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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Kuasa 

Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 

1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu 

persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang 

lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu 

urusan”. 

Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, 

yaitu: 

1. Pemberi kuasa; 

2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat 

melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. 

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika: 

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada 

penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan 

kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. 

2. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili 

pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. 

3. Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang 

perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan 

pemberi kuasa.
21
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Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut: 

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa. 

2. Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian atau persetujuan kuasa 

adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti: 

a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi 

dan penerima kuasa. 

b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, 

berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua 

belah pihak). 

c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan 

pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. 

3. Berkarakter garansi-kontrak 

Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan  kuasa 

kepada pemberi kuasa, hanya terbatas: 

a. Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi 

kuasa. 

b. Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab 

pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat 

yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab 

kuasa, sesuai dengan asas garansi-kontrak yang dijelaskan dalam Pasal 

1806 KUH Perdata. 

Berakhirnya kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak 
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2. Salah satu pihak meninggal dunia 

3. Penerima kuasa melepaskan kuasa. 

Kuasa mutlak muncul dari pergaulan sehari-hari antara seseorang 

dengan orang lain. Untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa, 

dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak 

pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada 

sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan 

membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian kuasa seperti ini, diberi 

judul “kuasa mutlak”, yang memuat klausul, bahwa pemberi kuasa tidak dapat 

mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan 

meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.
22

 

Jenis kuasa adalah sebagai berikut: 

1. Kuasa Umum 

Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut 

pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk 

mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu: 

a. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. 

b. Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. 

c. Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan 

atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. 
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2. Kuasa Khusus 

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat 

dilakukan secara khsusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu 

atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk 

bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. 

3. Kuasa Istimewa 

Pasal 1796 KUH Perdata mengatur perihal pemberian kuasa 

istimewa. Selanjutnya ketentuan mengenai pemberian kuasa istimewa, 

diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah 

menurut hukum sebagai kuasa istimewa.
23

 

 

B. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih. 

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak 

yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak 

yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan 

sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau 

melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. 
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2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya 

isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan 

kondisi yang ada dalam masyarakat. 

3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian 

yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak 

masyarakat. 

4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang 

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang 

ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam 

masyarakat.
24

 

Ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus 

mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang 

dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. 

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari 

perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi 

tersebut dapat berupa: 

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi 

perjanjian. 
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3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian. 

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.
25

 

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang 

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, 

pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau 

sampai di pengadilan.
26

 

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan 

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan 

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-

pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh 

mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan 

hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta 

kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan 

hukum tersebut.
27

 

Pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi 

bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai 

badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan 

atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
28
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Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
29

 

Pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian 

merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk 

melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum. 

Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.
30

 

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing 

pihak. 

Dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu.Persetujuan-persetujuan tersebut harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik.
31
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Ilmu hukum mengenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam 

suatu kontrak. 

2. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak 

para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat 

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak 

tersebut. 

3. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara 

penuh sesuai isi kontrak tersebut. 

4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah 

sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan 

tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis 

kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis. 

5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak 

telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 

kewajibansemata-mata.
32

 

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat 

dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.Dalam suatu kontrak asas tersebut 
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secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah 

timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.Oleh karena itu maka 

semua asas tersebut di atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak 

atau perjanjian. 

Kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok 

dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, 

yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 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. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak 

para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk 

melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, 

namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan 

kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah 

kawin sebelum cukup 21 tahun. 

3. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang 

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu 

ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 
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4. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
33

 

Syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa 

segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak harus lah sesuatu yang 

jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau 

patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang 

berjanji.Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang 

menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan 

kewajiban. 

2.  Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 

3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 

tidak berbuat sesuatu. 

4. Di bidang harta kekayaan.
34

 

Definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara 

kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. 

Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta 

kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-menyewa 

dan sebagainya. 
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Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau 

perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk 

membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang 

belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun 

kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.
35

 

Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari 

kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaanya sama-sama senang dan 

dapat menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh 

karena itu pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan 

koridor hukum yang telah ditetapkan. 

Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua 

belah pihak.Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, 

dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku. 

 

C. Macam-Macam Kontrak/Perjanjian 

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan lisan.Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tertulis.Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). 
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Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para 

pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan 

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak 

ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta 

notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan 

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun 

pihak ketiga.
36

 

Ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 

perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian 
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yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hokum atau yuridis. 

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu: 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu. 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
37

 

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk 

alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, 

sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut. 

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 

perjanjian itu sendiri.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 

bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini. 

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang 

tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, 

menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu 

adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan 

yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah 

yang baik, sampai pada saat penyerahan. 

