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BAB I 
 

Hukum diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu : 

 
 

 

1. KELOMPOK HUKUM PUBLIK                 a. Hukum pidana 

     b. Hukum acara pidana 

     c. Hukum tata negara 

     d. Hukum administrasi negara 

       e. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara 

     f. Hukum pertanahan 

     g. Hukum perpajakan, dan 

     h. Hukum publik internasional 

 



2. KELOMPOK HUKUM SIPIL (PRIVAT)                 a. Hukum perdata 

      b. Hukum acara perdata 

      c. Hukum dagang/bisnis 

      d. Hukum perdata internasional 

      e. Hukum adat 

      F. Hukum Islam 

      g. Hukum Peradilan Agama, dan 

      h. Hukum tenaga kerja 



PEMBAGIAN HUKUM (GOLONGAN 

/KELOMPOK) 

1. Masa berlakunya :  a. Ius Constitutum 

   b. Ius Constituendum 

 2. Wujud :   a. Hukum Tertulis 

     b. Hukum Tidak Tertulis 

 3. Wilayah  :   a. Hukum Nasional 

     b. Hukum Internasional 

 4. Sifat  :   a. Memaksa 

   b. Mengatur 

 5. Fungsinya  :  a.Hukum Materiel 

    b.Hukum Formil 

 



KONSEP HUKUM PERDATA 

• Pengertian 

1. Prof. R Sardjono  Hukum  perdata adalah norma/ kaedah-kaedah yang 
              menguasai manusia dalam masyarakat dalam  
              hubungannya dengan orang lain. 

 

2. Prof. Subekti        Segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- 

             kepentingan perseorangan 

 

3. Prof. Abdulkadir Muhammad  Segala aturan hukum yang mengatur  

             hubungan hukum antara orang yang satu 
             dengan orang yang lain dalam hidup  

                         bermasyarakat. 



• Hukum Perdata Belanda 

   Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang 

berinduk pada Code Civil Prancis. Pada zaman pemerintahan Napoleon 

Bonaparte, Prancis pernah menjajah Belanda dan Code Civil Prancis 

diberlakukan pula di Belanda. Setelah Belanda merdeka dari penjajahan 

Prancis , Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang KUHPdt 
(Burgerlijk Wetboek, BW) sendiri yang bebas dari pengaruh kekuasaan Prancis. 

 Meskipun Bw Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, 

isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan Code Civil Prancis. Menurut J. 

Van Kan, BW Belanda adalah saduran dari Code Civil Prancis, hasil jiplakan 

yang disalin dari bahsa Prancis ke dalam bahasa Belanda. 

SEJARAH HUKUM PERDATA 



• Hukum Perdata Indonesia 

 Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia 

Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat diberlakukan pula di 

Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan isinya 
serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda diberlakukan juga 

di Indonesia berdasar atas asas konkordansi (persamaan).  

 Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas atura peralihan UUD 1945, 

maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum diganti oleh undang-

undang baru berdasar atas UUD ini. BW Indonesia disebut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk 

hukum perdata Indonesia. Tetapi BW Indonesia inisebagian materinya sudah 

dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI. 



• Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman RI Dr. Sahaddjo, S.H Mahkamah 

Agung RI pada tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 

yang ditujukan kepada semuan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua 

Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut adalah 

Mahkamah Agung RI menganggap tidak berlaku lagi, pasal-pasal KUHPdt 

berikut ini : 

1. Pasal 108 dan 110 KUHPdt  

2. Pasal 284 ayat (3) 

3. Pasal 1682 KUHPdt 

4. Pasal 1579 KUHpdt  

5. Pasal 1238 KUHpdt 

6. Pasal 1460 KUHpdta 

7. Pasal 1603 ayat (1) dan (2) KUHpdt 



Pembidangan Hukum Perdata 

 Hukum Perdata Materiil 
 hukum perdata yang 

mengatur hak dan 

kewajiban dalam 

hubungan hidup 

bermasyarakat 

 

Hukum Perdata 

Formil/hukum 

proses/hukum acara 
 ketentuan yang 

mengatur tata cara 

mempertahankn 

Hukum Perdata 

Materiil dalam 

proses acara di 

pengadilan 

 



• Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu 

menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya 

mengikat 

• Mengikat artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan 

secara sepihak  

• Orang merupakan pendukung hak dan kewajiban 

• Orang yang dimaksud di dalam hubungan hukum itu dapat berupa  

1. Orang : Manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (gejala kodrati) 

2. Badan hukum : Ciptaan manusia berdasar pada Undang-undang yang 

            belaku (gejala yuridis) 

 



• Berikut adalah kriteria dari hukum perdata nasional 

1. Berasal dari hukum perdata Indonesia : pelaksanaan pembangunan hukum 

nasional didasarkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Hal ini dapat diartikan , antara lain, bahan hukum perdata Barat 

yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tidak 
tertulis buatan hakim (judge made law) dan hukum adat Indonesia 

2. Berdasar atas sistem nilai budaya Pancasila : hukum perdata nasional harus 

berdasar pada sistem nilai budaya Pancasila. Sistem nilai budaya dimaksud 

adalah konsepsi-konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran 

sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia. 

