
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan

manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami

istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama

selalu  menghubungkan  kaedah-kaedah  perkawinan  dengan  kedah-kaedah

agama.15

Sedangkan berdasarkan etimologi, dalam bahasa Indonesia, perkawinan

berasal dari  kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga

dengan lawan jenis; melakukan hubungankelamin atau bersetubuh. Perkawinan

disebut juga "pernikahan", berasal dari katanikah yang menurut bahasa artinya

r(wath'i). kata nikah sendiri sering dipergunakanuntuk arti persetubuhan, juga

untuk arti akad nikah.16

15Boedi Abdullah,M.Ag. 2013. Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung. 
Penerbit : Pustaka Setia. Hal. 20

16 Ham Dini. 2013. UU No1 Tahun 1974 Dan Khi Dalam Pelaksanaanhukum Di Indonesia. 
Hal 1. http://www.scribd.com. Diunduh pada 01 mei 2018.
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Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat

dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian

pernikahan.17 Kewajiban  dan  hak  masing-masing  suami  isteri  telah

diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.18

a. Perkawinan Menurut Para Sarjana
Wirjono  Prodjodikoro  definisi  perkawinan,  yaitu  suatu  hidup

bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, sehingga terlepas

dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis, maka

perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara yang

mengatur suatu hidup bersama tertentu antara laki-laki dan perempuan.19

Menurut R. Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara

seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.20

Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci

antara  seorang  lakilaki  dengan  seorang  perempuan  untuk  membentuk

keluarga bahagia.21

17 M.Anshary MK. 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta. Penerbit : Pustaka 
Pelajar. Hal. 21.

18 Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami
istri. Ketentuan itu sejiwa dengan Al-Qur’an, Hadits, dan jiwa Islam.

19 Wiryono Prodjodikoro. 1984. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung. Penerbit : 
Sumur. Hal.7

20 R. Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta. Penerbit : Intermasa. Hal. 23. 
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Menurut  Prof.  MR.  Paul  Scholten,  perkawinan  adalah  hubungan

hokum  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama

dengan kekal dan diakui oleh Negara.
Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah suatu perjanjian yang

diadakan oleh  dua  orang,  dalam hal  ini  perjanjian  antara  seorang pria

dengan  seorang  wanita  dengan  tujuan  materiil,  yakni  membentuk

keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  itu  seharusnyalah

berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  asas  pertama  dalam

Pancasila.22

Menurut  Prof.  R.  Sardjono,SH,.  "Ikatan  lahir"  berarti  para  pihak

yang  bersangkutan  karena  perkawinan secara  formil  merupakan  suami

istri  baik  bagi  mereka  dalam  hubungan  satu  sama  lain  maupun  bagi

mereka  dengan masyarakat  luas.  Pengertian  "ikatan  lahir  batin"  dalam

perkawinan  berarti  dalam  bathin  suami  istri  yang  bersangkutan

terkandung  niat  yang  sungguhsungguh  untuk  hidup  bersama  sebagai

suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  dan  membina  keluarga  bahagia

yang kekal,  jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan

21 R. Abdul Djamali. 2000. Hukum Islam. Bandung. Penerbit : Mandar Maju. Hal.78.

22 Soedharyo Soimin. 2004. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. 
Hal.6
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lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam

stiap perkawinan.23

b. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan 
1) Menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

menyebutkan

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”

2) Menurut KUHPerdata :

Pasal 26 KUHPer
“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam

hubungan-hubungan perdata.”
Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas

hanya memandang hubungan perdata  saja,  yaitu  hubungan pribadi

antara seorang pria danseorang wanita yang mengikatkan diri dalam

suatu  ikatan  perkawinan.  Sedangkan  tujuan dari  suatu  perkawinan

tidak disebutkan disini. 
Dan dalam Pasal 81 KUHPerdata ditetapkan bahwa tidak ada

upacara  keagamaan  yang  boleh  diselenggarakan,  sebelum  kedua

belah  pihak  membuktikan  kepada  pejabat  agama  mereka,  bahwa

perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. 

23 R.Sardjono,"Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan 
Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti,Jakarta). Hal. 6
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Dengan demikian terlihat perbedaan makna pengertian tentang

perkawinan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan  dengan  KUHPerdata,  yang  mana  pada  KUHPerdata

hanya sebagai “perikatan perdata” sedangkan dalam UndangUndang

No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata namun juga

merupakan  “perikatan  keagamaan”  sesuai  dengan  falsafah  negara

Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di

atas segala-galanya.

c. Perkawinan Menurut Agama
Menurut hokum Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara

wali  wanita  calon  isteri  dengan pria  calon  suaminya.24 Dalam Pasal  2

Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 Tahun 1991 menyebutkan bahwa 
“Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”
Dalam  keputusan  perkawinan  ialah  akad  yang  menghalalkan

pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban  serta  tolong  menolong

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan

muhrim.25 Dan akad tersebut harus diucapkan oleh wali pihak perempuan

24 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Penerbit : Mandar 
Maju. Hal. 11

25 MR Martiman prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta. Penerbit : 
Karya Gemilang. Hal. 8 
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dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami

yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.26

Menurut  hukum Kristen  Katolik,  perkawinan  adalah  persekutuan

hidup  antara  pria  dan  wanita  atas  dasar  ikatan  cinta  kasih  yang  total

dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali

(Al. Budyapranata pr. 1986 : 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen

Katolik  adalah  perbuatan  yang  bukan  saja  merupakan  perikatan  cinta

antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang

penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu

adalah sah  apabila kedua mempelai sudah di baptis (Kan.1055 : 2). 27 
Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara

seorang pria  dan wanita  sebagai  suami istri  untuk mengatur  hubungan

seks  yang  layak  guna  mendapatkan  keturunan  anak  pria  yang  akan

menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan

dengan  upacara  ritual  menurut  agama  Hindu  Weda  Smrti.  Jika

perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu

maka perkawinan itu tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974 : 9).28

Menurut  Hukum  Perkawinan  Agama  Budha  (HPAB),  keputusan

Sangha  Agung  tanggal  1  Januari  1977  Pasal  1  dikatakan  perkawinan

26 Hilman Hadikusuma. Loc. Cit.  

27 Ibid. hal. 12

28 Ibid. 
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adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  sebagai  suami  dan

seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih

sayang (Karuna), dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk

membentuk satu keluarga (rumah tangga)  bahagia yang diberkahi  oleh

Sanghyang  Adi  Budha/  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  para  Budha  dan  para

