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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM 

KELUARGA ANTARA ORANG TUA DAN ANAK (Studi Kasus Gugatan 

Perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Garut) 

MUHSEN 

NIM : D1A 114 183 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagiamana Bagaimanakah pengaturan 

hukum utang piutang dalam keluarga menurut KUHPerdata dan hukum islam dan 

Bagimanakah akibat hukum perjanjian utang piutang dalam keluarga  antara orang 

tua dan anak berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Garut. Metode penelitian 

ialah Normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Kasus. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Dalam ruang lingkup hukum perdata maupum 

hukum islam ataupun hukum adat tidaklah ada pengaturan yang mengatur tentang 

hubungan hukum tentang hutang piutang antara orang tua dan anak. Dalam hal ini 

pengaturan hutang piutang hanya mengatur tentang hutang piutang secara umum dan 

Akibat hukum dari putusan hakim tentang hutang piutang antar ibu dan anak ini 

mengugurkan kewajiban seorang ibu untuk melunasi hutangnya kepada anaknya 

dengan pertimbangan sosiologis. 

 

Kata Kunci: Utang-Piutang, Orang Tua dan Anak, Studi Kasus Gugatan. 

 

ABSTRACT 

LEGAL ANALYSIS OF DEBT RECONSTRUCTION AGREEMENT IN 

FAMILY BETWEEN PARENTS AND CHILDREN (Case Study Civil Law 

Number 1 / Pdt.G / 2017 / PN.Garut) 

 

The purpose of the study is to find out how the legal arrangements for debt 

debt in the family according to the Civil Code and Islamic law and how the legal 

consequences of the debt debt agreement in the family between parents and children 

based on the decision No. 1 / Pdt.G / 2017 / PN. Garut. The research method is 

normative, uses a legislative approach and a case. The conclusion of this study is that 

within the scope of civil law or Islamic law or customary law there is no regulation 

that regulates the legal relationship of debt debt between parents and children. In this 

case the arrangement of accounts payable only regulates accounts payable in general 

and the legal consequences of the judge's decision regarding debt between mothers 

and children abort the obligation of a mother to pay off her debt to her child with 

sociological considerations. 

 

Keywords: Debt, Parents and Children, Suit Case Study. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara 

Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang 

terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas 

manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern. 

Perjanjian sudah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan 

manusia, termasuk dalam kekeluargaan. Terkadang keluarga melakukan 

perjanjian biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian di dalam 

kekeluargaan lazimnya dilakukan secara tertulis. 

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam kelompok masyarakat 

bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjiaan itu menimbulkan suatu 

hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan 

suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana 

suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang 

pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. 

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai 

utang-piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang 

telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Dapat diketahui 

bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan pinjam meminjam uang 
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sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan 

kegiatan ekonominya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
1
 

Dalam hubungan keluarga biasanya juga terjadi perjanjian hutang 

piutang dimana suatu keluarga melakukan perjanjian yang dituangkan dalam 

perjajian tertulis maupun tidak tertulis, namun pada kasus di Kota Garut terjadi 

kasus yang jarang terjadi dikalangan masyarakat. Perjanjian utang-piutang dalam 

suatu keluarga yaitu seorang anak menuntut ibu kandungnya akibat utang piutang 

yang terjadi di masa lalu.  

Dalam peminjaman tidak ada bunga yang disepakati oleh kedua belak 

pihak, akan tetapi pelunasan harus dilakukan dengan kurung waktu yang sudah 

disepakati. Pembahasan mengenai permasalahan orang tua dengan anak 

kandungnya perlu diadakan pembahasan lebih mendalam mengenai hak 

alimentasi yaitu kewajiban timbal-balik antara kedua orang tua atau para keluarga 

sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling 

memberi nafkah. 

Berdasarkan urain pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan  

permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pengaturan hukum utang 

piutang dalam keluarga menurut KUHPerdata dan hukum islam; 2) Bagimanakah 

akibat hukum perjanjian utang piutang dalam keluarga  antara orang tua dan anak 

berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Garut. 