3. Produk hukum pembentuk undang-undang RI : hukum perdata nasional harus 

produk hukum pembentuk undang-undang RI. Menurut undang-undang RI 

adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pembinaan dan 

pembentukan hukum nasional diarahkan pada bentuk tertulis, yaitu 

dituangkan dalam bentuk undang-undang bahkan diupayakan dalam bentuk 
kodifikasi. 

Hukum Perdata Nasional 



4. Berlaku untuk semua warga negara Indonesia  

 Hukum perdata nasional harus berlaku bagi seluruh warga negara 

indonesia, tanpa memandang asal usul keturunan, suku bangsa, daerah asal 

dan golongannya. Setiap warga negara Indonesia dewasa adalah pendukun 

hak dan kewajiban yang secara keseluruhan membentuk satu bangsa 

merdeka, yaitu bangsa Indonesia. 

 

5. Berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia 

 Hukum perdata nasional harus berlaku di seluruh wilayah negara RI. 

Wilayah negara RI meliputi juga semua perwakilan Indonesia di luar negeri 
dan kapal-kapal Indonesia di mana saja berada. Keberlakuan hukum 

perdata nasional bagi semua warga negara Indonesia di seluruh wilayah 

negara RI merupakan unifikasi hukum perdata sebagai cerminan sistem nilai 

budaya Pancasila, terutama nilai dalam sila ketiga “Persatuan Indonesia”. 

 



Sistematika Hukum Perdata 

Sistematika 

Hukum Perdata 

Ilmu Pengetahuan Hukum 

1. Hukum Perorangan 

2. Hukum Keluarga 

3. Hukum Kekayaan 

4. Hukum Waris 

KUHPerdata 

1. Buku I Tentang Orang 

2. Buku II Tentang Benda 

3. Buku III Tentang Perikatan 

4. Buku IV Tentang 

Pembuktian dan Daluarsa 



• Apabila kedua sistematika fungsional tersebut digabungkan, dapat dibaca 

sistematika KUHPdt (BW) sebagai berikut : 

1. Buku I mengatur tentang orang (van personen) 

2. Buku II mengatur tentang benda (van zaken) 

3. Buku III mengatur tentang perikatan (van verbintenissen) 

4. Buku IV mengatur tentang pembuktian (van bewijs en veryaring) 

 

Inilah lingkup materi hukum perdata materil yang diatur di dalam Buku I, II, 

dan III KUHPdt, sedangkan mengenai cara melaksanakan dan 

mempertahankan hak dan kewajiban perdata diatur dalam hukum acara 

perdata sebagai bidang kajian hukum yang berdiri sendiri dan diatur di dalam 

Buku IV dan Hukum acara perdata 

 



Perbedaan sistematika KUHPdt dengan sistematika Ilmu 

Hukum 

KUHPdt 

1. Buku I KUHPdt memuat 

ketentuan tentang manusia 

pribadi dan keluarga 

(perkawinan) 

2. Buku II KUHPdt memuat 

ketentuan tentang benda 

dan waris 

3. Buku III KUHPdt memuat 

ketentuan tentang 

perikatan 

4. Buku IV KUHPdt memuat 

tentang bukti dan daluarsa 

Ilmu Pengetahuan 

1. Memuat ketentuan tentang 

manusia pribadi dan badan 

hukum, keduanya sebagai 

pendukung hak dan 

kewajiban  

2. Memuat ketentuan tentang 

keluarga (perkawinan dan 

segala akibatnya) 

3. Memuat ketentuan tentang 

harta kekayaan yang 

meliputi benda dan 

perikatan 

4. Memuat tentang pewarisan 



Sumber hukum perdata   

1. Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata (KUHPdt) 
2. Kitab Undang-

Undang Hukum 

Dagang (KUHD) 
3. Undang-

Undang Republik 

Indonesia 



 Berlakunya artinya diterima untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. 
Adapun dasar berlakunya hukum perdata adalah ketentuan undang-undang, 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan keputusan pengadilan. Realisasi 

keberlakuan itu adalah pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak menurut 

hukum. 

