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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tidak bisa  

berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Interaksi terus terjadi  

sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terjadi ketimpangan sosial  

antara yang miskin dan yang kaya, apalagi diera industrialisasi diamana  

seseorang  lebih  mementingkan  keuntungan  dari  pada  sosial.
1
Maka  

pemerintah membentuk sebuah terobosan peraturan perundang-undangan  

yang salah satu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi  

rakyatnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 merupakan salah satu 

Konstitusi Nasional yang mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan SDA, 

dan prinsip ekonomi nasional. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa 

perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu koperasi 

BUMN/D dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri  

mekanisme  pasar,  serta  investasi  pemerintah,  serta  pengakuan terhadap hak 

milik perseorangan. selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain  menyatakan  

bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. bukan kemakmuran orang 

perorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha 

kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. 
2
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Dari berbagai macam lembaga keuangan yang ada baik lembaga 

keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, koperasi merupakan saalah 

satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.Sebagai uratnadi perekonomian 

maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka yang ekonominya 

lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi  dipahami  

sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara suka rela mempersatukan diri untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu 

perusahaaan yang demokratis.
3
 

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor17 Tahun 2012 Pasal 

1 Ayat (1). Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau 

badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
4
 

Prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 

pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota 

(partisipasi anggota tersebut dalam koperasi). Pemberian balas jasa yang 

terbatas terhadap modal, kemandirian pendidikan koprasi, dan kerja sama antar 

koperasi.
5
Dalam koperasi sendiri sudah memiliki beberapa dasar hukumnya baik 

undang-undang koperasi sendiri maupun dasar hukum mengenai perjanjian 

simpan minjam. Dalam KUHPerdata pada Pasal1313 perjanjian  adalah  suatu  
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perbuatan  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya pada satu 

orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian selain  timbul  adanya  hak  dan  

kewajiban  namun  juga  timbul  suatu perikatan, yaitu hubungan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Dengan adanya perjanjian  

terdapat  hubungan  hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban 

terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Dalam 

KUHPerdataPasal 1759 kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat 

meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang 

telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan kewajiban debitur  tercantum 

dalam KUHPerdata Pasal 1766 menyatakan bahwa barang siapa sudah 

menerima suatu pinjaman dan dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang 

wajib dibayar, maka uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dan  

membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan 

sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.
6
 

Hukum  perjanjian  diIndonesia  bersifat  terbuka  yaitu  suatu 

pemberian kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  siapapun untuk membuat  

perjanjian  dengan  isi  dan  sifatnya  sesuai  dengan  yang dikehendaki, asal 

tidak melanggar Undang-undang,ketertiban umum dan kesusilaan.
7
Perjanjian 

kadangkala tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah perjanjikan antara pihak 

debitur dan kreditur, salah satu hambatannya yaitu wanprestasi. Wanprestasi 

merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah  satu  pihak  yang  berjanji  
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yang tidak  menjalankan  kewajibannya berupa prestasi dari apa yang menjadi 

kesepakatan dalam perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur. 

Pengertian wanprestasi(breachofcontract) adalah tidak dilaksanakannya 

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak 

terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang 

bersangkutan.
8
 

Tindakan wanprestasi 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. Tindakan wanprestasi ini dapat 

terjadi karena Kesengajaan, Kelalaian, Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau 

kelalaian). Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force 

majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi 

prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).
9
 

Untuk  menghadapi  perselisihan  antara  debitur  dengan  kreditur 

diperlukan suatu lembaga yang independent yaitu pengadilan. Pengadilan ini 

sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan sangat  

penting dalam memutus sengketa atau perselisihan tersebut, sebagaimana dalam 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan 

kehakiman  yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Selain  itu  juga  

kekuasaan  kehakiman  mempunyai  kemandirian  yang sifatnya  universal,  

                                                             
8
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maksudnya  bahwa dalam  melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan 

sendiri  cara-cara  memeriksa dan mengadili. Meskipun  demikian  kebebasan  

hakim  tidak  mutlak,karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro 

dibatasi oleh pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-

undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan.
10

 

