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BAB III 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI HUKUM DI 

INDONESIA 

 

A. Konsep Dan Definisi Perbuatan Melawan Hukum  

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan 

melawan hukum dalam bidang keperdataan. Untuk istilah “perbuatan melawan 

hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut “onrechtmatige daad” atau dalam 

bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort”. Kata tort itu sendiri sebenarnya 

hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata 

tort itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang 

bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan 

melawan hukum (onrechmatige daad) dalam sistem hukum Belanda atau di 

negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort” sendiri berasal dari kata 

latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” berasal 

dari kata Prancis “wrung”, yang berarti kesalahan atau kerugian (injury). 

Sehingga, tujuan dari pembentukan suatu sistem hukum yang dikenal dengan 

“perbuatan melawan hukum” tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti yang 

disebutkan peribahasa Latin Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum 

non laedere, suum cuique tribuere (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, 

tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).1  

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang 

bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan 

                                                             
1 Munir Fuady, Op.Cit., h. 2. 
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tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan 

dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan 

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. “Setiap perbuatan pidana selalu 

dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. 

Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-

undang hanya menetukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat 

hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”2  

Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan 

melawan hukum adalah sebagai berikut: 

a) Sudargo Gautama  

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-

prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku 

berbahaya untuk hukum yang bertujuuan untuk mengontrol atau mengatur 

perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang 

terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban 

dengan suatu gugatan yang tepat.3 

b) Mariam Darus Badrulzaman 

Menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” dengan 

mengatakan bahwa pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan 

yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan 

orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, 

                                                             
2 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, 
hlm. 15 
3 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 49. 
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selain itu pasal 1365 KUHPerdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal 

ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh Undang-Undang.4 

c) Wirjono Prodjodikoro (menggunakan istilah perbuatan melanggar 

hukum) 

“Onrechmatige daad” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti 

yang agak sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 KUHPerdata dan 

hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah 

perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya 

berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak 

hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak 

langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yakni kesusilaan, 

keagamaan dan sopan santun. Dan perbuatan melanggar hukum tidak dimasukan 

dalam golongan hukum perjanjian karena suatu perikatan yang bersumber pada 

perbuatan melawan hukum, tidak mengandung suatu anasir janji.5 

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.6 

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. 

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat 

aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu 

sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.7 Seseorang 

                                                             
4 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, 
Bandung, 1983, hlm. 146. 
5 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4. 
6 Subekti dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1992, hlm 346. 
7 MA. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13. 
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dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada 

orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. 

Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam 

saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan 

untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, 

bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa 

harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.8 

Ketentuan dalam Pasal 1365  BW kemudian dipertegas kembali dalam 

Pasal 1366 BW yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk 

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh 

kelalaiannya.”9 Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan 

melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga  mencakup 

tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW 

mengatur tentang “tidak berbuat”. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan” 

secara klasik dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:10 

1. Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang 

diwajibkan oleh hukum. 

2. Misfeasance, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, 

perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan 

perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.  

3. Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal 

pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. (William C. 

Robinson, 1882:127). 

                                                             
8 Ibid. 
9 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Loc cit. 
10 Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 5. 
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Sejak putusan Hoge Raad tahun 1919 pada perkara  Lindenbaum v. Cohen 

mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dengan 

mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau 

tidak berbuat yang bertentangan dengan mencakup salah satu dari perbuatan-

perbuatan sebagai berikut:11 

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. 

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op 

eens anders recht) termasuk  salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 

1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak 

seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

hak-hak sebagai berikut: 

1. Hak-hak Pribadi (persoonlijkheidsrechten). 

2. Hak-hak Kekayaan (vermogensrecht). 

3. Hak atas kebebasan. 

4. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik. 

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri. 

Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika 

perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) 

dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (rechtsplicht) ini, yang 

dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum 

terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, 

bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), 

melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-

                                                             
11 Ibid., hlm. 6. 
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undang (wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk 

perbuatan melawan hukum adalah onrechmatige daad, bukan onwetmatige 

daad. 

