun. Serta kedua belah pihak 

tidak berada di bawah pengampuan. Hal ini menandakan bahwa kedua belah pihak 

dianggap cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka 
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salah satu syarat sah perjanjian yakni terdapat kecakapan dalam melaksanakan perbuatan 

hukum telah terpenuhi. 

3. Terdapat suatu hal tertentu; 

Unsur hal tertentu dalam perjanjian sendiri telah tercantum dalam Pasal 1333 

KUHPerdata, yang berbunyi “adanya suatu persetujuan dalam perjanjian, haruslah 

terdapat suatu barang yang telah ditentukan jenisnya. Bukan menjadi suatu rintangan jika 

jumlah barang tersebut tidak jelas, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari dapat 

dihitung jumlahnya.” Dalam hal ini, objek yang diperjanjikan merupakan objek prestasi, 

di mana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan 

ditujukan untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, serta berbuat sesuatu. Jika 

dicermati secara seksama, hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan perjanjian 

pada dasarnya dapat berisi ketiga hal, maupun salah satu objek prestasi seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata tersebut. Pada kasus register perkara 

No.79/Pdt.G/2016/PN.Kpg ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Memberikan sesuatu 

Pada Kasus ini, telah terjadi penyerahan kebendaan dari pihak Penggugat berupa 

sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1053 kepada pihak Tergugat. 

b. Berbuat sesuatu 

Pihak peminjam, yaitu Tergugat memiliki kewajiban untuk berbuat sesuattu kepada 

orang yang meminjamkan barang, yaitu Penggugat. Pihak Tergugat memiliki kewajiban 

untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya yaitu sertifikat hak milik atas tanah 

Nomor 1053 kepada Penggugat selaku pemilik sah dari sertifikat hak milik atas tanah 

nomor 1053 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat sah perjanjian 

yakni Terdapat suatu hal tertentu telah terpenuhi. 

4. Terdapat kausa yang halal. 

Dalam kasus ini, hakim telah memeriksa dan menyatakan bahwa perjanjian pinjam 

pakai secara lisan yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak tidaklah bertentangan 

dengan Pasal 1335-1337 KUHPerdata  Dalam kasus perjanjian pinjam pakai ini, isi dan 

tujuan kausa yang dilakuakn oleh kedua belah pihak adalah, pihak peminjam 

menghendaki untuk meminjam sertifikat hak milik atas tanah untuk dijadikan sebagai 

jaminan pada Bank Bukopin Cabang Kupang, sedangkan pihak yang meminjamkan 
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objek perjanjian menghendaki barangnya tersebut digunakan sebagai objek jaminan pada 

Bank Bukopin Cabang Kupang tersebut. Dalam awal perjanjian, tidak disebutkan bahwa 

pihak yang meminjam sertifikat hak milik atas tanah tersebut ingin menggunakan atau 

membalik namakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut menjadi milikinya. Oleh 

karena itu, perjanjian pinjam pakai yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak memiliki 

kausa yang halal. serta hal ini telah diperkuat dengan adanya keterangan dari kedua saksi 

yang membenarkan adanya perjanjian pinjam pakai secara lisan yang telah dilaksanakan 

oleh pihak Penggugat dengan Tergugat.  

Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-

unsur dari syarat sahnya perjanjian yang ada di dalam perjanjian pinjam pakai secara 

lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut. Dan berdasarkan fakta 

hukum serta bukti-bukti yang telah ada, maka majelis hakim mengabulkan petittum 

tersebut. Sehingga pertimbangan hukum dari hakim tersebut telah sesuai dengan norma 

yang ada.  

