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JUDUL: 

PENEROBOSAN GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM GUGATAN PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM 

Suatu gugatan perdata timbul dari hak seseorang sebagai subyek hukum 

baik dalam bentuk individu perorangan (natuurlijke persoon) maupun dalam 

bentuk badan hukum (rechtpersoon) yang merasa dirugikan akibat pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang lain yang berakibat merugikan dirinya atau 

kepentingannya. Penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran hak 

seseorang tersebut, tidak dapat dilakukan dengan main hakim sendiri 

(eigenrichting) tetapi dapat dilakukan melalui proses di pengadilan dengan cara 

mengajukan gugatan oleh pihak yang dirugikan dengan cara meminta ganti 

kerugian. Ganti kerugian merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada 

orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada 

orang lain karena kesalahannya tersebut. Di dalam hukum perdata terdapat dua 

hal sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi 

karena perbuatan melawan hukum.  

Ruang lingkup kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki 

dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada 



wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata adalah 

penggantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan kerugian akibat perbuatan 

melawan hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugiaan materiil dan 

kerugiaan immaterial. Kerugiaan materiil merupakan kerugian yang senyatanya 

diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sedangkan 

kerugian immateriil adalah kerugian atas hilangnya manfaat atau keuntungan 

yang kemungkinan akan diterima seseorang di kemudian hari. 

Dalam penerapannya, tuntutan ganti rugi immateriil dibatasi oleh 

ketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata yang pada pokoknya ketiga 

pasal tersebut menyatakan bahwa kerugian immateriil hanya dapat diberikan 

terhadap hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.  Penulis 

berpendapat hal ini sangatlah membatasi kebebasan para pihak dalam membela 

haknya yang dilanggar, dikarenakan pada dasarnya kerugian immateriil bersifat 

sangat personal dan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal 

inilah yang mendorong Penulis untuk mencari tahu apakah konsep kerugiaan 

immateriil dalam ketiga pasal diatas dapat diperluas atau tidak guna mencapai 

putusan yang berkeadilan. Maka disusunlah penelitian dengan judul 

PENEROBOSAN GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM GUGATAN PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM.  

Perbuatan melanggar hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda 

''Onrechtmalige Daad" istilah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam 

Pasal 1365 KUHPerdata. Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai 

apa yang dikatakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdata 

hanya memberikan suatu perumusan dari perbuatan melanggar hukum tersebut 

yang mengatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan untuk 

menggantikan kerugian tersebut". Berdasar pada rumusan pasal diatas, dapat 

dipahami bahwa suatu peraturan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi 

empat unsur, yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige), 

perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan 

dengan kesalahan, dan antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada 

hubungan kausal, jika salah satu saja dari unsur-unsur di atas ini tidak terpenuhi, 

perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum, 



Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam 

perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang 

atau terganggu dapat meliputi berkurangnya kekayaan seseorang, berkurangnya 

kesenangan hidup dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan 

menghalang-halangi orang lain secara bebas.  

Dalam Pasal 1370 KUHPerdata, terhadap perbuatan yang terjadi jika 

perbuatan melawan hukumnya mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang, baik 

karena pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang 

hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua 

korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut 

ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah 

pihak, serta menurut keadaan. Menurut Hoge Raad tuntutan berdasarkan pada 

pasal tersebut bukan ganti rugi, akan tetapi tuntutan pemberian keperluan hidup. 

Kerugian ini hanya diberikan kepada mereka yang memerlukan serta bertujuan 

untuk mengganti kerugian yang disebabkan kematian pencari nafkah bagi 

mereka yang ditinggalkan. Dalam hal ini bagi siapa yang menuntut ganti kerugian 

harus dapat membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum. 

Selanjutnya, Hoge Raad dalam keputusan tanggal 21 Mei 1943 

memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas kerugian immateriil, 

keputusan tersebut mengatakan bahwa "Dalam menilai kerugian disamping 

kerugiannya mengenai kekayaan dapat juga diperhitungkan tuntutan ganti rugi 

atas kegembiraan hidup yang sekiranya dapat diharapkan untuk dinikmati dan 

atas kesedihan yang disebabkan karena pada luka-luka pada badannya". Dalam 

pasal 1371 KUHPerdata memuat ketentuan yang mengatakan bahwa: 

"menyebabkan luka-luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja 

atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, untuk selain 

pengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut pengganti kerugian yang 

menyebabkan luka-luka cacat tersebut", jadi seseorang dengan sengaja atau 

kurang hati-hati yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka atau cacat, 

maka ia berkewajiban untuk memberi ganti kerugian kepada korban berupa 

biaya-biaya perawatan sampai sembuh. Biaya perawatan sampai sembuh dapat 

dibayarkan dengan sejumlah uang, yang mana hal tersebut di kategorikan 

kedalam kerugian immateriil karena telah menyebabkan orang lain kehilangan 

kesenangan hidup untuk beberapa waktu. 



