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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perjanjian Secara Umum 

1. Pengertian perjanjian 

Istilah perjanjian  dalam hukum perjanjian merupakan kesepedanan dari 

istilah Overeenkomst dalam bahasa Belanda atau Agreement dalam bahasa 

Inggris, oleh karena itu istilah Hukum Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih 

sempit dari istilah Hukum Perikatan.
30

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, 

dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
31

 Dengan kata lain 

perjanjian merupakan suatu tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan 

dirinya kepada seseorang atau lebih lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan 

tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
32

 Dalam 

Kamus Hukum dijelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh 

                                                             
30

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2007), h. 2  
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dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk 

mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.
33

 

Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai 

berikut: Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, perjanjian itu adalah 

suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap 

seorang lain atau lebih. 

Menurut R. wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu 

perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana 

satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk 

tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 

janji itu. 

Sedangkan menurut A.Qirom Samsudin Meliala, perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain 

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
34

 Dan hal senada juga 

disampaikan oleh Subekti dalam Budiman yang mengatakan bahwa perjanjian 

adalah “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seoarang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
35

. 
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Griswanti Lena, Tesis, Universitas Gadjah Mada, (Perlindungan Hukum Terhadap 

Penerima Lisensi Dalam Perjanjian, 2005), h. 87. 
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2. Unsur – Unsur Perjanjian 

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam sebuah perjanjian menurut 

Budiman adalah sebagai berikut 
36

:  

a. Unsur essensialia;  

Adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian.Tanpa 

unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. 

b. Unsur Naturalia; 

Unsure perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti 

atau disingkirkan oeh pihak.Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat 

mengatur atau menambah (Regelend/Aanvullend). 

c. Unsur Accidentalia; 

Unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak 

mengatur tentang hal itu. 

 Sedangkan menurut Abdul Kadir bahwa unsur-unsur sebuah perjanjian 

adalah sebagai berikut
37

: 

1. Adanya Kaidah Hukum 

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

tertulis dan tidak tertulis.Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah 

hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan 

yurisprudensi.Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah 

kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. 
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Perjanjian ataupun kontrak yang dilakukan akan  menimbulkan 

hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum atau 

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 (hukum). 

2. Subjek Hukum 

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtsperson. Rechtsperson 

diartikan pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang (Person) dan 

Badan Hukum
38

.Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah 

pemberi kerja dan pekerja.Pemberi kerja adalah orang yang berpiutang, 

sedangkan pekerja adalah orang yang memiliki utang.Subjek dalam hukum 

perjanjian termasuk subjek hukum yang diatur dalam KUH Perdata yang 

mengkualifikasikan subjek hukum menjadi dua bagian yaitu manusia dan 

badan hukum.Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata 

bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan 

hukum atau rechtperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan 

Terbatas. 

3. Adanya Prestasi 

Prestasi adalah sesuatu yang harus dikerjakan berdasarkan 

kesepakatan oleh para pihak dan apa yang menjadi pokok perikatan
39

. 
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Adupun yang menjadi prestasi adalah merupakan kewajiban yang ada dalam 

perjanjian.Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau 

tidak berbuat sesuatu.Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas 

untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat 

sesuatu
40

. 

4. Kata Sepakat 

Kata sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua 

belah pihak.Kata sepakat adalah salah satu syarat sahnyaperjanjian yang 

terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. 

5. Akibat Hukum 

Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak akan 

menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya 

prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.Hak adalah 

suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya 

suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan 

dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu 

dan suatu sebab (causa) yang halal.
41

 

a. Adanya kesepakatan 
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Gunawan Widjaja, op. cit., h. 264. 
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Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau 

persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) 

jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Kesepakatan antara kedua 

belah pihak adalah merupakan  obyek yang diperjanjikan  berupa prestasi 

yang disepakati untuk dilaksanakan haruslah sesuatu yang tidak dilarang oleh 

hukum.
42

 

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan 

dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata 

sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa 

apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada 

sanksinya.
43

 

ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni secara 

tegas (dengan akte otentik dan akte di bawah tangan) dan secara diam-diam. 

Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari 

ketentuan   -ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH 

Perdata, dapat disimpulkan bahwa pada asasnya, kecuali ditentukan lain, 

undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. 

b. Cakap melakukan perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan 
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te gaan). Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan 

perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan 

adanya unsur “niat” (sengaja). Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk 

menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk 

membuat perjanjian. 

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak 

cakap untuk membuat perjanjian yaitu:
44

 

1) Orang yang belum dewasa 

Orang yang belum dewasa tidak cakap melakukan perjanjian. Jika ia 

ingin membuat perjanjian maka harus atas nama orang tua atau 

walinya. Seseorang di katakan belum dewasa menurut pasal 330 

KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang 

dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang 

dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, 

berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan 

seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang 

tua atau wali sampai umur 18 tahun. 