3.3.2 Analisis Putusan Perbuatan Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 

Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan Tergugat dalam perjanjian pinjam pakai 

secara lisan dalam kasus ini merupakan suatu Perbuatan melawan hukum, dimana dalam 

memustuskan perkara tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 1365 

KUHPerdata serta yurisprudensi yang menyatakan bahwa untuk dapat diklasifikasikan 

sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka pada perbuatan melawan hukum yang 

menimbulkan suatu perikatan harus memuat unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Terdapat suatu perilaku melawan hukum 

Dimana dalam kasus ini pihak Tergugat telah melakukan seuatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, dimana Dalam kasus ini pihak 

Tergugat telah melanggar hak yang dimilki oleh pihak Penggugat, di mana sertifikat hak 

milik atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat merupakan suatu bagian dari hak pribadi 

dan hak kekayaan milik Penggugat itu sendiri. Perjanjian pinjam pakai secara lisan yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak menyatakan bahwa pihak Penggugat 

meminjamkan sertifikat hak atas tanah miliknya kepada Tergugat hanya untuk digunakan 

sebagai jaminan saja, namun pada akhirnya pihak Tergugat melakukan balik nama atas 

sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 milik Penggugat tersebut melalui notaris 

dengan alasan hak hibah dan kemudian dibebani hak tanggungan, padahal Penggugat 
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tidak pernah datang menghadap Notaris untuk memberikan hibah atas tanah tersebut 

kepada Tergugat, Penggugat hanya meminjamkan sertifikatnya untuk digunakan sebagai 

jaminan saja. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pihak 

Penggugat. Kemudian perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pelaku, dimana seharusnya pihak Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

objek yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan tersebut, namun 

pihak Tergugat justru membalik namakan SHM tersebut menjadi atas nama Tergugat.  

b. Perilaku tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain 

Dalam kasus ini, pihak Penggugat tidak mengetahui bahwa telah terjadi kredit 

macet karena Tergugat tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo sebesar 

RP.84.657.577.73 (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus 

tujuh puluh tujuh rupiah). Dan hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah Bank 

Bukopin cabang Kupang melayangkan surat pemberitahuan tunggakan kredit Tergugat 

pada tanggal 10 Maret 2011 yang tembusannya dijatuhkan kepada Penggugat sebagai 

pemilik jaminan. 

Bahwa agar jaminan (sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053) milik Penggugat 

tersebut tidak dijual, maka Penggugat telah menebus hutang Tergugat tersebut pada Bank 

Bukopin cabang Kupang masing-masing pada tanggal 1 April 2011 sebesar 

Rp.50.000.000., dan pada tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.38.751.869,47., dan setelah 

Penggugat melunasi hutang Tergugat, maka sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1053 

tanggal 3 Mei 1995 telah di Roya menjadi atas nama Penggugat kembali. Hal ini tentunya 

sangat merugikan pihak Penggugat.  

c. Terdapat kesalahan di dalam berperilaku atau perilaku hukum yang telah 

dilaksanakan tersebut.  

Unsur hal tertentu dalam perjanjian sendiri telah tercantum dalam Pasal 1333 

KUHPerdata, yang berbunyi “adanya suatu persetujuan dalam perjanjian, haruslah 

terdapat suatu barang yang telah ditentukan jenisnya. Bukan menjadi suatu rintangan jika 

jumlah barang tersebut tidak jelas, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari dapat 

dihitung jumlahnya.” Dalam hal ini, objek yang diperjanjikan merupakan objek prestasi, 

di mana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan 

ditujukan untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, serta berbuat sesuatu. Jika 

dicermati secara seksama, hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan perjanjian 
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pada dasarnya dapat berisi ketiga hal, maupun salah satu objek prestasi seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata tersebut. Pada kasus register perkara 

No.79/Pdt.G/2016/PN.Kpg ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Memberikan sesuatu 

Pada Kasus ini, telah terjadi penyerahan kebendaan dari pihak Penggugat berupa 

sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1053 kepada pihak Tergugat. 

b. Berbuat sesuatu 

Pihak peminjam, yaitu Tergugat memiliki kewajiban untuk berbuat sesuattu 

kepada orang yang meminjamkan barang, yaitu Penggugat. Pihak Tergugat memiliki 

kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya yaitu sertifikat hak milik atas 

tanah Nomor 1053 kepada Penggugat selaku pemilik sah dari sertifikat hak milik atas 

tanah nomor 1053 tersebut. 