Selanjutnya dalam Pasal 1372 KUHPerdata mengenai penghinaan. 

Penghinaan mengenai pencemaran nama baik berdasarkan Judicial Review 

Mahkamah Konsitusi adalah suatu tindakan penyerangan terhadap kehormatan 

nama baik. Dengan berdasarkan pasal 1372 KUHPerdata, orang lain yang 

merasa terhina dapat meminta ganti kerugian materiil dan immateriil, rehabilitasi 

berupa uang serta penempelan keterangan bahwa orang tersebut merupakan 

orang yang terhormat, oleh karena itu hakim dapat menilai dengan 

memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan. 

Mengacu pada perkembangan saat ini tentang pembentukan hukum oleh 

hakim, yang dilakukan dengan menggunakan macam-macam penafsirkan hukum 

dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan 

perundang-undangan menurut kebutuhan masyarakat saat ini. maka tuntutan 

immateril tidak lagi dibatasi oleh aspek kematian, luka berat dan penghinaan. 

Perluasan ini dipelopori oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

304/Pdt/2011/PN.Smg, yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 

254/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK 

Nomor 632 PK/Pdt/2014, dalam putusannya terdapat kaidah baru terhadap ganti 

kerugiaan immaterril diluar yang diatur dalam Pasal 1370, 1371, 1372 

KUHPerdata, yang mana perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan atas 

pelayanan bagasi penumpang pesawat termasuk yang dapat dikabulkan tuntutan 

kerugian immaterialnya. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat 

Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011 

Jo Putusan PK Nomor 334 PK/Pdt/2014,  juga terdapat kaidah baru terhadap 

ganti kerugiaan immaterril diluar yang diatur dalam Pasal 1370, 1371, 1372 

KUHPerdata, yang mana perbuatan melawan hukum akibat kesewenang-

wenangan dari perusahaan penerbangan dapat dituntutan kerugian 

immaterialnya. 

Dari kedua putusan tersebut diatas dapat dilihat hakim didalam 

memberikan rasa keadilan telah melakukan suatu penerobosan hukum tentang 

ganti kerugiaan immateriil. Penerobosan hukum itu dapat dilakukan apabila 

Undang-undang dirasakan tidak lengkap untuk memecahkan kasus hukum 

secara kongkrit dikarenakan adanya perkembangan yang terus berubah didalam 

masyarakat, sehingga hakim didalam memutus suatu perkara, wajib menggali, 



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

didalam masyarakat, sehingga hakim dalam putusannya akan dapat lebih 

menjangkau rasa keadilan para pihak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa apa 

yang dianggap sebagai suatu kerugian immateriil adalah berbeda-berbeda antara 

orang yang satu dengan yang lainnya dan perlu diingat bahwa apa yang 

dianggap merugikan secara materiil bentuknya terus berkembang di masyarakat. 

Hal ini telah dibuktikan dengan munculnya putusan-putusan sebagaimana 

dijelaskan di atas. Dengan demikian, jika hakim hanya mendasarkan kerugian 

jenis ini pada kematian, luka berat dan penghinaan, maka hal tersebut sangatlah 

tidak adil terhadap pihak yang terlanggar haknya. 

Dengan demikian, mengenai ganti rugi immateriil yang dibatasi oleh 

ketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata, pada pokoknya menyatakan 

bahwa kerugian immateriil hanya dapat diberikan terhadap hal-hal tertentu 

seperti kematian, luka berat, dan penghinaan. Mengacu pada perkembangan 

zaman, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

304/Pdt/2011/PN.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

305/Pdt.G/2009/PN.Tng, hakim dalam melakukan suatu pembentukan hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan macam-macam penafsirkan hukum 

sehingga dapat menerobos bentuk-bentuk kerugian immateriil, maka kerugian 

immateril juga dapat berikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kekecewaan konsumen dan tindakan kesewenang-wenangan perusahaan. 

 

 