Sikap  profesionalisme  hakim  sangat  mempengaruhi  dalam 

pembuatan putusan terhadap sengketa, hakim harus menjunjung tinggi 

keadilan baik itu keadilan ditinjau dari yuridis,keadilan ditinjau dari 

filosofis, dan keadilan ditinjau dari sosiologis.
11

Apabila hakim dalam 

pembuatan putusannya tidak melihat ketiga unsur tersebut maka akan 

mengurangi nilai keadilan. Pada putusan Perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk 

antara  Koperasi  Sejahtera Kepri  melawan Yohanes Pieter. Kasus wanprestasi 

yang dilakukan oleh bapak Yohanes Pieterterhadap Koperasi Sejahtera Kepri, 

dimana bapak Yohanes Pieter meminjam uangsebayak Rp 78.000.000 dengan 

bunga 3% per bulan selama 3 bulan mulai tanggal20 Mei 2016 sampai dengan 

20 Agustus 2017 dan apabila bapak Yohanes Pieter belum bisa melunasi 

hutangnya selama 3 bulan maka bapak Yohanes pieter dikenakan denda 1/1000 

per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda sebagaimana yang tertuang dalam 

perjanjian kredit No.0094/PK/V/2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas 

tanah No.05017 yang diikatdengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

No.287/2016 yang dibuat dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo sebagai PPAT 
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diKabupaten Karimun. Namun  pada  pelaksanaannya,  bapak  Yohanes Pieter 

belum bisa melunasi hutangnya selama 3 bulan maka bapak Yohanes 

Pieterdikenakan denda1/1000 per hari dari jumlah sisa pembayaran tertunda. 

Selama ini, bapak Yohanes Pieter baru membayar sebagian hutang dan bunganya 

sebesar Rp 80.730.000 yaitu  dari  tangga l20Mei  2010  sampai  dengan  bulan  

Maret 2013, kemudian  membayar  lagi  pada  tanggal 4 April 2013 sebanyak 

RP.20.420.000,- dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp.9.000.000,-dan 

bapak Yohanes Pieter menganggap hutangnya sudah lunas,sedangkan menurut 

pihak Koperasi Sejahtera Kepri menghitung sisa hutang pokoknya dari jatuh 

tempo pembayaran yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai gugatan 

dilayangkan yaitu sampai tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan perjanjian, 

sebanyak Rp.78.000.000,-Rp29.420.00,=Rp48.580.000, bunganyasebanyak 

Rp.145.080.000,- Rp.80.730.000,- = Rp.64.350.000, -dendanya sebanyak 3% x 

32 bulan x Rp. 48.580.000,- = Rp. 46.636.800 jadi total sisa hutang, bunga dan 

denda sebanyak Rp. 159.536.800, -Pada  saat  pembuktian,  pihak  tergugat  

mengajukan bukti pembayaran (T-4) yang jumlah totalnya senilai Rp. 

101.150.000,-dan hakim menilai bukti tersebut dengan Undang- undang Nomor. 

17 Tahun 2012 tentang Koperasi  Pasal 1 dan 2 sehingga majelis hakim 

menyatakan tergugat  telah  melunasi  seluruh  hutangnya,  didalam  putusan  

hakim dinyatakan gugatan ditolak, sedangkan pada Pasal 19 Ayat (3) Peraturan 

Pemerintah  Nomor9  Tahun  1995 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha 

Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit 

didasarkan pada perjanjian. Agar putusan bisa memberikan keadilan kepada 
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kedua belah pihak maka pertimbangan hakim harus didasarkan pada  undang-

undang  nomor 17  tahun 2012  tentang  Koperasi dan isi perjanjian kredit 

tersebut. Pada Putusan Perkara No.22/Pdt.G/2014/PN.TBK, antara Oentoeng 

Soedianto Sastro Dipoero melawan  kuasa hukumnya yang bernama Banu Tjahjo 

Nugroho, S.H., yang pada pokok perkaranya adalah pembatalan Surat Kuasa 

dan perjanjian Honorarium. Majelis hakim dalam menilai surat kuasa dan 

perjanjian honorarium menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata, karena Pasal 

tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian. Selain itu majelis hakim juga 

mempertimbangkan Pasal 1338, Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal-Pasal 

peraturan perundangan lainnya untuk menolak gugatan wanprestasi. Dari kedua 

putusan diatas, terlihat perbedaan petimbangan hakim dalam memutus sebuah 

kasus. Pada Putusan PerkaraNo.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk, hakim hanya 

mempertimbangkan dengan satu perundang-undangan,sedangkan pada Putusan 

Perkara No.22/Pdt.G/2014/PN.Tbk, hakim menggunakan pertimbangan dua 

perundang-undangan. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  

dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ Analisis terhadap Penolakan 

Putusan Gugatan Wanprestasi Oleh Hakim Pengadilan Tanjung Balai Karimun 

(Studi Kasus Putusan Perkara No.108/Pdt.G/2015/PN.Tbk)” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalah yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu mengenai analisis terhadap penolakan putusan 
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gugatan wanprestasi oleh hakimPengadilan negeri Tanjung Balai Karimun (studi 

kasus No.108/pdt.G/2015/PN.Tbk) 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana Analisis terhadap Penolakan Putusan Gugatan Wanprestasi Oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (studi kasusputusan 

No.108/pdt.G/2015/PN.Tbk)? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan Penolakan Putusan 

Gugatan Wanprestasi Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai 

Karimun (studi kasus putusanNo.108/pdt.G/2015/PN.Tbk)? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dengan Permasalahan yang dijabarkan diatas maka 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui analisis terhadap penolakan putusan gugatan 

wanprestasi oleh hakim pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun (Studi 

kasus No.108/pdt.G/2015/PN.Tbk) 

b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

penolakan putusan gugatan wanprestasi oleh hakim pengadilan negeri 

Tanjung Balai Karimun (Studi kasus No.108/pdt.G/PN.Tbk) 

 

 

 



9 

 

 
 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang hendak diperoleh oleh penulisan proposal ini 

adalah sebagai berikut:  

 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara sistematis dan 

rasional dalam meneliti permasalahan terkait dengan analisis terhadap 

penolakan gugatan wanprestasi oleh hakim pengadilan negeri Tanjung 

Balai Karimun (studi kasus No.108/pdt.G/2015/PN.Tbk) 

b. Manfaat Secara Praktis 

Memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktis 

hukum mau pun penegak hukumserta bermanfaat terutama bagi para pihak agar 

tidak dapat menentukan solusi serta pemecahan masalah dalam analisis terhadap 

penolakan putusan gugatan wanprestasi oleh hakim pengadilan negeri Tanjung 

Balai Karimun (Studi Kasus No.109/pdt.G/2015/PN.Tbk 

 

E. Kerangka Teori 

Agar penyusun mudah dalam melakukan kegiatan penelitian maka 

perlu ada kerangka teoritik, sebagai acuan dan mencegah terjadinya 

penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan kearah yang tidak 

relavan. Pada tahap ini penyusun menggunakan beberapa teori, diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Teori Kekuasaan Kehakiman
12

 

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal1 Ayat 

3 UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya  

harus  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas  atau  ada legalitasnya baik 

berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas 

negara hukum sebagai berikut: 

a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,yang 

mengandung persamaan dalam bidang  politik,  hukum, sosial, ekonomi 

dan kebudayaan. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 

suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. 

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam 

perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan  

kehakiman adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman sebagaimana dalam Pasal1 menyebutkan bahwa kekuasaan 

kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
13
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Arman Saudi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), h. 42-62. 
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Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek,(Jakarta Sinar Grafikas,2016), 

h.109 
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Ketentuan Pasal18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan  

kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  mahkamah  agung beserta  badan-

badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 

Adapunperadilandibawahmahkamah agung meliputi peradilan dalam 

lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan 

peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas 

untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap  

perkara  yang  diajukan kepadanya. 