Bodhisatwa-Mahasatwa.  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan

menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (Pasal 2 HPAB). 29

Dari keterangan masing-masing makna suatu perkawinan di setiap

agama,  pada  umumnya  perkawinan  adalah  perbuatan  yang  suci

(sakramen,  samskara),  yaitu  suatu  perikatan  antara  dua  pihak  dalam

memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan

berkeluarga  dan  berumah  tangga  serta  berkerabat  tetangga  berjalan

dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan

dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani”

yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon

mempelai beserta keluarga kerabatnya. 30

Perkawinan  dalam  arti  perikatan  adat  adalah  perkawinan  yang

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat

bersangkutan.  Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi,

yaitu  misalnya  dengan adanya  hubungan pelamaran yang merupakan “rasan

29 Ibid. 

30 Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Penerbit : Mandar 
Maju. Hal. 10
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sanak” (hubungan anak-anak, bujang-muli) dan “rasan tuha” (hubungan antara

orang tua keluarga dari para calon suami, istri).31

Pelamaran  dalam  hukum  adat  adalah  tata  cara  melakukan  pelamaran

sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat

ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk

suatu  keluarga  atau  rumah  tangga  bahagia,  seorang  harus  terlebih  dahulu

melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata

cara adat masing-masing masyarakat  adat.  Tata tertib adat acara melamar di

berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pelamaran

dilakukan  oleh  pihak  keluarga  atau  kerabat  laki-laki  kepada  keluarga  atau

kerabat perempuan. Satu hal yang berbeda adalah adat pelamaran yang terdapat

di  lingkungan masyarakat  adat  minangkabau atau  di  Rejang Bengkulu yang

masih di pengaruhi adat istiadat Minangkabau, pelamaran dilakukan oleh pihak

perempuan.32

Cara  melamar  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  biasanya  dilakukan

terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau

perantara  perempuan  atau  laki-laki  berkunjung  kepada  pihak  yang  dilamar

untuk  melakukan  “penjajakan“.  Setelah  penjajakan  dilakukan,  barulah

31  Hilman Hadikusuma. 2007.  Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Penerbit : Mandar 
Maju. Hal. 8

32 Sanusi. 2014.  Hukum Perkawinan Adat : Adat Pelamaran Dalam Hukum Perkawinan 
Adat. http://www.pengantarhukum.com. diunduh 29 April 2018
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pelamaran secara resmi dilakukan oleh keluarga atau kerabat orang tua pihak

laki-laki dengan membawa “tanda lamaran” atau “tanda pengikat”.33

2. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan

peraturan  pokok  perkawinan  secara  Nasional.  UU  Nomor  1  Tahun  1974

tersebut  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari  1974  dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi

diberlakukan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975 sebagai peraturan tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974. Isinya

antara lain adalah menyangkut masalah tata cara pelaksanaan perkawinan, dan

tata  perceraian.  Sedangkan  PP  Nomor  9  Tahun  1975  ini  disahkan  dan

diundangkan  pada  tanggal  1  April  Tahun  1975  dalam  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. 

Dengan  demikian  dari  tahun  1975  sampai  dengan  sekarang,  peraturan

pokok  atau  peraturan  induk  mengenai  perkawinan  di  Indonesia  adalah  UU

Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksananya PP Nomor 9 Tahun 1975.
Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  menjadi  sumber  rujukan

bagi masalah perkawinan. Ada yang diundangkan sebelum UU Nomor 1 Tahun

1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, kemudian ada dan diterbitkan pula

sesudahnya beberapa peraturan pendukungnya. Peraturan perundang-undangan

33 Ibid., diunduh pada 29 April 2018
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yang sebelumnya  adalah  antara  lain  UndangUndang Nomor  22  Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UndangUndang Nomor 32 Tahun

1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor  22  Tahun 1946

tentang Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa 46 dan Madura.

Ditambah  satu  peraturan  Menteri  Agama,  yaitu  Peraturan  Menteri  Agama

Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk luar Jawa dan Madura. 

Adapun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sesudahnya yang

merupakan peraturan pendukung, di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama

Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata

kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan

perkawinan  bagi  yang beragama Islam.  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  2

Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan Keputusan Menteri Agama

Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

3. Tujuan Perkawinan
Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan

disebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  “untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling
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membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan

kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.34

Arti  bahagia  sebenarnya  bukan  konsep  fikih  (Hukum  Islam).  Hal  ini

sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh

dansuci  antara  seorang  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  suami  istri  untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tentram dan kekal.

Sedangkan  defenisi  kekal  itu  diambil  adari  ajaran  Katolik  Roma,  yang

mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan

bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.35

Pembentukan  keluarga  yang  bahagia  itu  erat  hubungannya  dengan

keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan

kewajiban  orangtua.  Dengan  demikian  yang  menjadi  tujuan  perkawinan

menurut  perundangan  adalah  untuk  kebahagiaan  suami  isteri,  untuk

mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga

yang  bersifat  parental  (ke-orangtua-an).  Hal  mana  berarti  lebih  sempit  dari

tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem

kekerabatan  yang  bersifat  patrilineal  (ke-bapak-an)  seperti  orang  Batak,

Lampung, Bali, dsbnya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-

ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat

34 Hilman Hadikusuma. Op.cit. Hal. 22

35 Hanif El- Jazuly. 2013. Perbedaan Tujuan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 
1974 dan KHI. http://www.scribd.com. diunduh pada 30 April 2018.
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ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral

(kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.36 
Sedangkan tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat

kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut

garis  kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah

tangga  keluarga/kerabat,  untuk  memperoleh  nilai-nilai  adat  budaya  dan

kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.37

Perkawinan  sebaiknya  dapat  mendatangkan  kebahagiaan  bagi  seluruh

anggota keluarga. Hal ini erat kaitannya dengan terpeliharanya hubungan baik

antar seluruh anggota keluarga, yakni ayah, ibu, dan anak-anak. Dengan adanya

keserasian antara ikatan lahir  dengan ikatan batin  dari  pasangan suami istri,

maka hal  ini  akan membawa dampak positif  bagi  perkembangan anak yang

dibuahkan dari sebuah perkawinan. 38

4. Asas Perkawinan

36 Hilman Hadikusuma. Op.cit. Hal. 22-23

37 Abdulkadir Muhammad. 2000.  Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Penerbit : Citra 
Aditya Bakti. Hal. 71.