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukanperjanjian, 

jika yang bersangkutan diletakan dibawah pengampuan. Seseorang 
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dapat diletakan dibawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, 

dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Mereka tidak 

mampu berfikir dengan benar dan akan dapat merugikan dirinya 

sendiri.  

Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk 

melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit 

tidak cakap membuat suatu perikatan yang menyangkut harta 

kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang 

mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan 

kuratornya. 

3) Perempuan dalam pernikahan. 

Perempuan dalam pernikahan tidak cakap dalam melakukan 

perjanjian. Jika ia ingin membuat perjanjian maka harus atas nama 

suaminya. Akan tetapi setelah diundangkannya Undang-undang no 1 

tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan 

dianggap cakap hukum.  

c. Suatu Hal Tertentu 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu 

(een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu 

perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan 

mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms).Objek dalam perjanjian tidak 
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hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. KUHPerdata menentukan 

bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan suatu saat nanti 

dapat dihitung atau ditentukan.  

d. Kausa Hukum yang Halal  

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak(Belanda) atau causa 

(Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat 

perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. 

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak 

yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya 

menghendaki uang.Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu 

kausa dinyatakan terlarang jika: 

a) Bertentangan dengan undang-undang. Suatu kausa dikatakan 

bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian 

yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang 

berlaku. 

b) Bertentangan dengan kesusilaan. Untuk menentukan apakah suatu 

kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah hal yang 

mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa 

berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau 

antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat 

yang lainnya.  
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c) Bertentangan dengan ketertiban umum.Kausa hukum dalam 

perjanjian juga terlarang apabila bertentangan ketertiban umum, 

keamanan Negara, dan meresahkan masyarakat. Didalam konteks 

Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai 

sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara.  

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek 

maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua 

berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan 

yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau 

syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula 

dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu 

perjanjian.
45

 

B. Pembatalan Perjanjian 

1. Ketentuan Umum Perjanjian 

Terdapat beberapa ketentuan umum dalam perjanjian yang tidak dapat 

diabaikan, yaitu. 

a. Somasi 

Somasi adalah teguran dari pemberi kerja kepada pekerja agar 

dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah 

disepakati antara keduanya. 
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Somasi timbul disebabkan karena pekerja tidak memenuhi 

prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang 

menyebabkan terjadinya somasi, yaitu: 

1. Pekerja melaksanakan prestasi yang keliru.  

2. Pekerja tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. 

Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak 

memberikan prestasi.  

3. Prestasi yang dilaksanakan oleh pekerja tidak lagi berguna bagi 

pemberi kerja setelah lewat waktu yang diperjanjikan. 

b. Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara pemberi kerja dengan pekerja. Wanprestasi (kelalaian atau 

kealpaan) dapat berupa empat macam:
46

 

a) Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya; 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 
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Seorang pekerja baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah 

diberikan somasi oleh pemberi kerja. Apabila somasi itu tidak 

diindahkannya, maka pemberi kerja berhak membawa persoalan itu ke 

pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah pekerja 

wanprestasi atau tidak. 

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu 

asalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak 

sebagai mana yang diperjanjikan. 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat 

dilakukan.
47

 

c. Keadaan Memaksa 

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 

KUH Perdata. Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi: “pekerja harus 

dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tak dapat 

membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak 

tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu 

hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya, walaupun tidak ada i’tikad buruk kepadanya.” Maksud 
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dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah 

dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi 

prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus 

menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan 

dibuat.
48

 

Dalam pasal 1244 KUH Perdata di atas dijelaskan bahwa seorang 

pekerja harus memberi ganti rugi dan membayar bunga jika si pekerja 

tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati karena sebab yang tidak 

terduga namun tidak bisa dipertanggung jawabkan, meskipun tidak 

disertai dengan i'tikad buruk.  

Pasal 1244 di atas dirincikan lebih lanjut oleh pasal 1245 

KUHPerdata yang  berbunyi: “tidak ada penggantian biaya, kerugian, 

dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi 

secara kebetulan, pekerja terhalang untuk memberikan atau berbuat 

sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang 

terlarang olehnya”. 

Penjelasan  pasal 1245 KUH Perdata pekerja tidak memberi ganti 

rugi, biaya dan bunga jika terjadi keadaan yang memaksa atau ada 

sesuatu yang terjadi secara kebetulan yang tidak diperkirakan 

sebelumnya. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada pekerja 

untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga jika 
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terjadi suatu hal yang tak terduga sebelumnya atau terjadinya secara 

kebetulan dan jika ada keadaan memaksa. 

d. Resiko 

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan 

resicoleer (ajaran tentang resiko). Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu 

seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu 

kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang 

menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan 

memaksa (overmacht). 

