
Hukum Perdata

Rahmad Hendra



 Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan negara serta kepentingan umum misalnya 
politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan 
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau 
tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana) 

 Hukum perdata mengatur hubungan antara 
penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti 
misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, 
perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, 
kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat 
perdata lainnya.



 Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak 
menunjukkan adanya subyek sebagai pelaku dan 
benda yang dipermasalahkan oleh para pihak 
sebagai obyek hukum.

 Subyek hukum adalah segala sesuatu yang 
dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk 
bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan 
badan hukum.



 Obyek hukum adalah segala sesuatu berguna bagi 
subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu 
hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek 
hukum. Obyek hukum adalah benda.

 Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan 
oleh hukum kepada subyek hukum.

 Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh 
hukum kepada orang ataupun badan hukum



 Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia 
dan perbedaan sistem hukum tersebut juga 
mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain: 

 sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) yaitu 
sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya 
termasuk negara persemakmuran atau negara-
negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya 
Amerika Serikat. 



 Sistem hukum Eropa Continental, sistem 
hukum yang diterapkan di daratan Eropa. 

 Hukum perdata di Indonesia didasarkan 
pada hukum perdata di Belanda, 
khususnya hukum perdata Belanda pada 
masa penjajahan.



Sejarah
 BW sebenarnya dari HK. Romawi, yaitu sejak 

pemerintahan Yulius Caesar (th. 1950 SM) yang 
meluaskan kekuasaannya s.d. Eropa Barat. 
Negara Perancis-pun menjadi negara jajahan, 
dan di dalamnya diberlakukan Hukum Romawi.



 Hukum asli bangsa Perancis sudah ada, tetapi tetap 
diberlakukan Hukum Romawi, sehingga berlaku 3 
Hukum, yaitu : (1) HK. Romawi, (2) HK. Perancis, (3) 
HK. Agama. Terjadi PLURALISME HUKUM. 

 Pada masa pemerintahan Raja Perancis Frederick 
XV, Napoleon Bonaparte (1804) membuat unifikasi 
Hukum Perancis dengan jalan kodifikasi : CODE 
CIVIL DE FRANCE , yang pembuatannya  sangat 
terpengaruh dengan  tiga hukum tadi



 Kemudian Perancis menjajah Belanda, 
dan Hukum Perancis-pun diterapkan di 
Belanda pada tahun 1811 M. Setelah 
pendudukan Perancis berakhir, dibentuk 
panitia untuk merencanakan kodifikasi 
Hukum Perdata Belanda. 



 Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS 
Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum 
Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut 
ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER 
meninggal dunia [1824] sebelum menyelesaikan 
tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang 
menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. 

 Di dalam membuat Hukum Perdata Belanda 
sebagian besar  Code Civil dan sebagian kecil 
Hukum Belanda Kuno dipadukan menjadi 
KODIFIKASI BELANDA (1830). 



Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 
6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi 
yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 
1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di 
Belgia yaitu : 

1.Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda. 

2.Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang 
dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang] 



 Pada tahun 1848 Hukum Belanda diterapkan di 
Indonesia (Hindia Belanda) pada waktu Belanda 
menjajah Indonesia.



Dasar Berlakunya BW di Indonesia
 BW berlaku di Indonesia dengan dasar ASAS 

KONKORDANSI, Pasal 131 ay (2) Sub. a . IS, yang 
menyatakan terhadap orang Eropa yang berada di 
Indonesia diberlakukan Hukum Perdata asalnya, 
yaitu : Hukum Perdata yang berlaku di Negara 
Belanda.

 BW berlaku dengan Pasal II aturan peralihan UUD 
1945



KEDUDUKAN KUHPERDATA DENGAN UU
 KUHPerdata merupakan terjemahan BW yang tidak 

resmi (1957). Akan tetapi tidak ada sanggahan, 
bantahan, sehingga merupakan perilaku yang 
diulang-ulang dan lama-lama mempunyai kekuatan 
mengikat 



 Hukum Kebiasaan 
DIE NORMATIEVE KRAFT DES FAKTISCHEN
dan

 Keputusan Hakim dianggap benar : KUHPerdata 
sejajar dengan UU
RES JUDICATA PRO VERETATE HABITUR



Pengertian hukum perdata
Menurut Subekti
 Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua 

hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok 
yang mengatur kepentingan-kepentingan 
perseorangan.



Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
 Hukum perdata adalah hukum yang mengatur 

kepentingan antara warga negara perseorangan 
yang satu dengan warganegara perseorangan yang 
lain.

Wirjono Prodjodikoro
 Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum 

antara orang-orang atau badan hukum satu sama 
lain tentang hak dan kewajiban.



Sudikno Mertokusumo
 Hukum perdata adalah hukum antar perorangan 

yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang 
satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga 
dan di dalam pergaulan masyarakat. 
Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing 
pihak.



Vollmar 
 Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-

norma, yang memberikan pembatasan dan oleh 
karenanya memberikan perlindungan pada 
kepentingan-kepentingan perseorangan dalam 
perbandingan yang tepat antara kepentingan yang 
satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam 
suatu masyarakat tertentu.



 Hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara orang/badan hukum yang 
satu dengan orang/badan hukum yang lain di 
masyarakat dengan menitik beratkan kepada 
kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum).



Sudikno Mertokusumo menyebutkan beberapa tolok 
ukur dari hukum perdata terutama dalam hal untuk 
membedakannya dengan hukum publik :
1. dalam hukm publik salah satu pihak adalah 

penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua 
belah pihak adalah perorangan tanpa menutup 
kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun 
penguasa dapat menjadi pihak juga.

2. peraturan hukum publik sifatnya memaksa, 
sedangkan peraturan hukum perdata pada 
umumnya bersifat melengkapi mekipun ada juga 
yang bersifat memaksa.



3. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan
umum, sedangkan hukum perdata betujuan
melindungi kepentingan individu/perorangan. Kriteria
ini ternyata mengalami perkembangan, baik hukum
publik maupun hukum perdata bertujuan memberi
perlindungan pada kepentingan umum.

4. hukum publik mengatur hubungan hukum antar 
negra dengan individu, sedangkan hukum perdata 
mengatur hubungan hukum antar individu.



 Hukum perdata di indonesia sampai saat ini masih 
beraneka ragam (pluralistis), dimana masing-masing 
golongan pendduduk mempunyai hukum perdata 
sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertantu yang 
sudah ada unifikasi – hukum perkawinan, hukum 
agraria.



Sistematika KUHPerdata:
1) Buku I, yang berkepala “perihal orang”, 

memuat hukum tentang diri seseorang 
dan hukum keluarga;

2) Buku II, yang berkepala “perihal 
benda”, memuat hukum perbendaan 
serta hukum waris;



3) Buku III, yang berkepala “perihal 
perikatan”, memuat hukum kekayaan 
yang mengenai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang berlaku terhadap orang-
orang atau pihak-pihak yang tertentu;

4) Buku IV, yang berkepala “perihal 
pembuktian dan lewat waktu”, memuat 
perihal alat-alat pembuktian dan akibat-
akibat lewat waktu terhadap hubungan-
hubungan hukum;