3.3.3 Analisis Putusan Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Kepada 

Penggugat; 

Majelis Hakim dalam perkara ini juga memutuskan penjatuhan ganti kerugian kepada 

pihak Tergugat. Dimana dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 

untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar RP.84.657.577.73,. Namun 

menurut penulis, keputusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim untuk menghukum 

Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 84.657.557,73 dirasa 

kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya kerugian yang 

akan timbul di masa mendatang, di mana Majelis Hakim tidak menjatuhkkan adanya 

tuntutan ganti kerugian atas proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah nomor 1053 

yang telah dibalik nama atas nama Tergugat, kembali menjadi atas nama Penggugat. 

Proses balik nama yang dilakukan oleh Penggugat tersebut juga memerlukan adanya 

suatu biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, Penulis merasa bahwa Majelis 

Hakim kurang memperhatikan penjatuhan ganti kerugian yang diberikan kepada pihak 

Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim belum dapat memberikan suatu 

keadilan bagi pihak korban.  

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat 

adalah melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan 

pihak Penggugat, telah berdasarkan kepada fakta-fakta, pertimbangan-pertimbangan 
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hukum yang ada di dalam persidangan, serta telah mempertimbangkan unusr-unsur yang 

ada dalam Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata. (Asnawi, 2014). Namun, Majelis 

Hakim dalam memutus bahwa Tergugat harus membayarkan ganti kerugian berupa uang 

kepada pihak Penggugat kuranglah tepat, dikarenakan Majelis Hakim tidak 

mempertimbangkan adanya kerugian yang akan dialami oleh pihak Penggugat di masa 

mendatang, yakni dalam hal proses balik nama sertifikat ha katas tanah nomor 1053 yang 

telah dibalik nama menjadi milik Tergugat, kembali menjadi milik Penggugat. Sehingga 

dalam hal ini, Majelis Hakim belum dapat memberikan suatu keadilan bagi pihak korban. 

 

4.    PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Akibat dari perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan pada 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg, adalah, adanya penjatuhan 

sanksi. Majelis Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa pihak yang melakukan 

perbuatan hukum harus membayarkan ganti kerugian kepada pihak korban berupa ganti 

rugi dalam bentuk uang atau berupa ganti rugi kompensasi.  

Penerapan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg telah berdasarkan kepada fakta, pertimbangan 

hukum yang ada di dalam persidangan serta telah berpedoman kepada unsur-unsur dalam 

Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana dalam putusan tersebut hakim 

memutuskan bahwa perjanjian pinjam pakai yang dibentuk oleh kedua pihak adalah sah, 

memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah melawan hukum karena 

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan pihak Penggugat. Namun 

dalam menetapkan tututan ganti kerugian, Majelis Hakim tidak memperhatikan 

kemungkinan kerugian yang akan dihadapi oleh pihak korban dimasa mendatang, 

sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Mejalis Hakim tersebut belum bisa memberikan 

rasa keadilan bagi pihak korban. 

4.2 Saran 

Hendaknya dalam suatu perjanjian pinjam pakai secara lisan ditentukan secara jelas apa 

saja yang menjadi substansi didalam perjanjian pinjam pakai yang dibentuk oleh para 

pihak, sehingga para pihak yang membentuk perjanjian tersebut tidak dengan mudah 

melakukan penyimpangan terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.  

Untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan salah satu pihak 
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dikemudian hari, maka hendaknya membentuk suatu perjanjian pinjam pakai secara 

tertulis, atau setidak-tidaknya membuat perjanjian di bawah tangan, dan apabila 

perjanjian pinjam pakai tetap dibentuk secara lisan maka harus menyertakan setidaknya 

dua orang saksi, apabila dikemudian hari terdapat pihak yang melakukan perbuatan 

melawan hukum, maka akan memudahkan proses penyelesaian sengketa didalam 

perjanjian pinjam pakai tersebut. 

Majelis Hakim dalam memutuskan penjatuhan ganti rugi seharusnya lebih 

mempertimbangkan lagi kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh Penggugat di 

masa mendatang, sehingga putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dapat 

memberikan suatu keadilan hukum bagi pihak korban.  
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