Kemungkinan akan kehilangan (kerugian) miliknya karena 

berbagai sebab (yang tidak pasti), ia disebut menghadapi suatu resiko, 

kemungkinan akan kehilangan ini dihadapi oleh setiap orang dan sudah 

barang tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.
49

 

Resiko tidak hanya bisa menimpa pemberi kerja tetapi juga bisa 

menimpa pekerja. Dimana dalam hal ini salah satu pihak tidak bisa 

meminta ganti rugi kepada pihak yang lain. 

2. Pembatalan Perjanjian 

Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika syarat 

subjektifnya tidak terpenuhi dan dapat batal demi hukum bila syarat 

objektifnya yang tidak terpenuhi. 
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1987), h. 13.  



45 

 

 

 

 

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan 

hukum kekayaan/harta benda antara dua orang/leih yang memberikan 

kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pihak lain menunaikan prestasi.
50

  

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subyektif akan 

memiliki konsekwensi untuk dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dengan 

demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum 

dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang 

sah.  

Di bawah ini adalah beberapa cacat subjektif yang mengakibatkan 

suatu perjanjian dapat dibatalkan: 

a) Dilakukan oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap 

bertindak sendiri 

b) Adanya paksaan  

Paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa 

(psychics) dan bukan paksaan badan (fisik).Misalnya salah satu pihak 

diancam atau ditakut-takuti sehingga terpaksa menyetujui suatu 

perjanjian.   

c) Adanya kekhilafan 

Kekhilafan atau kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pihak 

khilaf atau keliru tentang hal-hal yang pokok diperjanjikan, tentang 
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sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, 

ataupun mengenai orang yang akan melakukan perjanjian dengannya. 

Kekhilafan tersebut harus jelas, sehingga seandainya orang itu tidak 

khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan 

persetujuannya untuk melakukan perjanjian 

d) Adanya penipuan 

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu 

muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan 

perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk 

menjerumuskan pihak lawannya. 

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu 

pihak yang oleh UU diberi perlindungan itu (pihak yang tidak cakap dan 

pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakat atau pihak 

tertipu).Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 KUHPerdata dibatasi 

sampai suatu batas waktu tertentu yaitu 5 tahun, yang mulai berlaku 

(dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap 

menurut hukum.Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah 

berhenti.Dalam hal kekhilafanatau penipuan, sejak hari diketahuinya 

kekhilafan atau penipuan itu.  

Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat obyektif 

(hal tertentu dan causa yang halal), maka maka perjanjian batal demi 
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hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (null 

and void) dan secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum. 

Di bawah ini adalah jenis pembatalan suatu perjanjian. 

1) Pembatalan Karena Adanya Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi 

buruk. Seseorang yang berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, ia alpa, lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar 

perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh 

dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.
51

 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat 

macam:
52

 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi 

salah satu pihak diatur dalam KUH Perdata pasal 1266 yang mengatur 

tentang perikatan bersyarat. Undang-Undang memandang kelalaian 

pekerja sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam 
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Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), Cet. 24, h.45. 
52

Ibid. 



48 

 

 

 

 

setiap perjanjian. Artinya dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu 

janji (clausula) yang berbunyi: “apabila kamu (pekerja) lalai, maka 

perjanjian ini akan batal.“  

Walaupun demikian perjanjian tersebut tidak secara otomatis 

batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, 

hal ini juga harus tetap dilakukan walaupun klausula atau syarat batal 

tadi dicantumkan dalam perjanjian.
53

 Pasal 1266 KUH Perdata menjadi 

dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi 

wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. 

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak 

kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak 

telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, 

maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan. 

2) Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak 

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah 

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Sementara pihak yang 

lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah 

dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontrak 

prestasi dari pihak yang lainnya itu. 
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Perjanjian yang sah dan memenuhi syarat sah menurut undang-

undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2.  

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dijelaskan bahwa 

perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian 

tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak 

mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 

1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal 

jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini 

dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat 

membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya 

tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Menurut pasal 

1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat 

supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah: 

a. Perjanjian bersifat timbal balik  

b. Harus ada wanprestasi 

c. Harus dengan putusan hakim 

3) Batal Karena Tidak Terpenuhinya Salah Satu Syarat Sah Perjanjian 

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan 

dalam undang-undang agar perjanjian sah. Syarat-syarat tersebut terdiri 

dari syarat subjektif, dan syarat objektif.Tidak terpenuhinya syarat 
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subjektif, yaitu kata sepakat dan kecakapan para pihak pembuatnya, 

membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah 

satu pihak.Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif, yakni hal 

tertentu dan kausa yang halal, menyebabkan perjanjiannya batal demi 

hukum. 