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah 

diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar 

kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang 

menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas 

perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Dalam putusan 

terkenal Lindenbaum v. Cohen (1919), Hoge Raad menganggap tindakan 

Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan 

yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai 

suatu perbuatan melawan hukum.  

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan 

dalam pergaulan masyarakat atau yang disebut dengan istilah 

zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. 

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak 

secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat 

dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut 

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan 
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masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, 

tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. 

B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Moegni 

Djojodihardjo dalam buku Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan suatu 

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:12 

1) Adanya Suatu Perbuatan 

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya 

“daad” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam 

bahasa aslinya bahasa Belanda “nalatigheid” (kelalaian) atau 

“onvoorzigtigheid” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 

1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk 

orang–orang yang betul–betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata 

itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai 

akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.13  

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari 

si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di 

sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun  tidak 

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

dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, dan kewajiban 

mana timbul dari hukum yang berlaku. Maka, terhadap perbuatan 

melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak 

                                                             
12 Munir Fuady, Op.Cit. hlm 11. 
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 4.   
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ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat 

dalam kontrak. 

2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum. 

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak 

tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-

luasya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:14 

a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. 

b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. 

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam 

bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan 

Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku 

haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam 

melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa 

kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan 

kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan 

tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut 

tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada 

undang-undang lain.  

                                                             
14Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 11.   
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Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya 

“kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu 

diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu 

tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga 

dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-

unsur sebagai berikut:15 

a) Ada unsur kesengajaan. 

Unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan 

yang dilakukan dengan sengaja terebut telah menimbulkan konsekuensi  

tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau properti dari korban, meskipun 

belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari 

korban tersebut. Unsur kesengajaan tersebut dianggap ada dalam suatu 

tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan. 

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya ada perbuatan 

saja. 

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan 

tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. 

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat “maksud” 

(intent) dari pihak pelakunya. Maksud tersebut diartikan sebagai suatu 

keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Dalam hubungan 

akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa 

                                                             
15 Ibid. hlm. 12. 
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keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari 

tindakan tersebut. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari 

tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang 

sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan 

adanya unsur kesengajaan tersebut. 

b) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa). 

Perlu diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam 

perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini 

sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang 

hukum pidana.  

  Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat 

dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai 

berikut:16 

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya 

dilakukan. 

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care). 

3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 

4. Adanya kerugian bagi orang lain. 

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak 

melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul. 

c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf 

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, 

tidak waras, dan lain-lain. 

                                                             
16 Ibid. hlm 73. 
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Terkait unsur kesalahan di samping unsur “melawan hukum” 

dalam perbuatan melawan hukum, terdapat 3 (tiga) aliran sebagai 

berikut:17 

a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja 

Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum 

terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan 

didalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap 

suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut oleh 

Van Oven. 

b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja 

Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur 

kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di 

dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” 

terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di Belanda aliran ini dianut 

Van Goudever. 

c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum 

maupun unsur kesalahan 

Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan 

hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur 

kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum 

tentu mencakup unsur kesalahan. Di Belanda aliran ini dianut oleh 

Meyers. 

                                                             
17 Ibid., h. 12. 
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Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan 

hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan 

sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu 

kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap 

yang biasa dan norma dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang 

demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan 

standar “manusia yang normal dan wajar” (reasonable man). 

4) Adanya kerugian bagi korban. 

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar 

gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. 

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal 

kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di 

samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian 

immateriil, yang akan dinilai dengan uang.18 Dalam pengertian bahwa 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa : 

a.  Kerugian materiil. 

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. 

b. Kerugian immaterial/idiil. 

                                                             
18 Achmad Ichsan, Hukum Perdata, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, h. 13.   
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Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang 

bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan 

kesenangan hidup. 

Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum 

wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan 

hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian 

materiil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain 

mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian imateril, yang 

dinilai dengan uang. 

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum: 

1. Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa) 

2. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa) 

3. Larangan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi (dapat dengan 

uang pemaksa) 

4. Dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat 

melawan hukum. 

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan 

kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan 

hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu:19 

a. Teori Hubungan Faktual 

                                                             
19 Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 13. 
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Teori Conditio Sine Qua Non melihat bahwa tiap-tiap masalah 

yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab 

dari akibat. Von Buri dalam teori faktual ini menyatakan:20 

“Suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak 

akan terjadi bila sebab itu tidak ada.” 

