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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya memerlukan bantuan orang lain sebagai 

penunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.1 Perbuatan perjanjian yang 

dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat pun didasarkan kepada hal tersebut. 

Perjanjian dapat dikatakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat, 

seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, “Perjanjian merupakan 

suatu perbuatan yang mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk 

menjalankan suatu hal tertentu.” 

Terdapat dua macam bentuk pelaksanaan dalam perjanjian, yaitu perjanjian yang 

dilaksanakan secara tertulis maupun perjanjian yang dilaksanakan secara tidak tertulis 

(lisan). Perjanjian tertulis merupakan perjanjian berwujud tulisan yang dilaksanakan 

oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian, sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) 

merupakan suatu perjanjian berwujud lisan yang hanya didasarkan atas rasa saling 

percaya kepada para pihak dalam sebuah perjanjian.2 Perjanjian yang dibentuk secara 

tertulis dapat memberikan adanya suatu kepastian hukum bagi para pihak yang 

membuatnya, karena dalam perjanjian tertulis telah mengatur secara jelas, apa yang 

                                                        
1 Sudarsono, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.209 
2 Salim H.S, 2014, Hukum Kontrak “Teori & Penyusunan Kontrak”, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.27 
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menjadi substansi kesepakatan para pihak yang membuatnya, sedangkan perjanjian 

yang dibentuk secara lisan kurang dapat memberikan suatu kepastian hukum, 

dikarenakan dalam perjanjian lisan tidak diatur secara jelas mengenai substansi dari 

perjanjian yang dibentuk oleh para pihak, sehingga perjanjian lisan ini dapat dengan 

mudah disangkal atau diingkari oleh para pihak yang membuatnya.   

Tanpa kita sadari, seringkali kita menemukan perjanjian lisan di dalam kehidupan 

bermasyarakat, 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, di mana untuk 

melakukan suatu perbuatan perjanjian, seseorang dengan orang lainnya dapat dengan 

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

maupun dengan badan hukum. 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”. Asas 

kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan terhadap para pihak untuk melakukan 

: 
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a. Melangsungkan atau tidak melangsungkan suatu perjanjian; 

b. Menentukan isi, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian; 

c. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja; 

d. Menentapkan suatu bentuk perjanjian, dilakukan secara tertulis maupun lisan.3 

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus mengenai bentuk perjanjian pinjam 

pakai yang dilakukan oleh para pihak. KUHPerdata hanya mengatur mengenai syarat 

sahnya suatu perjanjian yaitu : 

1. Terdapat kesepakatan antara kedua pihak; 

2. Terdapat kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 

3. Terdapat suatu hal tertentu; 

4. Terdapat kausa yang halal. 

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.  

Tidak dapat dipungkiri, dala suatu perjanjian tidak luput dari adanya pihak yang 

melakukan suatu 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. 

Pengertian perbuatan melawan hukum telah termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

yang menyatakan “bahwa tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

                                                        
3 Salim H.S, Op.Cit, Hal.11 
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merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan seseorang yang karena 

kesalahannya melahirkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut.”4  

Kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan dapat 

dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg yang mana 

Pihak Tergugat yang bernama Arif Rahmat Umar secara lisan meminta kepada 

Penggugat yang Bernama Kolan Junus Foenai untuk dipinjamkan sertifikat hak milik 

atas tanah milik Penggugat untuk dijadikan sebagai jaminan hutang Tergugat kepada 

Bank Bukopin Cabang Kupang. Dalam kasus tersebut, pihak Penggugat menyerahkan 

sertifikat hak milik atas tanahnya dengan SHM No.1053 kepada Tergugat atas dasar 

keduanya berteman akrab dan saling percaya. Namun tanpa diketahui oleh Penggugat, 

Pihak Tergugat melakukan proses balik nama SHM No.1053 yang semula milik 

Pengguat, menjadi milik Tergugat. Kemudian terjadi kredit macet karena Tergugat 

tidak melunasi hutangnya secara jatuh tempo sebesar Rp.84.657.557.73 (delapan puluh 

empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan hal 

ini baru diketahui Penggugat setelah Bank Bukopin Cabang Kupang melayangkan 

surat pemberitahuan tunggakan kredit Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik 

jaminan. Agar barang jaminan milik Penggugat Tersebut tidak dijual atau di lelang oleh 

pihak Bank maka Penggugat menebus hutang Tergugat sebanyak 2 kali angsuran. 

Setelah hutang Tergugat dilunasi oleh Penggugat maka sertifikat SHM No.1053 yang 

telah dibalik nama atas nama Tergugat di roya dan Kembali menjadi atas nama 

                                                        
4  Mariam Darus Badrulzaman, 2006, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 

Bandung: Alumni, Hal. 146 
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Tergugat. Namun karena yang melunasi hutang Tergugat pada Bank Bukopin Cabang 

Kupang adalah Penggugat, maka pihak Bank Bukopin telah mengembalikan SHM 

No.1053/barang jaminan milik Pengggugat kepada Penggugat selaku pemilik jaminan. 