38 Vincensia Esti Purnama Sari. 2006. Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di 
Indonesia dalam Law Review. Banten. Jurnal hokum. Vol.VI Universitas Pelita Harapan 
Nomor 1 Juli 2006. hal. 97-98
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Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yaitu: 39

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 
b. Perkawinan merupakan ikatan lahir  batin,  berdasarkan persatuan kedua

belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan; 
c. Untuk  sahnya  perkawinan  harus  di  lakukan  berdasarkan  agama  dan

kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan

yang ada; 
e. Kedudukan  suami  istri  adalah  seimbang  dalam  rumah  tangga  dan

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak

melakukan perbuatan hukum; 
f. Berdasarka  alasan  serta  syarat-syarat  tertentu  juga  izin  pengadilan

seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami.40

g. Untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  ditentukan  batas  umur

serendahrendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita

16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang

akan  melangsungkan  perkawinan  mencapai  usia  21  (dua  puluh  satu)

tahun.

5. Syarat Sah Perkawinan

39 Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta. Penerbit : Rineka Cipta. Hal. 7,9

40 Asas Monogami dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 3019
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Kata  sah  berarti  sesuai  menurut  hokum yang  belaku,  jika  perkawinan

tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan tata tertib hokum yang telah

ditentukan, maka perkawinan tersebut tidak sah. Jadi,  jika tidak sesuai dengan

UUP No.1 tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, jika tidak sesuai

dengan ketentuan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula

jika tidak sesuai dengan ketentuan hokum adat maka perkawinan tersebut tidak

sah secara adat.
Syarat-syarat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: : 41

a. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6

sampai dengan 11, yaitu:
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai

umur  21  tahun  harus  mendapat  ijin  kedua  orangtuanya/salah  satu

orang tuanya,  apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya

apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada

penyimpangan  harus  ada  ijin  dari  pengadilan  atau  pejabat  yang

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.

41 Tommy Simatupang. 2016. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU Perkawinan, 
KUHPerdata dan KHI. http://www.berandahukum.com. diunduh pada 30 april 2018.
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5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

6) Bagi  seorang  wanita  yang  putus  perkawinannya  berlaku  jangka

waktu tunggu.

b. Syarat  perkawinan  secara  formal  dapat  diuraikan  menurut  Pasal  12

Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  direalisasikan

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975.  Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  harus

memberitahukan  kehendaknya  kepada  Pegawai  Pencatat

Perkawinan  di  mana  perkawinan  di  mana  perkawinan  itu  akan

dilangsungkan,  dilakukan  sekurang-kurangnya  10  hari  sebelum

perkawinan  dilangsungkan.  Pemberitahuan  dapat  dilakukan

lisan/tertulis  oleh  calon  mempelai/orang  tua/wakilnya.

Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat

tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2) Syarat-syarat  diterima  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  lalu  diteliti,

apakah  sudah  memenuhi  syarat/belum.  Hasil  penelitian  ditulis

dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan

membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan yang memuat antara lain:
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a) Nama,  umur,  agama,  pekerjaan,  dan  pekerjaan  calon

pengantin.hari
b) Tanggal,  jam  dan  tempat  perkawinan  akan  dilangsungkan

(pasal 8-9)
4) Barulah  perkawinan  dilaksanakan  setelah  hari  ke sepuluh  yang

dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan

kepercayaannya  itu.  Kedua calon mempelai  menandatangani  akta

perkawinan  dihadapan  pegawai  pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua

orang  saksi,  maka  perkawinan  telah  tercatat  secara  resmi.  Akta

perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan

satu  lagi  disimpan  pada  Panitera  Pengadilan.  Kepada  suami  dan

Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-

13).

Sedangkan  menurut  KUHPerdata  syarat  sahnya  perkawinan  adalah

sebagai berikut :42

a. Syarat perkawinan yang bersifat materiil (Pasal 27 - Pasal 49) 
1) Syarat  materil  absolut  yaitu  syarat  yang  menyangkut  pribadi

seseorang  yang  terdiri  dari;  Monogami,  Persetujuan  antar  kedua

calon suami istri, Memenuhi syarat umur minimal. Izin dari orang

tertentu di dalam melakukan perkawinan. 
2) Syarat  materil  relative  yaitu  larangan  melakukan  perkawinan

dengan orang-orang tertentu misal; 

42 Vincensia Esti Purnama Sari, Op.Cit. Hal. 100-101
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a) Larangan  perkawinan  dengan  seorang  yang  memiliki

hubungan dekat di  dalam kekeluargaan sedarah atau karena

perkawinan; 
b) Larangan  perkawinan  dengan  orang  siapa  tersebut  pernah

berbuat zina; 
c) Memperbaharui  perkawinan  setelah  adanya  perceraian,

apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang. 
b. Syarat perkawinan yang bersifat formil (Pasal 50 - Pasal 58)

Syarat  formal  yaitu  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  perkawian

dilangsungkan yaitu; Pemberitahuan, Pengumuman tetang maksud untuk

kawin.43

1) Semua  orang  yang  akan  melakukan  perkawinan  harus

memberitahukan kehendak mereka kepada pegawai Catatan Sipil di

tempat tinggal salah satu calon mempelai. 
2) Sebelum perkawinan  dilangsungkan,  pegawai  catatan  sipil  harus

membuat  pengumuman  yang  memberitahukan  bahwa  pada  hari,

tanggal, bulan, dan tahun tertentu akan dilangsungkan perkawinan

antara  calon  suami  istri  yang  namanya  disebutkan  di  papan

pengumuman. Pengumuman tersebut berisi: 
a) Nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon

suami-istri termasuk bagi mereka yang pernah melangsungkan

perkawinan  sebelumnya  diumumkan  pula  nama  suami  atau

nama istri mereka dahulu. 

43 Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakart. Penerbit : Rineka Cipta. Hal. 4
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b) Hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Pengumuman

ini  ditanda  tangani  oleh  pegawai  catatan  sipil  dan  harus

ditempel selama sepuluh hari. Apabila dalam jangka waktu satu

bulan  terhitung  sejak  diumumkannya  suatu  perkawinan  dan

perkawinan  tersebut  belum  terlaksana,  maka  bagi  namanya

yang  disebutkan  dalam  pengumuman  tersebut  tidak  boleh

melangsungkan perkawinan, melainkan setelah terlebih dahulu

dilakukan pengumuman sekali lagi.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada umumnya

tergantung  pada  agama  yang  di  anut  masyarakat  adat  yang  bersangkutan.