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan 

hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan Conditio Sine Qua Non 

menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (caution in 

fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah 

terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab 

faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering 

disebut hukum mengenai ”but for” atau ”sine qua non”. 

b. Teori Adequate Veroorzaking. (penyebab yang bersifat dapat dikira-

kirakan) 

Teori Adequate Veroorzaking dari Von Kries, menyatakan:21 

“Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman 

masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.” 

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan 

hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian, yang selayaknya 

diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Von Kries 

memandang bahwa perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari 

suatu akibat, ialah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Teori ini 

mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari 

                                                             
20 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 87. 
21 Ibid. 
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akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. 

Berdasarkan teori ini, pelaku perbuatan yang melawan hukum tersebut, 

dapat diduga bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian. 

Menurut Vollmar: 

“Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan 

pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan 

timbul dari perbuatan melawan hukum” 

C. Teori Yang Terdapat Pada Perbuatan Melawan Hukum 

1. Teori Schutznorm 

Teori Schutznorm atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal 

dari hukum Jerman yang dibawa ke Belanda. Kata schutz secara harafiah berarti 

“perlindungan”. Sehingga dengan istilah “schutznorm” secara harfiah berarti 

“norma perlindungan”. Teori schutznorm ini mengajarkan bahwa agar seseorang 

dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan 

hukum vide Pasal 1365 (KUH Perdata), maka tidak cukup hanya menunjukkan 

adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang 

timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang 

dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (schutz) terhadap 

kepentingan korban yang dilanggar. Meyers berpendapat bahwa schutznorm ini 

hanya tepat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. 

Namun demikian, penerapan teori schutznorm ini sebenarnya dalam kasus-kasus 

tertentu sangat bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:22  

                                                             
22 Munir Fuady, Op.Cit. hlm. 14. 
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(i) Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak 

diperluas secara tidak wajar. 

(ii) Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana 

hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat 

normatif dan kebetulan saja. 

(iii) Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” 

(forseeability) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-

kira (proximate causation). 

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, bahwa karena KUH Perdata tidak 

memberikan indikasi tentang berlaku atau tidaknya teori scutznorm ini, hakim 

tidak harus bahkan tidak selamanya layak untuk menerapkan teori ini. Paling 

banter, hakim hanya cocok untuk menggunakan teori ini kasus per kasus dan 

menjadi pedoman bagi hakim serta menjadi salah satu dari sekian banyak 

penolong, dalam mewadahi eksistensi unsur “keadilan” dalam putusan yang 

menyangkut dengan perbuatan melawan hukum.23  

2. Teori Aanprakelijkheid  

Teori aanprakelijkheid atau yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut 

dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang 

harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu 

perbuatan melawan hukum. Sedangkan teori tanggung gugat atas perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dalam ilmu hukum dikenal 

                                                             
23 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 16. 
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dengan teori tanggung jawab pengganti (vicarious liability), dapat dibagi kategori 

sebagai berikut:24 

(i) Teori tanggung jawab atasan (respondeat superior, a superior risk 

bearing theory) 

(ii) Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-

orang dalam tanggungannya. 

(iii)Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di 

bawah tanggunganya. 

D. Tanggung Jawab Keperdataan atas Perbuatan Melawan Hukum  

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan 

melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-

undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Bila 

dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara 

dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di 

Indonesia adalah sebagai berikut:25 

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 

seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia. 

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian 

seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia. 

                                                             
24 Munir Fuady, Op.Cit., hlm 16. 
25 Ibid., h. 3. 
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3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 

seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia. 

Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi 

maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi 

tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu enggan tanggungjawab 

membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian 

setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan 

pertanggungjawaban. 

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.” 

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata menyatakan : 

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.” 

Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur 

pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum 

baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif). Sedangkan pasal 

1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang 

diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (onrechtmatigenalaten). 

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat 

dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang 
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ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in 

terdapat dua kemungkinan : 

1. 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. 