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukanke 

pengadilan dapat diputus oleh hakim yang professional sehinnga putusan-

putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilandan kemanfaatan.  

Pengertian  putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan pejabat Negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam 

persidangan terbuka untuk umum. 

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup 

sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya 

ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif 

membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum  

yang menjadi  sengketa  diantara  para  pihak. Hakim  dalam penyelesaian 

perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif(negative 

wetterlijke)  yaitu  dimana  pihak  yang  mengaku mempunyai suatu hak, 

maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan 
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berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat 

dalam hukum acara perdata
14

. 

 

2. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis dan Aspek Yuridis 

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari
15

 : 

a. Keadilan (gerecchtigheit) 

Aspek filosofis merupakan aspek yang didasarkan pada 

kebenarandan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang  

palingpenting,  bahkan  ada  yang berpendapat,  bahwa keadilan adalah 

tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan 

antara yang patut diperoleh masing-masing pihak, baik berupa 

keuntungan maupun berupa kerugian. 

b. Kemanfaatan(zwachmatigheit) 

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan   tata   

nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu 

diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam  

pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the 

living law) yang mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat (sosial justice). 

                                                             
14

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:Liberty,1988), 

h. 10-11. 

 
15

Sakhiyatu   Sova, “Tiga   Nilai   Dasar   Hukum   Menurut   Gustav   

Radbruch”,https://www.scribd.com/mobile/doc/170579596/Tiga-NilaiDasar-Hukum-Menurut-

Gustav-Radbruch/diakses 2 Desember 2017 
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c. Kepastian hukum (rechtseeherheit) 

Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yang 

pertamadan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang 

berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus mencari  

Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang sedang dihadapi. 

Hakim  dalam  memutus  perkara  harus  mengandung  ketiga 

unsur  tersebut. Namun dalam praktik  pengadilan, sering terjadi benturan 

diantara ketiga unsure tersebut. Misalnya aspek keadilan dan aspek 

kemanfaatan, ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek 

kemanfaatan dikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut Gustav 

Radbruch teori ini dikenal dengan istilah asas prioritas, yaitu jika 

terjadi benturan ketiga aspek tersebut maka yang didahulukan adalah 

aspek keadilan kemudian aspek kemanfaatan dan terakhir barulah pada 

aspek kepastian hukum.
16

 

3. Teori Penjatuhan Putusan 

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam penjatuhan putusan suatu perkata, salah satunya yaitu Teori 

Keseimbangan
17

.Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan  

antara syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang dan kepentingan 

pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain 
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Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif, (Bandung:  PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 190. 
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Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105 
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seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan  

masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. 

Keseimbanga pada perkara perdata. Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 

HIR/ Pasal 283 Rbg / Pasal1865 KUHPerdata yang mengatur mengenai asas 

pembuktian dalam perkara  perdata,  dimana  pihak  yang  menyatakan  

mempunyai  hak tertentu  atau  menyebutkan  sesuatu  perbuatan  untuk  

menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang 

tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek 

peradilan  masing-masing  pihak  baik  penggugat  maupun  tergugat harus 

membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya. 