Setelah Penggugat memperoleh Kembali hak SHM tersebut, Penggugat berusaha 

mencari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakan untuk 

menebus hutangnya dan mengurus balik nama SHM atas nama Penggugat, namun 

hingga saat gugatan dilayangkan Tergugat tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menetapkan bahwa Tergugat telah 

melaksanakan tindakan melawan hukum terhadap Penggugat, yang mana bahwa 

semula Tergugat telah meminjam sertifikat SHM milik Penggugat hanya untuk 

dijadikan sebagai jaminan, namun kemudian pihak Tergugat malah melakukan  balik 

nama SHM atas tanah 1053 milik Penggugat, menjadi milik Tergugat. Pihak Tergugat 

pun tidak dapat melunasi hutangnya, yang mana tunggakan hutang tersebut malah 

dilayangkan kepada Penggugat dan Penggugat lah yang membayarkan tunggakan 

hutang milik Tergugat, dalam perkara ini, pihak Tergugat tersebut tentunya telah 

merugikan hak Penggugat. Pihak Tergugat harus dapat mempertanggungjawabkan 

perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya terhadap pihak Penggugat.  

Penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi topik dalam penelitian 

ini, dikarenakan masih adanya pelaksanaan perjanjian pinjam pakai yang hanya di 

dasari atas 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 dapat menimbulkan suatu 
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penyimpangan yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat pula mengakibatkan 

kerugian bagi salah satu pihak. Penulis pun tertarik mengenai bagaimana pertimbangan 

hukum dari Hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut dan juga pertimbangan hukum 

dari Hakim di dalam menentukan kekuatan hukum perjanjian pinjam pakai yang 

dilakuakan secara lisan oleh para pihak, serta di dalam menentukan tuntutan ganti 

kerugian yang dijatuhkan kepada Tergugat dalam perjanjian pijam pakai secara lisan 

tersebut. Karena dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melakukan suatu 

perjanjian pinjam pakai secara lisan, yang mana hal tersebut justru dapat menimbulkan 

suatu permasalahan, yaitu timbulnya tindakan melawan hukum yang dapat pula 

menimbulkan kerugian materiil kepada salah satu pihak. Hal tersebut dapat dengan 

mudah terjadi dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur dengan jelas 

isi dari suatu perjanjian lisan yang telah dilaksanakan oleh para pihak.  

 Berdasarkan latar belakang dan problematika yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melaksanakan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN 

PERJANJIAN PINJAM PAKAI SECARA LISAN (Studi Putusan Nomor. 

79/Pdt.G/2016/Pn.Kpg)” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak yang melaksanakan perbuatan 

melawan hukum di dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan ? 
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2. Bagaimana bentuk tuntutan ganti kerugian yang dijatuhkan kepada pihak 

Tergugat terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai  

secara lisan ?  

3. Bagaimana 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 ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami akibat hukum bagi pihak yang melaksanakan perbuatan 

melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tuntutan ganti kerugian yang dijatuhkan 

kepada Tergugat terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam 

pakai secara lisan. 

3. Untuk 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. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pembaca, yakni : 
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1. Manfaat Teoritis  

Penulis berharap dengan dilaksanakannya penelitian ini, dapat memberikan  

informasi kepada para akademisi dalam aspek hukum pada umum dan khususunya 

terhadap aspek hukum perdata, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat sebagai literatur untuk menambah wawasan terkait dengan 

perjanjian pinjam pakai secara lisan bagi masyarakat luas.  

2. Manfaat Praktis  

Dengan adanya hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan 

mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak yang membutuhkan serta 

dapat menjawab seluruh permasalahan yang sedang penulis teliti pada saat ini, 

serta diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas untuk lebih 

waspada di dalam melakukan perjanjian pinjam pakai secara lisan. Sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya hal-hal buruk yang tidak diinginkan oleh para pihak di 

kemudian hari.  

 

E. Kerangka Pemikiran  

Perjanjian pinjam pakai pada saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat luas. 

Masih banyak masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam pakai secara lisan yang 

mana hanya didasarkan oleh rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Namun, 

perlu kita ketahui bahwa segala bentuk perjanjian yang telah dilakukan dapat 

melahirkan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian lisan 
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seringkali tidak memberikan batasan ketentuan yang jelas mengenai hal-hal yang 

menjadi hak serta kewajiban dari para pihak.   