Maksudnya  jika  telah  dilaksanakan  dengan  tatatertib  agamanya  makan

perkawinan  itu  telah  sah  seacara  adat.  Perkawinan  menurut  hukum  adat

perkawinan  adalah  sah  apabila  di  lakukan  menurut  Agama  dan

Kepercayaannya.44

2. Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan
Pemberitahuan  kehendak  nikah  sekurang-kurangnya  di  lakukan  10

(sepuluh)  hari  sebelum akad  nikah  dilangsungkan.  Pemberitahuan  kehendak

nikah  dapat  dilakukan  oleh  calon  mempelai  atau  orang  tua  atau  wakilnya

dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu: 45

a. Surat persetujuan calom mempelai;

44 Hilman Hadikesuma. Op.cit. Hal.19 

45 Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta. Penerbit : Graha Ilmu. Hal. 19
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b. Akta kelahiran atau surat keterangan asal usul; 
c. Surat keterangan tentang orang tua; 
d. Surat keterangan untuk menikah; 
e. Surat  dispensasi,  bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur

menurut  ketentuan  Undang-Undang  Peradilan  Agama  Nomor  1  Tahun

1974 tentang Perkawinan
Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama

(KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298

Tahun  2003  yang  disesuaikan  dengan  PMA  477  Tahun  2004  dan

disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni :
a. Undang-undang  RI  Nomor  22  Tahun  1946  Junto  Undang-undang  RI

Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR;
b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 junto PP Nomor 9 Tahun 1975

tentang Perkawinan. 
c. Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI
d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto Peraturan

Menteri  Agama  RI  Nomor  477  Tahun  2004  junto  Peraturan  Menteri

Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
Pencatatan  nikah  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan

dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-

undangan,  untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian  (mi  thaqan  ghalidhan)

pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak

dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Melalui  pencatatan  nikah  yang  dibuktikan

dengan  akte  nikah,  yang  masing-masing  suami  isteri  mendapat  salinannya,

apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu
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tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna

mempertahankan  atau  mendapatkan  haknya  masing-masing.  Karena  dengan

akte tersebut,  suami isteri  memiliki bukti  otentik atas pernikahan yang telah

mereka lakukan.46

Lembaga pencatatan  pernikahan merupakan syarat  administratif,  selain

substansinya  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  umum,  ia  mempunyai

cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu

pernikahan.  Setidaknya  ada  dua  manfaat  pencatatan  nikah,  yakni  manfaat

preventif dan manfaat represif.47 Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi

agar  tidak  terjadi  kekuarangan  atau  penyimpangan  rukum dan  syarat-syarat

pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya, maupun menurut

Perundang-Undangan.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal

22 Undang-undang  Nomor  1   Tahun  1974  tentang  perkawinan.   Suatu

perkawinan  dapat   di   batalkan   apabila   para   pihak   tidak   memenuhi

syarat-syarat   untuk   melangsungkan   perkawinan.48   Barangsiapa   karena

46 Ahmad Rofiq. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta. Penerbit : Raja 
Grafindo Persada. 91.

47 Ibid. Hal. 94.

48 Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974
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perkawinan   masih   terikat   dirinya  dengan  salah  satu  dari  kedua  belah

pihak   dan   atas   dasar   masih   adanya   perkawinan   dapat   mengajukan

pembatalan  perkawinan  yang  baru,  dengan  tidak  mengurangi ketentuan

pasal 1 ayat (2) dan pasal 4.49

Pembatalan  berasal  dari  kata  batal,  yaitu  menganggap  tidak  sah,

menganggap  tidak  pernah  ada.  Pembatalan  perkawinan  berarti  menganggap

perkawinan  yang  telah  dilakukan  sebagai  peristiwa  yang  tidak  sah,  atau

dianggap tidak pernah ada. Di  dalam  pasal  22  UU  No.1/1974  dinyatakan

dengan  tegas:  “perkawinan  dapat   dibatalkan,   apabila   para   pihak   tidak

memenuhi   syarat-syarat   untuk   melangsungkan  perkawinan”.  Di  dalam

penjelasannya,  kata  “dapat”  dalam  pasal  ini  bisa  diartikan  bisa  batal  atau

bisa   tidak   batal,   bilamana   menurut   ketentuan   hukum    agamanya

masingmasing   tidak   menentukan   lain.   Istilah   “batal”-nya   perkawinan

dapat  menimbulkan  salah  paham,  karena  terdapat  berbagai  ragam  tentang

pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada

kekuatan)  zonder  waarde  (tidak  ada  nilai).  Dapat  dibatalkan  berarti  nietig

verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.50

Dengan   demikian   perkawinan   dapat   dibatalkan   berarti   sebelumnya

telah   terjadi   perkawinan   lalu   dibatalkan   karena   adanya   pelanggaran

terhadap  aturan-aturan  tertentu.  Ada  kesan  pembatalan  perkawinan  ini

49 Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974. 

50 Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis 
Perkembangan. Jakarta. Penerbit : Prenada Kencana. Hal.54. 
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terjadi  karena  tidak  berfungsinya  pengawasan  baik  dari  pihak  keluarga

atau  pejabat  berwenang  perkawinan  itu  terlanjur  terlaksana  kendati  setelah

itu  ditemukan  pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum

munakahat. Jika ini terjadi  maka  Pengadilan  Agama  dapat  membatalkan

perkawinan   tersebut   atas   permohonan  pihak-pihak  yang  berkepentingan.

Adapun  pihak-pihak  yang dapat  mengajukan pembatalan  perkawinan adalah

para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang

yang memiliki  kepentingan  langsung  terhadap  perkawinan  tersebut.  Sampai

di  sini  suatu  perkawinan  dapat  batal  demi  hukum  dan  bisa  dibatalkan

oleh  pengadilan.  

Secara  sederhana  ada  dua  sebab  terjadinya  pembatalan  perkawinan.