                                                 
37

Ibid, h.43  



 32 

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan (perjanjian).Jadi wujud prestasi di sini adalah 

melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 

membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 

patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-

tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si 

berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 

dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti 

yang telah diperjanjikan.Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan 

perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang diperjanjikan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata “Jika perjanjian 

itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika 

yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena pelanggaran itu dank 

arena itupun saja, berwajiblah ia akan menggantian biaya, rugi dan bunga. 

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur dalam 

suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena kesalahannya tidak 

melaksanakan apa yang diperjanjikan atau ingkar janji pada tenggang 

waktu yang ditentukan. 

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam 

suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak 

dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi 
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yang diperjanjikan.. dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian 

yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan 

debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat 

sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu 

yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam 

perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap 

melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila 

tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan 

seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan 

tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. 

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan 

wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 

a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan. 

b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif 

yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan  

timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang 

ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 

c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya 

bukan orang gila atau lemah ingatan
38

. 

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat 

adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai 
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kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Ganti rugi saja; 

b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi; 

c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi; 

d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; 

e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.
39

 

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat 

wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat 

dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: 

a. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). 

b. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
40

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa sebagai akibat dari 

wanprestasi, maka kreditur dapat menagih piutangnya melalui berbagai 

cara  yakni melalui jaminan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang 

dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pelunasan piutangnya oleh 

debitur. 

  

                                                 
39

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30 
40

 Ahmadi Miru, Op. Cit,h.75 



 35 

D. Pengertian Hak 

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh 

pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa 

olehnya. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja 

asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Izin atau 

kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut hak atau wewenang. Jadi pemilik 

benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut.
41

 

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang 

untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak 

tertentu. 

Hak mutlak dapat dibagi kepada tiga golongan, yaitu: 

1. Hak Asasi Manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak 

dan tinggal dalam suatu negara. 

2. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari 

rakyatnya. 

3. Hak keperdataan, misalnya hak atas harta benda dan sebagainya.
42

 

Sedangkan hak nisbi atau hak relatif, adalah hak yang memberikan 

wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk 

menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan 

sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
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Hak relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan, yang 

timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli, terdapat hak relatif seperti: 

1. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk 

menyerahkan barang kepada pembeli. 

2. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan 

pembayaran kepada penjual.
43

 

Ketentuan di atas dapat dilihat bahwa hak merupakan sesuatu yang 

diberikan kepada seseorang oleh hukum, dan dapat dipergunakan seluas-

luasnya oleh yang mempunyai hak asalkan tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

E. Jenis-jenis Hak Atas Tanah 

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa: 

(1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2, 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum. 

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi 

wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 

pula tubuh bumi dan air serta ruang yang langsung berhubungan dengan 

                                                 
43

Ibid, h.121 



 37 

penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 

peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. 

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas ditentukan 

dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah: 

1. Hak milik, 

2. Hak guna-usaha, 

3. Hak guna-bangunan, 

4. Hak pakai, 

5. Hak sewa, 

6. Hak membuka tanah, 

7. Hak memungut hasil hutan, 

8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 

sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 

Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara tersebut diatur dalam 

Pasal 53, yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang 

dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang 

bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 

hapusnya dalam waktu yang singkat. 
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(2) Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap peraturan 

yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
44

 

 

F. Pengalihan Hak 

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan 

hak terdiri atas dua bagian, yaitu: 

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual 

beli atau pertukaran. 

2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting 

adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tak 

bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya.
45

 

Pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas 

suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh 

tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi 

ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara 

langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-

benda yang tidak bergerak. 

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada 

orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain 

yang dibenarkan oleh hukum. 

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) 

dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.
46
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Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan 

bahwa: 

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

2. Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak 

langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang 

warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang 

ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah 

batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, 

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 

semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut 

kembali.
47

 

Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi 

subjek hak milik.Oleh karena itu, peralihan hak milik kepada orang asing dan 

badan hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. 

Hukum Perdata mengenal beberapa macam cara memperoleh hak 

kebendaan, yakni sebagai berikut: 
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1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian 

didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai 

miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda 

tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan 

sebagainya. 

2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, 

misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian 

ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa 

pemiliknya. 

3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara 

penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, 

hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas 

benda berpindah kepada yang memperoleh hak. 

4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa 

(lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. 

Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara 

menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun 

sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak 

bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 

tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah 

lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda 

tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik. 

5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan 

menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang 
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berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris 

KUH Perdata. 

6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum 

ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya. 

7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, 

dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah 

tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.
48

 

Pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada 

beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak 

akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang 

memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya. 
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