2. 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 

       Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah 

pertanggungjawaban terhadap peruatan melawan hukum menjadi 2 golongan, 

yaitu: 

1. Tanggung jawab langsung 

Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interprestasi yang 

luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata 

ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi 

atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk 

membayar ganti rugi. 

2.  Tanggung jawab tidak langsung  

        Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya 

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi 
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juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan 

dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 

        Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan 

hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya selain terletak pada 

pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atu kepada negara, 

tergantung siapa yang melakukannya. 

E. Konsekuensi Yuridis Dan Konsep Ganti Rugi Atas Perbuatan 

Melawan Hukum 

Akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbul kerugian 

korban. Korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan 

mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum telah menyediakan seperangkat 

kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Pihak korban adalah siapapun 

yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. 

Kerugian itu dapat berupa materil maupun imateril, yang seandainya Perbuatan 

Melawan Hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul. Kerugian 

tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk 

mengganti kerugian tersebut. Kategori yuridis dari pihak korban dari perbuatan 

melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut:26 

1. Pihak korban itu sendiri 

Sebagaimana terlihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, siapapun yang 

menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti 

kerugian, dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas 

pembayaran ganti rugi dimaksud. 

                                                             
26 Ibid. hlm 133. 
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2. Penerima nafkah 

Khusus terhadap perbuatan melawan hukum (sengaja atau lalai) yang 

menyebabkan matinya korban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1370 KUH 

Perdata, yang berhak atas ganti rugi tersebut adalah pihak yang lazimnya 

mendapat nafkah dari korban, yaitu sebagai berikut : 

1. Suami atau istri yang ditinggalkan. 

2. Anak atau orang tua dari korban. 

3. Keluarga sedarah garis lurus dan istri/suami 

Terhadap perbuatan melawan yang berupa penghinaan atau menjatuhkan 

nama baik seseorang, maka jika perbuatan tersebut dilakukan setelah orang yang 

bersangkutan (orang yang dihina) tersebut meninggal dunia, maka menuntut Pasal 

1375, pihak yang berhak menuntut ganti rugi adalah sebagai berikut: suami atau 

istri. 

1. Orang tua 

2. Kakek-nenek 

3. Anak dan cucu 

4. Ahli waris pada umumnya 

Khusus untuk hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum 

berupa penghinaan atau menjatuhkan nama baik ini hanya berlaku untuk 1 (satu) 

tahun (sejak diketahuinya tindakan penghinaan tersebut). Setelah lewat jangka 

waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka tuntutan tersebut tidak bisa diterima karena 

telah kedaluwarsa, diatur dalam Pasal 1380 KUHPerdata. 

Selain dari pihak korban atau pengganti korban dari perbuatan melawan 

hukum yang berhak atas ganti rugi seperti yang disebutkan di atas, maka hak yang 
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didapat karena ganti rugi tersebut, turun ke ahli warisnya sesuai prinsip-prinsip 

hukum waris yang berlaku. 

Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal  1365 KUH Perdata sampai dengan 

1367 KUHPerdata sebagai berikut: 

1) Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 

mengganti kerugian”. 

2) Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan: 

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang diesbabkan 

karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

3) Pasal 1367 KUHPerdata, menyebutkan: 

“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-

orang yang berada di bawah pengawasannya …”. 

 Dari beberapa pengaturan perbuatan melawan hukum diatas, secara umum 

memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu 

perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis 

mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai 

hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya 

perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan 
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melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terehadap korban 

yang mengalami. 

Pada hukum perikatan, khususnya hukum perjanjian, ganti rugi umumnya 

terdiri dari 3 hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Pada setiap kasus tidak selamanya 

ketiga unsur tersebut selalu ada, tetapi ada kalanya hanya terdiri dari 2 unsur saja. 

Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro 

menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) Reglement burgerlijk 

Rechrvordering (Hukum Acara Perdata berlaku  pada waktu dulu bagi Raad van 

Justitie) yang juga memakai istilah Kosten schaden en interesen untuk menyebut 

kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai 

pembuat Burgerlijk Wetboek sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang 

disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak 

dilaksanakannya suatu perjanjian.27 Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan 

melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman. 

