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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian perjanjian 

Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara orang yang satu 

dengan seorang atau beberapa orang lainnya, baik untuk melakukan 

sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanjia kepada seseorang lain atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
34

 Perjanjian 

dapat berupa sesuatu rangkaian ucapan atau perkataan yang mengundang 

janji-janji atau kesanggupan yang dapat disanpaikan baik secara tertulis 

maupun secara lisan. 

Defenisi hukum perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 

1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.
35

 Defenisi perjanjian berdasarkan Pasal 

1313 KUHPerdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya 

mengatur perjanjin sepihak dan juga sangat luas. 

Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdata selain tidak 

lengkap juga luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan 

sepihak, sangan lusa karena dengan digunakan perkataan perbuatan 
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tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. 

Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan 

perbaikan mengenai defenisi tersebut, yaitu : 

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu dimana 

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam 

Pasal 1313 KUHPerdata; 

c. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”
36

 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perjanjian diartikan sebagai 

suatu perbuatan hukum dalam bidang harta benda atau kekayaan antara 

dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain 

berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
37

 

Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak lepas dari pembahsan 

tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai kaitan 

yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang 

menjadi sebab lahirnya suatu perikatan. Perjanjian diatur dalam buku 

ketiga KUHPerdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber 

perikatan. Hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih 

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan pihak 
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yang lain wajib memenuhi prestasi.
38

 Menurut R. Setiawan, suatu 

perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek 

hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang 

daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu terhadap pihak lain.
39

 

Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan 

terkait unsur-unsur sebagai berikut :  

a. Adanya hubungan hukum 

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui 

oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan 

perikatan yang lahir karena undang-undang. Sementara itu, hubungan 

yang diatur oleh hukum biasa disebut perikatan karena perjanjian, 

karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek 

hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua-belah pihak dan 

berlaku sebagai undang-undang. 

b. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang  

Perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang ssatu atau dengan 

beberapa orang, yaitu para subjek hukum atau para penyandang hak dan 

kewajiban yang diberikan oleh hukum. Disamping perorangan, badan-

badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan 

melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. 
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c. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu  

Dalam perikatan disebut juga dengan prestasi, atau obek dari 

perikatan. Dan jika perikatan itu tidak melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan tidak 

memberikan sesuatu yang mengikatnya, subjek perikatan tersebut telah 

melakukan wanprestasi. 

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu 

overeenkomst dan verbintenis. Diberbagai perpustakaan dipergunakan 

bermacam-macam istilah seperti itu, dalam KUH Perdata, Soebekti dan 

Tjitrosudibjo digunakan perikatan untuk verbintenis dan perjanjian 

overeenkomst. Ultrecht, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia 

menggunakan istilah perutangan untuk verbintenis dan perjanjian untuk 

overeenkomst. Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I 

menerjemahkan verbentenis dengan perjanjian dan overeenkomst 

dengan persetujuan
40

. 

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata 

dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
41

 

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan 

dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori 
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tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus 

dilihat dari perbuatan-perbutan sebelumnya tau yang mendahuluinya. 

Ada tiga tahap dalam pembuatan perjanjian menurut teori baru yaitu, 

tahap pra contractual (negoisasi) adalah adanya penawaran dan 

penerimaan, tahap contractual adalah adanya persesuaian pernyataan 

kehendak antara para pihak, dan tahap post contractual adalah 

pelaksaan perjanjian.
42

 

Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang 

atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, perjanjian 

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain itu 

dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (pasal 

1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir 

dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.
43

 

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan K.R.M.T. 

Tirtodiningrat memberikan defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan 

hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk 

menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh 

undang-undang.
44

 

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), 

perjanjian dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu : 
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1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang 

2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu  

3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

Jika dalam perikatan seseorang tidak memenuhi prestasi berarti 

yang bersangkutan telah cidera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang 

dinyatakan wanprestasi, ia harus lebih dahulu diperingatkan atau 

dilakukan somasi (teguran). Di negara-negara maju yang menganut 

civil law system, seperti Prancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan 

memberikan asas itikad baik bukan hanya dalam penandatanganan, 

sehingga janji-janji prakontrak mempunyai akibat hukum dan dapat 

dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.
45

 

2. Syarat sahnya perjanjian  

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya, agar perjanjian itu mengikat bagi 

yang membuatnya, maka dalam perjanjian tersebut harus juga terpenuhi 

syarat-syarat sahnya perjanjian. 

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu 

perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu : 

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya (Pasal 1321, 1322, dan 1328 

KUHPerdata). 

Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian, suatu 

perjanjian dianggap lahir pada saat dicapainya kata sepakat antara para 
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pihak yang mengadakan perjanjian. Persetujuan kehendak yang 

diberikan sifatnya harus bebas dan murni. Dalam persetujuan kehendak 

maka tidak ada kekhilafan dan pnipuan. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Pasal 1320 KUHPerdata menetukan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan 

bahwa dia tidak cakap
46

. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, 

yaitu : 

1) Orang-orang yang belun dewasa; 

2) Mereka yang ditaurh dibawah pengampuan; 

3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi 

hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkwinan. Karena Pasal 31 Undang-undang ini mentukan 

bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dan masing-

masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

c. Suatu hal tertentu. 

Dengan syarat perihal tertentu dimaksud bahwa suatu kontrak 

haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh 

hukum. Mengenai Pasal 1332 KUHPerdata dan Pasal 1333 

KUHPerdata
47

. Pasal 1332 KUHPerdata menetukan bahwa “hanya 
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barang-barang yang dapat diperdagangkn saja dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUHPerdata menetukan bahwa “suatu 

perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah 

barang tidak tentu asal saja jumlah yang paling sedikit ditentukan 

jenisnya”. 

d. Suatu sebab yang halal 

Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian tidak memakai suatu 

sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau 

terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

3. Asas-asas hukum perjanjian 

Dalam bahasa Inggris asas adalah principle, asas dalam hukum 

merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, 

merupakan rutio legis dari aturan atupun peraturan hukum, dengan 

demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum. 
48

 

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 

KUHPerdata yang berbunyi: “pada umumnya tak seorang dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji 

dari pada untuk dirinya sendiri”. Adapun Asas-asas umum dalam 

perjanjian meliputi: 

a. Asas Konsensualisme, Menurut asas konsensualisme ini perjanjian 

sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat 
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mengenai pokok-pokok perjanjian. Walaupun terkadang undang-

undang menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus dilakukan 

secara tertulis (seperti perjanjian kerjasama)
49

. Asas konsensualisme ini 

tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku 

terhadap perjanjian konsensual sedangkan kontrak formal dan kontrak 

real tidak berlaku.
50

 

b. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas kebebasan berkontrak merupakan 

asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun 

asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.
51

 

Ketentuan  mengenai adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat 

dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menerangkan : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum 

perjanjian menganut sistem terbuka, pasal-pasal tersebut dalam hukum 

perjanjian merupakan  apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang 

artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan manakala 

dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. 

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah 

merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak 
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Prancis, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan 

maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat 

hukumnya.
52

 

c. Asas Mengikatnya Kontrak, Kembali ke Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai 

undang-undang  bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Pasal 

tersebut, hukum mengakui suatu kontrak/perjanjian mempunyai 

kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya 

mengikat para pihak yang menandatanganinya.
53

 

Oleh sebab itu para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang 

mereka buat, akibatnya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali 

secara sepihak. Jika ditarik kembali harus dengan kesepakatan para 

pihak atau dengan alasan undang-undang yang menyatakan cukup 

untuk itu.
54

 

d. Asas Iktikad Baik, merupakan salah satu sendi penting dalam hukum 

perjanjian, dalam pembuatan dan pelaksaan perjanjian harus tidak 

merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma 

kepatutan dan kesusilan. 
55

 

Pasal 1338 (3) KUHPerdata menetukan : “perjanjian harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik.” Iktikad baik berarti keadaan batin 
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para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, 

terbuka dan saling percaya.
56

 

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya agar perjanjian itu mengikat bagi 

yang membuatnya, maka perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat 

sahnya perjanjian. 

Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu :
57

 

a. Kesepakatan mereka yang membuatnya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan kedalam :
58

 

a. Syarat Subjektif,  

1) Kesepakatan para pihak; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

b. Syarat Objektif 

1) Suatu hal tertentu; 

2) Suatu sebab yang halal. 
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c. Kesepakatan Para Pihak 

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk 

terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai 

cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan 

penerimaan atas penawaran tersebut.
59

 Sebuah perjanjian tidak sah 

apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan. Perjanjian 

harus dibuat dengan persetujuan ikhlas para pihak.
60

 Suatu yang 

diadakan karena ancaman fisik maupun psikis, atau karena kelalaian 

mengenai orang dan barang, atau karena tipu muslihat, sehingga 

membuat pigak lain terpaksa menyetujui dan menandatangani kontrak 

yang sebenarnya ingin dihindari maka kontrak yang dibuat para pihak 

tidak memenuhi unsur kata sepakat sehingga perjanjian menjadi tidak 

sah.
61

 

Kesepakatan yang terjadi anatara kedua belah pihak yang 

melahirkan suatu perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan 

atau cacat kesepakatan. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat 

terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya :
62

 

1) Kekhilafan atau kesesatan 

2) Paksaan  

3) Penipuan 

4) Penyalahgunaan 
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Keempat cacat kehendak diatas diatur dalam KUHPerdata dalam 

Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdata yaitu: 

 “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” 

Pasal 1449 KUHPerdata: 

“Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan 

menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. 