                                                             
1
M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pengaturan hukum utang piutang dalam keluarga dan untuk mengetahui dan 

memahami akibat hukum yang terjadi terdahap utang piutang dalam keluaraga 

pada putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. Garut. 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis beguna sebagai sumbangan 

pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum perdata mengenai 

perjanjian utang piutang dalam keluarga antara orang tua dan anak Dan manfaat 

praktis yaitu penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 

perjanjian, khususnyaperjanjian utang piutang dalam keluarga. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif penelitian 

normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, 

kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin 

(ajaran)
2
. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach), metode pendekatan konseptual (Concptual 

Approach) dan Pendekatan kasus (case approach). 

 

 

                                                             
2
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34. 
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II. PEMBAHASAN  

A. Pengertian  Utang-Piutang 

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang 

dipinjamkan dari orang lain.
3
 Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang 

dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).
4
 

Sebelum berbicara masalah perjanjian utang piutang terlebih dahulu 

dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Masalah perjanjian kalau dilihat 

dari Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku III dapat dijumpai 

mengenai perikatan pada umumnya. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih 

luas dari perjanjian karena perikatan dapat berupa perjanjian yang disebut dengan 

perikatan yang bersumber dari perjanjian. Di samping itu ada juga perikatan yang 

bersumber dari undang-undang. Menurut pandangan R. Subekti memberikan 

definisi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
5
 

Suatu isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata maka perlu lebih 

dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak, 

perbuatan ini dinamakan menafsirkan perjanjian. Penafsiran perjanjian ini 

mempunyai pedoman utama yaitu jika kata-kata dalam perjanjian itu jelas, maka 

tidak dibolehkan untuk menyimpang dari jalan penafsiran tersebut, misalnya : 

                                                             
3
Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1136. 

4
 Ibid, hlm. 760. 

5
 Subekti, loc.cit, hlm. 34. 
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dalam suatu perjanjian ditulis, bahwa satu pihak akan memberikan seekor sapi, 

maka tidak boleh ditafsirkan sebagai seekor kuda. 

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam 

jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian 

hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi 

oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepada kreditur untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang 

atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur 

berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam bentuk akta 

di bawah tangan salah satunya adalah perjanjian Utang piutang di manamhanya 

dibuat oleh pihak yang berkepentingan tanpa bantuan seorang pejabat umum yang 

berwenang seperti Notaris / PPAT. 

Perjanjian Utang piutang di bawah tangan adalah Perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak sendiri tanpa ada bantuan dari pejabat umum. Dimana para pihak 

tersebut tertarik untuk melakukan perjanjian Utang piutang di bawah tangan 

disebabkan karena praktis, ekonomis, perlu uang cepat, dan tanpa perlu pejabat 

yang berwenang. 

Para pihak telah terikat dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian yang 

telah mereka sepakati dan yang telah ditandatangani, karena dengan 

ditandatanganinya suatu perjanjian artinya para pihak telah menyetujui isi dan 
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mentaati serta melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut yang 

sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka 

yang membuatnya. 

Menurut asas konsensualisme suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya 

kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang 

pokok dari apa yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian 

paham dan kehendak antara kedua belah pihak tersebut, apa yang dikehendaki 

oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain,meskipun 

tidak sejurusan tetapi secara timbal balik, kedua kehendak itu bertemu satu sama 

lain. 

Dalam perjanjian utang piutang di bawah tangan akan berakhir apabila si 

debitur telah memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya sesuai dengan 

perjanjian yang telah mereka sepakati. Pembayaran yang dimaksudkan tidak 

diharuskan berupa uang saja, tetapi penyerahan barang juga disebut juga 

pembayaran. Pada asasnya hanya orang yang berkepentingan saja yang dapat 

melakukan pembayaran secara sah, seperti yang terutang atau orang yang 

menanggung, walaupun demikian pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat 

membayar utang secara sah, asalkan saja ia bertindak atas nama si berutang. 

Maka si berpiutang diharuskan untuk menerima pembayaran tersebut. 
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B. Pengaturan Hukum Utang Piutang Menurut KUHPerdata, Hukum Islam 

Dan Hukum Adat 

1. Menurut KUHPerdata 

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai 

dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:“Pinjam 

meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan 

syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari 

macam keadaan yang sama pula”. 