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:28 

1. Ganti Rugi Atas Kerugian Dalam Bentuk Uang. 

2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian 

pada keadaan semula. 

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat 

melawan hukum. 

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.   

5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. 

                                                             
27 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 267. 
28 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum., Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 102. 
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6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah 

diperbaiki. 

KUHPerdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya 

dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:29 

1. Ganti rugi umum 

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik 

untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan 

dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan 

tentang ganti rugi yang umum oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat 

dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini 

untuk ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi 

digunakan istilah: 

1) Biaya 

Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apa pun yang dapat 

dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak 

yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau 

sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk 

perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.  

2) Rugi  

Yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti 

sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan 

kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau 

                                                             
29 Ibid. hlm 136. 
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sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk 

perikatan karena adanya perbuatan hukum. 

3) Bunga 

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, 

tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya 

wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak 

dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk peikatan karena adanya 

perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam 

Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah 

sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (interest), yang hanya 

ditentukan dengan presentase dengan hutang pokoknya. 

2. Ganti rugi khusus 

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 

KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi 

khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam 

hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, 

selain dari gunti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan 

pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:30 

1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) 

2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 

1366 dan Pasal 1367) 

3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368) 

4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369) 

                                                             
30 Munir Fuady, Op.Cit., h. 137. 
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5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang 

dibunuh (Pasal 1370) 

6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 

1371) 

7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan 

Pasal 1380) 

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 

2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut: 

1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak. 

2) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang 

termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari 

ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh 

hukum adalah sebagai berikut :31 

1. Ganti Rugi Nominal 

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti 

perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak 

menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada 

korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa 

keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. 

Inilah yang disebut ganti rugi nominal. 

2. Ganti Rugi Kompensasi 

Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) 

merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban 

                                                             
31 Ibid., h. 134. 
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atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh 

pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, 

ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. 

Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh 

korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, 

termasuk penderitaan mental. 

3. Ganti Rugi Penghukuman 

Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan 

suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah 

kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut 

dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi 

penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang berat 

atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas 

seseorang tanpa perikemanusiaan. 

Menurut KUH Perdata ketentuan tentang ganti rugi, khususnya ganti rugi 

karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:32 

1) Komponen Kerugian. 

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari: 

1. Biaya 

2. Rugi 

3. Bunga 

2) Starting Point dari Ganti Rugi. (Untuk Wanprestasi) 

                                                             
32 Ibid. h. 139. 
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1. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan 

kewajibannya, atau 

2. Jika pretasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak 

saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya 

debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi 

tersebut. 

3) Bukan Karena Alasan Force Majeure. 

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian 

yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan 

force majeure. 

4) Saat Terjadinya Kerugian. 

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut: 

1. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya. 

2. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau 

pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban. 

5) Kerugiannya Dapat Diduga. 

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan 

hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya kerugian 

yang timbul tersebut harusla diharapkan akan terjadi, atau patut diduga 

akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan 

melawan hukum tersebut. 

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum 

menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan 

ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan 
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semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut 

undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian 

yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh penderita, sebagai 

upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan. 

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), 

dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat 

ringannya kesalahan yang dilakukan sesorang dalam hubungannnya dengan 

perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang 

seadil-adilnya. 

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat 

berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat mengharapkan 

besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada 

putusan terdahulu (Yurisprudensi). Dalam hal KUH Perdata tidak dengan tegas 

atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang 

salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk 

menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut 

memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim 

ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan 

dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.33  

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad 

dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa 

pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian 

                                                             
33 Munir Fuady, Op.Cit., h. 138. 
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yang tepat. Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk seberapa 

mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada 

keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan 

hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya 

lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena 

pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalent saja.34 

Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk 

menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum), maka 

penderita berwenang untuk mengajukan lain-lain tuntutan, yakni umpamanya 

untuk menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan 

pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penderita dapat 

juga mengajukan tuntutan kehadapan Pengadilan agar Pengadilan Negeri 

memberikan keputusan declaratoir tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. 

Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan 

keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan 

hukum lagi di kemudian hari. 

 

                                                             
34 MA. Moegni Djojodirdjo, op. cit., hlm. 102. 