 

d. Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum 

Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian 

haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek 

hukum. Dalam suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan 

dalam bagian identitas para pihak.
63

 

Pada dasarnya undang-undang telah menganggap bahwa setiap 

orang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga setiap orang dapat 

membuat kontrak. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang-orang 

yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, perempuan 

dalam yang ditentukan undang0undang, serta orang-orang tertentu yang 

oleh undang-undang diperbolehkan atau dilarang. 

Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa mereka yang tidak 

cakap membuat kontrak adalah:
64

 

a) Orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum berumur 21 tahun 

bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang 

belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang 

tua atau walinya. Atau, orang yang belun dewasa tersebut 

telahmenikah maka dianggap telah dewasa meskipun perkawinannya 

telah bercerai. 
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b) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila atau 

hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan, 

semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampuannya. 

c) Perempuan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Misalnya, penjualan harta bersama dalam perkawinan yang 

dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami. 

d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau 

melarangnya untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, menurut 

undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat diwakili 

perbuatan hukum PT adalah Direksi sehingga selain Direksi tidak 

boleh mewakili perbuatan hukum PT, kecuali ada pemberian kuasa.   

 

Khusus mengenai perempuan dalam hal yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak 

perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal ini membuat 

perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian 

untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolomg sebagai 

orang yang tidak cakap, tetapi hanya berwenang membuat perjanjian 

tertentu.
65

 

e. Suatu Hal Tertentu 

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu 

yang merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang dipenuhi. 

Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang 

menjadi hak kreditur.
66

 

Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan berupa 

barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. 

Tentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, 
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keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
67

 Dan menurut Pasal 

1234 KUHPerdata prestasi itu dibedakan atas : 

a) Memberikan sesuatu; 

b) Berbuat sesuatu; 

c) Tidak berbuat sesuatu. 

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh KUHPerdata 

terhadap obyek tertentu dan perjanjian. Khususnya jika obyeknya 

berupa barang adalah sebagai berikut :
68

 

a) Barang yang merupakan obyek perjanjian haruslah barang yang 

diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata). 

b) Pada saat perjanjian dibuat minimal barang tersebut sudah dapat 

ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1)  KUHPerdata). 

c) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut 

kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) 

KUHPerdata). 

d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian 

hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata). 

e) Tetapi tidak dapat dibuat perjanjian terhadap yang masih ada dalam 

warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata). 

 

Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan 

KUHPerdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perikatan tersebut berupa kebendaan berwujud maupun kebendaan tidak 

berwujud.
69

 

f. Sebab yang halal 

Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang 

dimaksudkan dalam isi oerjanjian adalah tidak bertentangan dengan 
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undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebab yang halal 

diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1335 

KUHPerdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau 

yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, 

tidaklah mempunyai kekuatan.” 

Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Salah satu 

sebab yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu 

perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1337 KUHPerdata menetukan 

bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian uang 

menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan 

dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk 

causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan 

ketertiban umum adalah tidak sah.
70

 

5. Unsur-unsur Perjanjian 

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari unsur-unsur sebagai 

berikut:
71

 

a. Unsur Esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanda 

adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya 

perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, 

karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian 

jual beli maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada 

hal tertentu yng diperjanjikan. 

b. Unsur Naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. 

Dengan demikuan apabila tidak diatur para pihak dalam perjanjian, 

maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia 

merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. 

Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat 
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tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata 

bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi. 

c. Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para 

pihak jika para pihak memperjanjikannya. 

 

6. Berakhirnya perjanjian 

suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang 

timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya 

perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, 

sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan 

berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka 

perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara 

otomatis menjadi hapus. 

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUH Perdata dapat diketahui 

bahwa ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu : 

a. Pembayaran 

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan 

c. Pembaharuan utang 

d. Perjumpaan utang atau kompensasi 

e. Pencampuran utang 

f. Pembebasan utang 

g. Musnahnya barang yang terutang 

h. Batal/pembatalan 

i. Berlakunya suatu syarat batal dan 
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j. Lewatnya waktu (Daluarsa).
72

 

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku ke III 

KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hapusnya perikatan 

dapat terjadi karena beberapa sebab, yang secara garis besar dapat 

dibedakan kedalam : 

a. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya 

pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan 

pembayaran hutang.  

b. Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan 

kewajiban kedua belah pihak dalam periktan, yaitu dalam perjumpaan 

dan percampuran hutang. 

c. Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapuskan 

kewajiban debitur dalam perikatan, yaitu karena diberikannya 

pembebasan utang oleh kreditur. 

d. Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan 

dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan. 

e. Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian 

(sebagaimana salah satu sumber perikatan). 

f. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat. 

g. Karena lewatnya waktu. 
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