Perjanjian pinjam pakai sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1740 

KUHPerdata, yang ditujukan untuk menjaga kepentingan para pihak dalam melakukan 

perjanjian tersebut. Namun, seringkali para pihak yang melakukan perjanjian pinjam 

pakai secara lisan ini tidak paham betul dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam 

perjanjian tersebut, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan. Salah satunya 

yaitu perbuatan melawan hukum yang seringkali pula menimbulkan kerugian bagi 

salah satu pihak.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum ialah suatu aktivitas ilmiah yang bersumber kepada suatu 

sistematika, metode serta ide-ide tertentu dengan cara menganalisis suatu permasalhan 

hukum. Setelah proses analisisi dilakukan, maka hal selanjutnya yang perlu untuk 

dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai fakta hukum 

yang telah ditemukan, yang selanjutnya diusahakan untuk menciptakan jalan keluar 

atas suatu permasalahan yang lahir akibat adanya fenomena hukum yang ada. 

Dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian ialah suatu unsur absolut yang harus 

dipenuhi dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian meliputi hal-hal sebagi 

berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang mana penelitian yuridis 

normatif sendiri merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk 

melakukan kajian terhadap bahan pustaka hukum seperti perundang-undangan dan 

peraturan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji 

oleh penulis.5 

Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif ini didasari oleh maksud penulis 

yang ingin mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan terhadap perbuatan 

melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara lisan. 

2. Metode Pendekatan  

Penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal di dalam penelitian ini. 

Yang mana metode pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian yang bersifat 

normatif kualitatif atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. 

Penggunaan metode doktrinal di dalam penelitian ini digunakan oleh penulis 

karena, penelitian ini lebih menekankan kepada langkah-langkah spekulatif teoritis 

untuk menganalisis data-data yang akan dipakai di dalam penelitian ini.6 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan 

data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum. Data sekunder sendiri 

                                                        
5 Kudzaifah DImyati, 2021, Metode Penelitian Hukum (Bahan ajar), Hal.11. 
6 Ibid. Hal 17. 
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merupakan data atau dokumen-dokumen hukum yang telah ada yang diperoleh 

dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis memakai data sekunder 

berbentuk artikel ilmiah, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, kamus 

hukum, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dikaji oleh penulis. Kemudian penulis menggunakan data primer yang 

bersumber dari kitab undang-undang hukum perdata serta Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 79/Pdt.G/2016/PN.Kpg. Pemilihan data sekunder dalam penelitian 

ini dikarenakan data tersebut telah cocok dengan permasalhan yang dikaji oleh 

penulis, karena penulis tidak melaksanakan penelitian secara langsung ke lapangan 

tetapi penulis lebih mengedepankan analisis-analisi data yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis memilih untuk memakai metode pengumpulan data yang berasal dari 

studi pustaka (Library Research) dalam melakukan penelitian ini. Studi pustaka 

sendiri merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu 

data sekunder yang didapatkan dari menganalisis dan menelaah sumber-sumber 

kepustakaan, seperti karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian hukum terdahulu, 

maupun literatur-literatur lain yang telah ada sebelumnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Pemilihan metode 

pengumpulan data dengan Teknik studi kepustakaan di dalam penelitian ini 

dikarenakan penulis ingin mengkaji hasil riset terdahulu yang terdapat kaitannya 

dengan bidang yang diteliti oleh penulis. 
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5. Meteode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yang mana penulis melakukan pengamatan data yang telah 

diperoleh, kemudian menggabungkan data-data tersebut berdasarkan ketentuan 

maupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan 

menggunakan logika deduktif. Logika deduktif ini sendiri memiliki pengertian, 

bahwa penulis di dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum 

kemudian kesimpulan tersebut ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus. 

Metode analisis kulaitatif ini dipilih oleh penulis, karena penulis akan 

mengumpulkan data-data yang telah diperoleh sehubungan dengan permasalahan 

yang akan diteliti, kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif dari 

premis mayor (undang-undang) sebagai kajian umum dengan premis minor (fakta 

norma) sebagai kejian khusus dalam permasalahan tersebut, yang kemudian 

disusun dalam rangkaian kalimat yang efektif sehingga dapat memudahkan dalam 

memahami hasil analisis data di dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Skripsi 

Penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan dalam 

skripsi ini agar mudah dipahami oleh pembaca. Secara sistematis, terdapat empat bab 

di dalam skrpisi, masing-masing bab memuat sub bab yang berkaitan antara satu 

dengan lainnya. Adapum sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu: 
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BAB I, yang mana berisikan pendahuluan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan, serta 

sistematika skripsi. 

BAB II, berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum 

perjanjian, tinjauan umum perjanjian pinjam pakai, keabsahan perjanjian lisan, tinjauan 

umum tentang perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata.  

BAB III, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang akibat hukum bagi 

pihak yang melaksanakan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai 

secara lisan, bagaimana bentuk tuntutan ganti kerugian yang dijatuhkan kepada 

tergugat terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam pakai secara 

lisan, serta tinjauan umum perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.  

BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran yang dapat ditarik atas hasil penelitian 

dan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini.  
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