Dalam pengertian pasal 1754 pihak yang meminjam sejumlah barang 

dengan syarat harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan yang 

dperjanjikan demikian bunyi pasal 1754 KUHPerdata adanya kewajiban para 

pihak untuk mengembalikan sesuatu pinjaman yang disepakati para pihak sesuai 

dengan ketentuan pasal 1754 dalam KUHPerdata. Dan dalam penjelasan Di dalam 

ketentuan pasal 1763 KUHPerdata sebagaimana diterapakn oleh ahli Prof. Dr. H. 

Mashudi, SH., MH., bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan 

mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang 

ditentukan. 

Menurut KUHPerdata dalam pasal 1339 menyebutkan bahwa: “Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala seuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan 

oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.” 
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2. Menurut Hukum Islam 

Utang piutang dalam istilah fikih disebut dengan qard. Secara etimologi 

qard berasal dari kata qaradha yang sinonimnya qatha’a artinya memotong. 

Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian 

hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtarid).
6
 

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal 

dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah Al-

Qath’u yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang 

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada 

yang menerima utang.  

Sedangkan secara terminologis (istilah syar’i), makna Al-Qardh ialah 

menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang 

akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang 

telah disepakati. Meberikan utang merupakan kebajikan yang membawa 

kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam 

memenuhi kebutuhan. 

Dasar hukum utang piutang dari Ijma’ Para ulama telah sepakat bahwa 

utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat 

manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak 

ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, 

                                                             
6
http://perdaataislam.blogspot.com/2013/08/utang-piutang-dalam-islam-qard.html,di Akses 

Pada 8 Juli 2018, Pukul: 15:46. 
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pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam 

adalah agama yang sangat memperhatika segenap kebutuhan umatnya. 

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang 

disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya. 

Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib 

menyegerahkan melunasi utang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, 

dalam QS al-Isra’ ayat 34. 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban 

yang yang harus disegerahkan untuk diwujudkan apabila telah mencapai 

waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawannya baik di dunia 

dan di akhirat. 

3. Menurut Hukum Adat 

Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum 

perutangan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak 

anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak 

tersebut ditandaskan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada 

umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang 

hak-hak tersebut mengeani benda-benda yang bukan tanah. 

Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur 

perbuatanperbuatan hukum yang menyangkutkan masalah perkreditan 

perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang : a) Hak atas 
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perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang; b) Sumbang menyumbang, 

sambat sinambat, tolong menolong; c) Panjer; d) kredit perseorangan.
7
 

C. Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Dalam Keluarga Antara Orang 

Tua  Dan Anak  Berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Garut 

Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh 

hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota 

keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Undang-

Undang nomor 52 Tahun 2009, mendifinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau 

ibu dan anaknya.
8
 

1. Tinjauan Normatif 

Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa walaupun Para 

Penggugat keberatan dengan pengajuan saksi-saksi yang diajukan oleh 

tergugat karna memiliki hubungan darah akan tetapi hakim menilai bahwa 

dalam ketentuan pasal 145 HIR ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Akan 

tetapi kaum keluarga sedarah dan sekeluarga semenda tidak dapat ditolak 

sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan 

menurut hukum perdata atau tentang  suatu perjanjian pekerjaan” 

Berdasarkan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pendapat ahli 

Dr.H. Mashudi, SH.,MH., yang diajukan oleh Para Tergugat bahwa 

                                                             
7
http://lsfciputat.blogspot.com/2014/02/hukum-hutang-piutang-hukum-adat.html, diakses 

Pada 20 Juli 2018, Pukul: 20:15. 
8
 Ibid, hlm.11. 

http://lsfciputat.blogspot.com/2014/02/hukum-hutang-piutang-hukum-adat.html,%20diakses
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suatu perjanjian  harus  memenuhi  syaratsyarat  sah  perjanjian, 

apabila 4  syarat tersebut  tidak  maka  mengakibatkan  batalnya  suatu 

perjajian  dan suatu  perjanjian harus  sesuai dengan  kepatutan 

dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang tercantum 

dalam  Pasal 1339  KUHPerdata  yang  menyebutkan: “Suatu perjanjian tidak 

hanya  mengikat untuk halhal  yang  dengan  tegas dinyatakan didalamnya, 

tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.” 