1. Ketentuan Undang-Undang 

 Berlakunya hukum perdata karena ketentuan undang-undang artinya 

undang-undang yang menetapkan adanya kewajiban hukum untuk 

dilaksanakan. Undang-undang mengikat semua orang untuk melaksanakan 

kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Setiap orang wajib mematuhi 

undang-undang jika tidak dipatuhi itu adalah pelanggaran. 

Berlakunya Hukum Perdata 



Berlakunya hukum perdata dapat dikatagorikan menjadi dua sifat, yaitu: 

• Bersifat Memaksa : kewajiban undang-undang harus dilaksanakan, baik 

dengan berbuat maupun tidak berbuat. Jika tidak dilaksanakan, pihak yang 

bersangkutan dikenai sanksi .  

• Bersifat sukarela : terserah pada kehendak pihak yang bersangkutan apakah 

bersedia melaksanakan kewajiban atau tidak sebab kewajiban itu berkaitan 

dengan kepentingannya itu sendiri. Dalam pelaksanaan kewajiban sukarela 

sanksi undang-undang tidak berperan. 

  Adanya kewajiban undang-undang itu karena adanya perikatan. 

Perikatan tersebut ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, undang-undang 
menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu berisi 

kewajiban dan hak timbal balik antara pihak-pihak.  

 



Hubungan hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang 
dapat berupa : 

1. Kejadian : contohnya kelahiran, kematian, bangunan runtuh, pohon yang 
tumbang, dan lain-lain 

2. Perbuatan : contohnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, merusak 
benda orang lain dan mencemarkan nama baik orang. 

3. Keadaan : contohnya letak rumah bersusun atau letak rumah berdekatan di 
muka atau di belakang. 

 Undang-undang juga mentukan bahwa setiap perbuatan yang 
merugikan orang lain  menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang 
berbuat dan pihak yang dirugikan (Pasal 1365 KUHPdt). 

 Akibatnya undang-undang mewajibkan pihak yang berbuat 
membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan . Misalnya 
memecahkan kaca rumah orang lain, menabrak pagar tembok rumah orang, 
dll 



2. Perjanjian antara Pihak-pihak 

  

Hukum perdata juga berlaku karena ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh 
pihak-pihak.perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu menetapkan diterimanya 
kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian mengikat pihak-
pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. 
Perjanjian wajib dilaksanakn dengan iktikad baik. 

 

 Dalam hukum perdata dikenal dua jenis perjanjian, yaitu : 

• Perjanjian Kebendaan : perjanjian yang objeknya harta kekayaan. Kewajiban dan 
hak timbal balik selalu berkenaan dengan nilai kegunaan (utility value) harta 
kekayaan yang di nilai secara ekonomi menggunakan standar uang. 

• Perjanjian Perkawinan : perjanjian yang objeknya nilai moral dalam hubungan 
perkawinan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri secara timbal balik. 
Perjanjian ini ada dalam bidang moral dan kesusilaan, tidak dapat dinilai dengan 
uang. 

   



3. Keputusan Pengadilan 

 

 Hukum perdata juga berlaku karena ditetapkan oleh pengadilan melalui 

putusannya. Hal ini dapat terjadi karena ada perbedaan pendapat atau 

perselisihan mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh 
hukum perdata. untuk menyelesaikan dan menetapkan siapa yang 

berkewajiban dan berhak menurut hukum perdata, pengadilan karena 

fungsinya memutuskan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan, 

keputusan pengadilan menetapkan diterimanya kewajiban dan hak oleh pihak-

pihak yang bersengketa tersebut. 

 Putusan pengadilan selalu bersifat memaksa, artinya jika ada pihak 

yang tidak mematuhinya, pengadilan dapt memerintahkan pihak yang 

bersangkutan supaya mematuhinya dengan kesadaran sendiri. Jika masih tidak 

dipatuhi, pengadilan dapat melaksanakan putusannya secara paksa, jika perlu 

dengan bantuan kepolisian. 



4. Akibat berlaku hukum perdata 

 

 Sebagai akibat berlakunya hukum perdata adalah pelaksanaan dan 

pemenuhan realisasi kewajiban hukum perdata. ada tiga kemungkinan hasilnya, 

yaitu : 

• Tercapai tujuan : apabila kedua pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik 

secara penuh. 

• Tidak tercapainya tujuan : apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. 

• Terjadi keadaan yang bukan tujuan : apabila kerugian akibat perbuatan 

melawan hukum  

 Apabila salah satu pihak telah melaksankan kewajiban hukumnya, 
sedangkan pihak lainnya belum atau tidak melaksanakan kewajiban hukum akan 

menimbulkan masalah yaitu wanprestasi yang mengakibatkan tidak tercapainya 

tujuan . Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang 

wanprestasi memenuhi kewajibannya 