Pertama, pelanggaran    prosedural    perkawinan.    Kedua,    pelanggaran

terhadap     materi     perkawinan.   Contoh   pertama,   misalnya   tidak

terpenuhinya  syarat-syarat  wali  nikah,  tidak  dihadiri  para  saksi  dan  alasan

prosedural  lainnya.  Sedangkan  yang  kedua contohnya  adalah  perkawinan

dilangsungkan  di   bawah  ancaman,  terjadi  salah sangka mengenai calon

suami atau istri.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi 
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R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau

kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:51

1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

yang diperjanjikan.
3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4) Melakukan  suatu  perbuatan  yang  menurut  perjanjian  tidak  dapat

dilakukan.
Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena

kesalahannya”  tidak  melaksanakan apa  yang diperjanjikan,  maka debitur  itu

wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

debitur  tidak  melaksanakan  prestasi  yang  diperjanjikan  sama  sekali  bukan

karena salahnya.52 
Yahya  Harahap  mendefinisikan  wanprestasi  sebagai  pelaksanaan

kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut

selayaknya.  Sehingga  menimbulkan  keharusan  bagi  pihak  debitur  untuk

memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya

wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak,  pihak  yang  lainnya  dapat  menuntut

pembatalan perjanjian.53

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi  adalah ketiadaan

suatu  prestasi  didalam  hukum  perjanjian,  berarti  suatu  hal  yang  harus

51 R.Subekti. 1970. Hukum Perjanjian. Jakarta. Penerbit : Pembimbing Masa. Hal. 50

52 Ibid. Hal. 59

53 Ibid.
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dilaksanakan  sebagai  isi  dari  suatu  perjanjian.  Barangkali  dalam  Bahasa

Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan

pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”54

Kata  wanprestasi  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yang  artinya  prestasi

buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau

lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.55

Wanprestasi  adalah  keadaan  dimana  seseorang  telah  lalai  untuk

memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi, wanprestasi

merupakan  akibat  daripada  tidak  dipenuhinya  perikatan  hokum.  Jika  tidak

ditentukan  lain  daripada  isi  kontrak  tersebut,  maka  seseorang/debitur  harus

segera memenuhi prestasi harus segera (mempresteerd).56 
Ketentuan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata: 

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta

sejenis itu,atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  Ialai  dengan

lewatnya waktu yang ditentukan”.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

54 Wirjono Prodjodikoro. 1999. Asas-asas Hukum Perjanjian. Bandung. Penerbit : Sumur. 
hal.17

55 Abdul R Saliman. 2004. Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta. Penerbit : Kencana. 
Hal.15

56 Komariah. 2013. Edisi Revisi Hukum Perdata. Malang. Penerbit : UMM Press. Hal.126 
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Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:57

a) Tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali.  Sehubungan  dengan  dengan

debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak

memenuhi prestasi sama sekali. 
b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur

masih  dapat  diharapkan  pemenuhannya,  maka  debitur  dianggap

memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

c) Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak  sesuai  atau  keliru.  Debitur  yang

memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak

dapat  diperbaiki  lagi  maka  debitur  dikatakan  tidak  memenuhi  prestasi

sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:58

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2) Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi  tidak  sebagaimana

dijanjikannya;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu

diperhatikan  apakah  dalam  perkataan  itu  ditentukan  tenggang  waktu

pelaksanaan  pemenuhan  prestasi  atau  tidak.  Dalam  hal  tenggang  waktu

pelaksanaan  pemenuhan  perstasi  “tidak  ditentukan”,  perlu  memperingatkan

57 J. Satrio. 1999. Hukum Perikatan. Bandung. Penerbit :  Alumni. Hal. 84

58 Ibid.
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debitur  supaya  ia  memenuhi  prestasi.  Tetapi  dalam  hal  telah  ditentukan

tenggang  waktunya,  menurut  ketentuan  pasal  1238  KUHPerdata  debitur

dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam

perikatan.59

Seseorang tidak dengan sendirinya dalam keadaan wanprestasi, apabila ia

tidak  mempresteerd  (harus  segera  memenuhi  prestasi).  Harus  ditegur  atau

diberitahu  lebih  dahulu  yang  disebut  dengan  ‘sommatie’  atau  ‘aamaning’,

bahwa perikatan itu  harus ditepati  sesuai  dengan apa yang tercantum dalam

pemberitahuan tersebut. Jadi debitur dalan keadaan wanprestasi apabila ia tidak

mempresteerd dan telah ditegur atau dissomert.60 

Tidak setiap  wanprestasi  memerlukan suatu  sommatie.  Sommatie  tidak

diperlukan dalam hal :61

1) Jika didalam perjanjian telah disyaratkan bahwa debitur tanpa sommatie

sudah dianggap dalam keadaan Wanprestasi

2) Jika prestasi  hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan  atau  jika  dengan  lampaunya  jangka waktu  tertentu  prestasi

tidak berlaku lagi

59 Abdulkadir Muhammad. 1990. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Penerbit : Citra 
Aditya Bhakti. Hal.204

60 Komariah. Loc.cit

61 Ibid. Hal. 127
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3) Jika  sifat  perjanjian  dengan  sendirinya  telah  mengatakan  adanya

wanprestasi apabila batas waktunya telah lamou

4) Jika debitur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewaiban atau

isi perikatan

5) Jika  debitur  dengan  terang-terangan  mengatakan  bahwa  ia  tidak  mau

mempresteerd.

6) Jika debitur mempresteerd akan tetapi tidak sempurna (kurang nilainya)

3. Akibat Hukum
Wanprestasi  memberikan  akibat  hukum  terhadap  pihak  yang

melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang

dirugikan  untuk  menuntut  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  untuk

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu

pihak  pun  yang  dirugikan  karena  wanprestasi  tersebut.  Akibat  hukum bagi

debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum

berikut ini:62 
1) Debitur  diwajibkan  membayar  ganti  kerugian  yang  telah  diderita  oleh

kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 
2) Apabila  perikatan itu  timbal  balik,  kreditur  dapat  menuntut  pemutusan

atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata). 
3) Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu,  risiko beralih kepada

debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). 

62 Abdulkadir Muhammad. Op.cit. Hal. 203-205
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4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau

pembatalan  disertai  pembayaran  ganti  kerugian  (Pasal  1267  KUH

Perdata). 
5) Debitur  wajib  membayar  biaya  perkara  jika  diperkenankan  di  muka

Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
4. Ketentuan Ganti Rugi

Pasal 1236 KUHPerdata: 
“si  berhutang adalah wajib  untuk memberikan ganti  biaya,  rugi

dan  bunga  kepada  si  berhutang,  apabila  ia  telah  membawa  didinya

dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak

merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. 
Pasal 1243 KUHPerdata: 

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. 

Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi

dalam arti: 
1) Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya
2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas

dasar cacat tersembunyi. 
3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur. 
4) Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti

rugi keterlambatannya. 
Pasal 1237 KUHPerdata:

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan

tertentu,  kebendaan  itu  semenjak  perikatan  dilahirkan,  adalah  atas
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tanggungan si  berpiutang.  maka sejak  debitur  lalai,  maka resiko  atas

obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” 

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu.

Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan

perhitungan  ganti  rugi  dilakukan  dengan  suatu  prosedur  tersendiri  yang

diusulkan.  Kalau  debitur  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  mestinya,

maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti

rugi.
Menurut  pasal  1246  KUHPer,  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  pada

debitur yang wanprestasi adalah:63

a) Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh kreditur yang disebut dengan 

Damnun Emergens
b) Keuntungan yang seharusnya diperolrh yang disebut Lucrum Cesans.

Kedua  macam  ganti  rugi  tersebut  diatas  tercakup  dalam  pengertian  :

biaya, rugi, dan bunga.
a) Biaya ialah ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur dalam perjanjian
b) Rugi ialah kerugian yang diderita oleh kreditur akibat adanya wanprestasi
c) Bunga ialah keuntungan yang seharusnya diterima oleh kreditur jika tidak

terjadi wanprestasi
Meskipun debitur wanprestasi, namun ganti rugi yang berupa biaya, rugi,

dan  bunga  yang  dibebankan  kepadanya  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang

ditentukan dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPer. Syarat-syarat tersebut adalah

sebagai berikut :64

63 Komariah. Op.cit. hal.129

64 Ibid.,
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a) Kerugian  yang  dapat  diduga  atau  sepatutnya  diduga  pada  waktu

perikatan. 
b) Kerugian  yang  merupakan  akibat  langsung  dan  serta  merta  daripada

wanprestasi

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya

keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan

Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : 65 

“bahwa  dengan  perbuatan  melawan  hukum (onrechmatige  daad)
diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan
hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
bertentangan,  baik  dengan  kesusilaan,  baik  pergaulan  hidup  terhadap
orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat
dari  perbuatannya  itu  telah  mendatangkan  kerugian  pada  orang  lain,
berkewajiban membayar ganti kerugian”.

Sebelum  tahun  1919  perbuatan  melawan  hukum  hanya  merupakan

perbuatan  yang melanggar  Undang-Undang saja.  Pengertian  sempit  sebelum

tahun 1919 tersebut merumuskan sebagai berikut :66

“onrechatigdaad/perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan
yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  perbuatan  yang
bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri  yang  timbul  karena
Undang-Undang”

65 M.A. Moegni Djojodirdjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta. Penerbit : Pradnya
Paramita. Hal. 25-26

66 Komariah. Op.cit.
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Dengan demikian maka perbuatannya haruslah merupakan perkosaan dari

hak orang lain yang berdasarkan Undang-Undang mendapatkan hak tersebut

atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  yang  ditentukan  oleh  Undang-

Undang bagi si pelaku sendiri. Oleh karena itu, Onrechmatigdaad adalah sama

dengan Onwetmatig/ bertentangan dengan Undang-Undang. Pengertian sempit

ini  merupakan  pengaruh  dari  aliran  legisme  yang  berpandangan  tidak  ada

hokum diluar Undang-Undang.67

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya

keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan

Cohen.68 Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : 

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)
diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan
hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si 10 pelaku
atau  bertentangan,  baik  dengan  kesusilaan,  baik  pergaulan  hidup
terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya
sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada
orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”

2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Suatu  perbuatan  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hokum apabila

memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 1365 KUHPer menentukan:

67 Ibid.

68 M.A. Moegni Djojodirdjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta. Penerbit  : 
Pradnya Paramita. Hal. 25-26.
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“Setiap  perbuatan  melanggar  hokum,  yang  membawa  kerugian

kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil

yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hokum

harus dipenuhi unsur-unsur :
a. Perbuatan Melawan Hokum / Onrechmatigdaad

Suatu  perbuatan  melawan  hukum  diawali  oleh  perbuatan  si

pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini

dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat

sesuatu  (dalam  arti  pasif),  misalnya  tidak  berbuat  sesuatu  padahal  ia

berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari  hukum

yang  berlaku  (karena  ada  juga  kewajiban  yang  timbul  dari  kontrak).

Karena  itu  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  tidak  ada  unsur

persetujuan  atau  kata  sepakat  dan  tidak  ada  juga  unsur  “causa  yang

diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.69 Perbuatan

melawan hokum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif

orang  lain  atau  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dari  si

pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.70

b. Harus Ada Kesalahan

69 Syahrul Machmud. 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang
Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Bandung. Penerbit : Mandar Maju. Hal. 185

70 Ibid.
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Orang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  harus  dapat

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu

apa  yang  ia  lakukan  tidak  wajib  membayar  ganti  rugi.  Sehubungan

dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan : 
a. Orang  yang  dirugikan  juga  mempunyai  kesalahan  terhadap

timbulnya  kerugian.  Dalam  pengertian  bahwa  jika  orang  yang

dirugikan  juga  bersalah  atas  timbulnya  kerugian,  maka  sebagian

dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan

melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. 
b. Kerugian  ditimbulkan  oleh  beberapa  pembuat.  Jika  kerugian  itu

ditimbulkan  karena  perbuatan  beberapa  orang  maka  terhadap

masing-masing  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya

perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
c. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat

berupa:71

a. Kerugian  materiil,  dimana  kerugian  materiil  dapat  terdiri  dari

kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya

diperoleh.  Jadi  pada  umumnya  diterima  bahwa  si  pembuat

perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya

untuk  kerugian  yang  nyata-nyata  diderita,  juga  keuntungan  yang

seharusnya diperoleh. 

71 Ibid. Hal.186
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b. Kerugian  idiil,  dimana  perbuatan  melawan  hukum  pun  dapat

menimbulkan kerugian yang bersifat  idiil  seperti  ketakutan,  sakit

dan kehilangan kesenangan hidup
Kerugian  dapat  bersifat  material  atau  immaterial.  Unsur-unsur

kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan

hukum dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian penghitungan

ganti  kerugian  didasarkan  pada  kemungkinan  adanya  unsur  biaya,

kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).72

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Untuk  memecahkan  hubungan  causal  antara  perbuatan  melawan

hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:73

1) Condition  sine  qua  non,  dimana  menurut  teori  ini  orang  yang

melakukan  perbuatan  melawan  hukum selalu  bertanggung  jawab

jika perbuatannya condition sine  qua non menimbulkan kerugian

(yang  dianggap  sebagai  sebab  dari  pada  suatu  perubahan  adalah

semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya

bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang  selayaknya  dapat

diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Pasal  1365  KUH  Perdata  telah  membedakan  secara  tegas  pengertian

kesalahan (schuld)  dari  pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya

72 Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Penerbit : PT Citra 
Aditya. Hal. 255-256

73 Syahrul Mahmud. Op.cit. Hal 186
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adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya. Meyers

dalam  bukunya  yang  berjudul  “De  Algemene  Begrippen”  mengemukakan

bahwa pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum merupakan unsur

yang  berdiri  sendiri,  yang  diharuskan  adanya  di  samping  perbuatan  yang

nampak,  bilamana  dikehendaki  timbulnya  akibat  hukum  dari  keharusan

membayar ganti kerugian. Sementara itu, Rutten dalam bukunya yang berjudul

“Verbintenissenrehct”  menegaskan  bahwa  kesalahan  (schuld)yang  dimaksud

dalam Pasal 1838 B.W. (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah kesalahan subjektif.74

Ketentuan dalam Pasal  1365 tersebut  biasanya  dikaitkan  dengan Pasal

1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: 

“penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan
dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban
untuk,  selain  penggantian  biaya  pemulihan,  menuntut  ganti  kerugian
yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”

Berdasarkan beberapa definisi  dan uraian tentang pengertian perbuatan

melawan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum

tidak terbatas merupakan segala perbuatan yang melanggar ketentuan undang-

undang,  namun juga merupakan segala  perbuatan yang bertentangan dengan

hak orang lain dan dapat dimintakan ganti kerugian yang nyata. Secara konkrit

perbuatan melawan hokum, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan

hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak  tertulis  dan  norma  kesusilaan  serta

kepatutan dalam masyarakat.

74 Moegni Djojodirdjo. 1982. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta. Penerbit : Pradnya 
Paramita. Hal.69-70
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D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

Dalam  pandangan  umum,  Hakim  adalah  figur  utama  di  ruang  pengadilan,

karena hakimlah yang mengarahkan persidangan pengadilan, terutama dalam sistem

peradilan  Eropa  Kontinental,  termasuk  system  peradilan  Indonesia,  karena  satu-

satunya penentu dalam putusan adalah hakim, dimana tidak dikenal juri seperti dalam

sistem Anglo Saxon.75

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Ketentuan Umum Undang-Undang 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan
peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,
lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada
dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Sedangkan  secara  etimologi  atau  secara  umum,  Bambang  Waluyo,  S.H.

menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hakim  adalah  organ  pengadilan  yang

dianggap  memahami  hukum,  yang  dipundaknya  telah  diletakkan  kewajiban  dan

tanggung  jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan

kepada tertulis  atau  tidak  tertulis  (mengadili  suatu  perkara  yang diajukan  dengan

dalih  bahwa  hukum tidak  atau  kurang  jelas),  dan  tidak  boleh  ada  satupun  yang

bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.76

75 Achmad Ali. 1999. Pengadilan dan Masyarakat. Makassar. Penerbit : Hasanuddin 
University Press, Ujung Pandang. Hal.183

76 Bambang Waluyo. 19912. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 
Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Hal. 11
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Dalam  menjalankan  tugasnya,  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  membuat

keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. hakim menjadi

tumpuan dan harapan bagi pencari  keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban

ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (izhar al-

hukum) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak

tertulis,  dilain  pihak  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  dituntut  untuk  dapat

menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut

untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat. 77

Dalam  undang-undang  disebutkan  tugas  pengadilan  adalah  :  tidak  boleh

menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan

dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk

memeriksa  dan  mengadilinya.78 Artinya  hakim  sebagai  unsur  pengadilan  wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.79 
Dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  di

lakukan oleh hakim diantaranya :80

77 Cik Hasan Bisri. 1997. Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesi. Bandung. 
Penerbit  : Rosda Karya. Hal. 104 

78 Undang-undang Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) 
dan lihat  Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat 
(1)

79 Undang-undang Nomor  4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1) 

80 H.A. Mukti Arto. 2000. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta. 
Penerbit  : Pustaka Pelajar. Hal. 37
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b. Mengkonstatir  yaitu  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dan

dalam  duduknya  perkara  pada  putusan  hakim.  Mengkonstatir  ini  dilakukan

dengan terlebih dahulu melihat  pokok perkara dan kemudian mengakui  atau

membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan

pembuktian terlebih dahulu.
c. Mengkualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat

putusan.  Ini  merupakan  suatu  penilaian  terhadap  peristiwa  atas  bukti-bukti,

fakta-fakta peristiwa atau fakta hukum dan menemukan hukumnya.
d. Mengkonstituir yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. 

Tahap tiga ini  merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi

terhadap perkara.

Sedangkan fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa

yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya

terutama yang berkaitan dengan perkara perdata,  sedangkan dalam perkara pidana

mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah

dilakukan  oleh  terdakwa,  melainkan  dari  itu  harus  diselidiki  dari  latar  belakang

perbuatan terdakwa.81

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan  merupakan salah satu  dasar

yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban

menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun

81 Abdul Kadir Muhammad. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung. Penerbit  : 
Citra Aditya Bakti. Hal.38
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2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim

mempunyai wewenang antara lain : 82

1) Untuk  kepentingan  pemeriksaan  hakim  disidang  pengadilan  dengan

penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal

26 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata(yang selanjutnya disingkat

KUHPer)) 
2) Memberikan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau

orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer 
3) Mengeluarkan  “Penetapan”  agar  terdakwa  yang  tidak  hadir  di  persidangan

tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan

dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya. 

4) Mengeluarkan perintah penangananan terhadap seorang saksi yang diduga telah

memberikan keterangan palsu di persidangan.

Di  antara  semua  partisipan  dalam  proses  hukum  yang  berlangsung  di

pengadilan, hakim secara simbolis adalah yang paling terkemuka, paling bergengsi

dan memang paling berkuasa selama persidangan.83 Untuk itu peranan hakim dalam

sebuah negara hukum seperti Indonesia sangatlah penting. Hakim merupakan bagian

dari  kekuasaan  kehakiman  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

82 Sanjaya Yasin. 2013. http://  www.sarjanaku.com  2013. Pengertian Hakim Tugas Fungsi 
dan Kedudukan Hakim. Diunduh pada 30 april 2018

83 Ibid. 
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peradilan militer, lingkungan peradian tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah

konstitusi.84

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan,

maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu

merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan

direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan

pada  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  adil,  bijaksana  dan  berwibawa,  berbudi

luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-

prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah

laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang

adil  dan  beradab.  Ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ini  akan  mampu

mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran

dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.85

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal dua jenis teori tentang tujuan

hukum, yaitu teori tujuan hukum Timur, dan teori tujuan hukum Barat. Teori tujuan

hukum barat dibagi lagi menjadi teori etis, teori utilities dan teori normatif-dogmatik.