Syarat sah yang subyekif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata 

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. 

Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini 

adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan 

batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan 

pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus 

dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. 

2. Tinjauan Sosiologis 

Dalam tinjaun sosiologis hakim menimbang bahwa para penggugat 

mendalilakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi karna tidak 

melunasi hutangnya kepada para penggugat serta tidak menyerahkan SHM 

nomor 1437. Berdasarkan pertimbangan hakim secara sosiologis melihat 

bahwa dalam pertimbangannya berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. H. 

Mashudi,SH., MH., menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 104 KUHPerdata 
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mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak yang 

merupakansuatu  perjajian yang terjadi karena Undangundang maka orangtua 

mempunyai kewajiban untuk merawat anaknya sampai  anaknya dewasa dan 

sebaliknya  seorang  anak mempunyai kewajiban untuk merawat 

dan  memberi  nafkah  terhadap orangtuanya yang sudah  tua dan 

tidak mempunyai penghasilan, apabila perjajian ini tidak dipenuhi maka yang 

bersangkutan  telah melakukan wanprestasi. 

Hak dan Kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap 

berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. kekuasaan 

orang tua akan berakhir apabila: 1) Anak mencapai umur 18 tahun; 2) Anak 

Kawin; 3) Salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya.
9
 

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendat bahwa 

tidak lah  patut seorang anak membuat perjanjian hutang piutang dengan 

Ibunya disebabkan jasa  Ibu yang tidak dapat dibalas oleh anak, sehingga 

hal ini bertentangan dengan kepatutan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, Hlm. 65. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Dalam ruang lingkup hukum perdata maupum hukum islam ataupun hukum 

adat tidaklah ada pengaturan yang mengatur tentang hubungan hukum tentang 

hutang piutang antara orang tuadan anak. Dalam hal ini pengaturan hutang 

piutang hanya mengatur tentang hutang piutang secara umum tidak ada 

pengaturan hukum yang menagtur tentang hutang piutang antara keluarga 

semua pengaturan hukum hutang piutang itu mngacu pada baik yang 

menagtur dalam kuhperdata pasal 1320,1321, 1322, 1325,1332, 1339 

KUPerdata. 

2. Akibat hukum dari putusan hakim tentang hutang piutang antar ibu dan anak 

ini mengugurkan kewajiban seorang ibu untuk melunasi hutangnya kepada 

anaknya dengan pertimbangan sosiologis bahwa tidaklah patut seorang anak 

membuat perjanjian hutang piutang dengan ibunya disebabkan jasa ibu yang 

tidak dapat dibalas oleh anak sehingga hal ini bertentangan dengan kepatutan 

dimana telah diuraikan di atas dengan dihubungan dengan syarat-syarat sah 

perjanjian yang mana tidak terpenuhi dalam perjanjian hutang piutang antara 

para penggugat dan terguggat karna bertentangan dengan kepatutan dan 

kewajiaban alimentasi sebagaimana asas kewajiban alimentasi pasal 104 

KUHPerdata. 
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Saran 

1. Putusan hakim pengadilan Nomor 1/Pdt.G/2017/Pn.Garut harusnya menjadi 

preseden dalam kasus yang serupa dan haruslah menjadi yurisprudensi 

sebagai acuan hakim dalam memustuskan perkara yang sama. 

2. Putusan hakim tersebut sudahlah benar dan tepat sesuai dengan pendapat ahli 

tidaklah anak dapat membalas jasa ibu yang telah melahirkan jadi tidaklah 

patut seorang anak menagih hutang terhadap orang tua karna seorang anak 

tidaklah mampu membalas dan membayar jasa seorang ibu/ orang tua yang 

telah melahirkan dan mem besarkan dan oleh karna itu haruslah ada diskresi 

dan batasan-batasan tertentu dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang seorang anak yang menuntut orang tua. 
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