4. Macam-macam Putusan Akhir 

Putusan akhir dalam suatu perkara perdata umumnya berupa : 

a. Gugatan dikabulkan 

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang 

diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak 

disangkal oleh pihak penggugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya  

akan  dikabulkan  seluruhnya dikabulkan juga sebagian. 

b. Gugatan ditolak 

Pada umumnya gugatan ditolak disebabkan bukti-bukti yang 

diajukan kepengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya (keautentikannya) didalam persidangan dan gugatannya 

melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan tersebut akan ditolak 

atau akan dinyatakan tidak dikabulkan. 
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c. Gugatan tidak dapat diterima 

Maksudnya  bahwa  dalam  gugatan  terdapat  berbagai  cacat 

formil atau gugatannya tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal123 

Ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 antara lain: gugatan tidak 

memiliki dasar hukum, gugatan error in persona dalam bentuk 

diskualifikasi (plurium litis consortium), gugatan mengandung cacat 

(obscuur  libel), dan gugatan melanggar  yurisdiksi (kompetensi) absolute 

atau relatif dan sebagainya. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan 

termasuk dalam jenis metode penelitian Hukum Normatif atau 

penelitian kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti 

tentang putusan No 108/PDT.G/2015/PN.TBK. 

b. Sifat Penelitian  

Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 

penelitian yang menggambarkan seteliti mungkin tentang fakta yang 

ada dan selanjutnya diberi nilai. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan yang mengikat, antara lain; Undang-undang 
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Dasar 1945, kitab undang-undang hukum perdata,undang-undang 

nomor 17 tahun2012 tentang perkoperasian, undang-undang nomor 48 

tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman, putusan No.108/Pdt.G/2015/ 

PN.TBK.
18

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, internet, dan makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu berupa penjelasan dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dalam bantuk kamus bahasa 

indonesia atau kamus inggris, dan kamus hukum. 

 

3. Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakan 

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan 

membaca, memahami dan mengutip, merangkum, dan membuat 

catatan-catatan serta menganlisis peraturan perundanga-udangan. 

b. Studi Lapangan 

Penelitian lapangan dimaksud kan memperoleh data primer 

yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan 
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Justifikasi Teori Hukum,(Jakarta:kencana,2016), h.142 
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narsumber / responden secara langsung dengan hakim dipengadilan 

Tanjung Balai karimun. 

4. Analisis Bahan Baku 

Penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu 

analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan  dalam bentuk 

uraian-uraian dimana penulis mengumpulkan data, kemudian data 

diklarisikafikan, diolah dan disajikan.
19

 Penulis membahas atau 

menganlisis dengan membandingkan antara sata dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau konsep-konsep teorotis yang 

dikemukankan oleh para ahli hukum yang terdapat pada literatur, melalui 

suatu pembahasan yang komprehensif dan integral untuk mengetahui 

berkas tentang putusan nomor 108/PDT.G/2015/PN.TBK diantaranya (das 

sein dan das sollen). 

Penulis menarik kesimpulan secara induktif yaitu diawali dari hal-

hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, yaitu data yang 

diperolah dari hasil penelitian perbandingan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dapat para ahli hukum yang berhubungan 

dengan berkas tentang putusan nomor: 108/PDT.G/2015/PN.TBK. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I :   PENDAHULUAN 

  Pendahuluan di dalam bab ini akan diuraikan mengenai rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,,dan metode 

penelitian. 

                                                             
19

Suteki Dan Galang Taufani,Metodelogi Penelitian Hukum,(Jakarta,Raja Grafindo, 

2018), h.32 



18 

 

 
 

BAB II  :  TINJAUAN UMUM PERKARA 

  Berisi tentang perkara yang terdiri dari tinjauan posisi kasus 

nomor: 108/PDT.G/2015/PN.TBK 

BAB III  :  TINJAUAN  PUSTAKA 

  Berisi hasil penelitian tinjauan pustaka kekuasaan hakim, aspek 

filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, penjatuhan putusan, dan  

macam-macam putusan hakim. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN  

  Pertimbangan hakim dalam analisis terhadap penolakan gugatan 

wanprestasi oleh hakim pengadilan tanjung balai karimun (studi 

kasus putusan No.108/PDT.G/2015/PN.Tbk) dan pertimbangan 

hakim terhadap penolakan gugatan wanprestasi oleh hakim 

pengadilan negeri tanjung balai karimun( studi kasus putusan 

No.108/PDT.G/2015/PN.Tbk) 

BAB V :  PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

 

 

 

 

 