Teori tujuan hukum timur tidak menempatkan kepastian sebagai tujuan utama dari

hukum, melainkan menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut “keadilan adalah

keharmonisan,  dan  keharmonisan  adalah  kedamaian”.  Jadi,  tujuan hukum bangsa-

84 Pasal 24 Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

85 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 
Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY.IV/2009, tentang Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim. Hal.3
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bangsa  Timur  masih  menggunakan  kultur  hukum asli  mereka,  sama  sekali  tidak

menggunakan  konsep  tujuan  hukum  Barat,  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan

kepastian hokum.86

a. Keadilan
bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian

hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan

ketiganya.  Sekalipun demikian,  tetap ada yang berpendapat,  di  antara ketiga

tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada

yang berpendapat merupakan tujuan hukum satusatunya. Hal ini sebagaimana

ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan

mengatakan,  "Bila  untuk  menegakkan  keadilan  saya  korbankan  kepastian

hukum,  akan  saya  korbankan  hukum  itu.  Hukum  hanya  sarana,  sedangkan

tujuannya adalah keadilan”.87

Keadilan menurut  Socrates sebagaimana dikutip Ahmad Fadlil  Sumadi

mengatakan bahwa, “hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang

berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan

tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.88

86 Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence). Jakarta. Penerbit : Prenada Media Group. Hal.  212-213.

87 Darji Darmodiharjo & Shidarta. 2002. Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan 
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta. Penerbit : Gramedia. Hal. 155-156.

88 Ahmad Fadlil Sumadi. 2016. “Hukum dan Keadilan Sosial”. 
http://www.suduthukum.com diunduh pada 02 Mei 2018. Hal. 5
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Menurut  L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,  ”keadilan tidak boleh

dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-

tiap orang memperoleh bagian yang sama.”89 Maksudnya keadilan menuntut

tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum

tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup

secara  damai  jika  ia  menuju  peraturan  yang  adil,  artinya  peraturan  dimana

terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi,  dan

setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.90

Dalam pengertian lain,  menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip

oleh  Syafruddin  kalo  menekankan  bahwa,  “merumuskan  konsep  keadilan

bagaimana  bisa  menciptakan  keadilan  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai

keseimbangan  atas  persamaan  hak  dan  kewajiban.”91 Sedangkan  Fence  M.

Wantu  mengatakan,  “adil  pada  hakekatnya  menempatkan  sesuatu  pada

tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang

didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka

hukum (equality before the law).” 
Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan

dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang

89 L.J. Van Apeldoorn. 1993. Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta. Penerbit
: Pradnya Paramita. Hal. 11.

90 Ibid.

91 Syafruddin Kalo. “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa 
keadilan Masyarakat”.  http://  www.academia.edu.com. Hal. 5 diunduh pada 02 Mei 2018.
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terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam

alasan  dan  pertimbangan  hukumnya  harus  mampu  mengakomodir  segala

ketentuan  yang  hidup  dalam  masyarakat  berupa  kebiasaan  dan  ketentuan

hukum  yang  tidak  tertulis,  manakala  memilih  asas  keadilan  sebagai  dasar

memutus perkara yang dihadapi.92 
Keadilan  tidak  boleh  dipandang  sama  arti  dengan  persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.

Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai

tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat

membentuk  peraturan-peraturan  umum....Tertib  hukum yang  tak  mempunyai

peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya

peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa

yang  disebut  adil  atau  tidak  adil.  Ketidaktentuan  itu  akan  menyebabkan

perselisihan. 

Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan.

Keadilan  melarang  menyamaratakan;  keadilan  menuntut  supaya  tiap-tiap

perkara harus ditimbang tersendiri....makin banyak hukum memenuhi syarat,

peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi

makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah

92 Fence M. Wantu. 2012. “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 
Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”. Jurnal Dinamika Hukum (Gorontalo) Vol. 12 
Nomor 3. http://  www.academia.edu.com diunduh pada 02 Mei 2018
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arti summum ius, summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan

yang tertinggi.93

b. Kepastian Hukum
Menurut Syafruddin Kalo Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa

setiap  norma hukum itu  harus  dapat  dirumuskan  dengan  kalimat-kalimat  di

dalamnya  tidak  mengandung  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Akibatnya  akan

membawa  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  terhadap  hukum.  Dalam praktek

banyak timbul peristiwaperistiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan

substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang

sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbedabeda yang akibatnya akan

membawa kepada ketidakpastian hukum. 
Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum

itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga

daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan

hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan

lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan

sesuatu hak tertentu.94

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundangundangan, maka

salah  satu  akibatnya  adalah  kalau  ada  bidang  kehidupan yang belum diatur

dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan

93 L.J. Van Apeldoorn. Op.cit. Hal.11-13

94 Syafruddin Kalo. Op.cit. Hal.4
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masyarakat.  Oleh  sebab  itu  dalam  proses  penegakan  hukum  perlu

memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.95

Tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang

sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam

putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan

yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim

selalu  dituntut  untuk  selalu  dapat  menafsirkan  makna  undang-undang  dan

peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.96

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum

itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu

sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Hal  ini  disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai  kekuatan hukum

tetap,  bukan lagi pendapat dari  hakim itu sendiri yang memutuskan perkara,

tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan

masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.97

c. Kemanfaatan
Menurut Jeremy Bentham “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum,

jika  ia  memberikan  kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya  terhadap  sebanyak-

95 Ibid.

96 Ibid. 

97 Fence M. Wantu. Op.cit. Hal. 483
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banyaknya  orang.”98 Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan

atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum

atau  penegakkan  hukum  harus  memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi

masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau

ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.99

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak

saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan

semata,  akan  tetapi  juga  mengarahkan  pada  kemanfaatan  bagi  kepentingan

pihak-pihak  yang  berperkara  dan  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya.

Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil

akhirnya  nanti,  apakah  putusan  hakim  tersebut  membawa  manfaat  atau

kegunaan bagi semua pihak.100

98 Ibid. Hal.7

99 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”. 
http://  www.academia.edu.com. Hal.6 dan 7. diunduh pada 02 mei 2018.

100 Sudikno Mertokususmo. 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. 
Penerbit : Liberty. Hal.160
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