4) Batal Karena Terpenuhi Syarat Batal Dalam Perikatan Bersyarat 

Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang 

dikenal dalam masyarakat.Dalam KUH Perdata sendiri perikatan 

bersyarat didefinisikan sebagai perikatan yang digantungkan pada 

syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih 

belum tentu akan terjadi.  

Perserikatan dengan syarat batal adalah perikatan yang sudah 

lahir justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu 

terjadi. Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalam 

klausul yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan 

perjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak. 

 

C. Prinsip-prinsip Kerjasama 

1. Pengertian Kerjasama 

Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.
54

 Kerjasama pada hakekatnya 
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mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis 

untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga 

unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak 

atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut 

tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek 

itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu 

himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk 

mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi 

itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka 

hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun 

bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan 

untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses 

interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan 

pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.
55

 

Menurut Zainudin dalam website www.etd.library.ums.ac.id kerjasama 

merupakan Kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain 

yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan 

prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna 

kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja 

antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota). 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama adalah kegiatan 
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atau usaha yg dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan 

sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.
56

 

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara 

bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Samani  bahwa kerjasama 

yaitu sifat suka  kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau 

bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan 

bersama. Karakter kerjasama perlu diterapkan pada anak sejak kecil, karena 

karakter dapat menjadi bekal bagi kehidupan anak di masa yang akan datang.
57

 

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya 

pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk 

menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, 

mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama. 

Bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dapat membuat sebuah 

masalah menjadi tantangan yang harus dipecahkan secara bersama. 

Hal ini sesuai dengan pendpat Johnson, Elaine. B yang menyatakan 

bahwa setiap bagian kelompok saling berhubungan sedemikan rupa sehingga 

pengetahuan yang dipunyai seseorang akan menjadi output bagi yang lain, dan 

output ini akan menjadi input bagi yang lainnya. 

 

2. Tujuan Kerjasama 
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Samani, Muchlas, dkk., Pendidikan Karakter, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
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Kerjasama mempunyai tujuan agar keseluruhan anggota kelompok 

mampu mengatasi masalah kecil baik yang datang didirinya maupun 

kelompoknya dan dapat bertanggung jawab untuk tugas yang harus diselesaikan 

sehingga keseluruhan anggota kelompok dapat mencapai tujuannya secara 

bersama. 

Kerjasama atau kemitraan mempunyai tujuan (kerja sama) adalah win win 

solution. Maksudnya adalah bahwa dalam kerja sama harus menimbulkan 

kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja, saling 

menguntungkan bukan berarti bahwa kedua pihak yang bekerja sama tersebut 

harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh 

keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua pihak memberi kontribusi atau 

peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga 

keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat 

proporsional,artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing.
58

 

 

D. Bentuk-bentuk Kerjasama 

Ada beberapa macam bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha yang sering 

dilakukan oleh perusahaan yaitu: 

1. Merger 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) menggunakan istilah “Penggabungan” sebagai pengganti terminologi 
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“Merger”. UUPT memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan 

hokum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri 

dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum 

memperoleh  aktiva dan pasiva dari Perseroan  yang menggabungkan diri beralih 

Karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya 

status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah Merger di Indonesiakan menjadi 

Penggabungan. Penggabungan sama halnya dengan akuisisi merupakan 

pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada 

beberapa (minimal dua) perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya tetap 

berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur kedalam perusahaan yang 

masih ada.
59

 

Menurut Rr. Dijan Widijowati, merger adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 

perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan 

diri menjadi bubar.
60

 

Merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi 

persaingan usaha yang terjadi dalam praktik, untuk menciptakan suatu 

perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar, mengingat merger merupakan 

bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain 
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 
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dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang 

dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil. 

Merger memiliki tujuan yaitu: 

a. Memperbesar modal 

b. Menyelamatkan kelangsungan produksi 

c. Mengembangkan jalur produksi 

d. Menciptakan system pasar monopolisitik. 

Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan-

perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen, diantaranya: 

a. Memberikan efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang 

melakukan merger; 

b. Memberikan penyelesaian dalam beragam masalah, seperti masalah 

kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut (failing firm 

reasoning); 

c. Dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih (idle capacity), menekan 

biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak 

tesedia secara internal; 

d. Dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan; 

e. Dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan (research & 

development); 

f. Dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, penurunan harga, 

dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan konsumen. 
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Menurut Munir Fuadi, secara yuridis yang manjadi dasar hukum bagi 

merger adalah: 

a. Dasar hukum utama (Undang-Undang dan peraturan pelaksana); 

b. Dasar hukum kontraktual; 

c. Dasar hukum status perusahaan, seperti pasar modal, Penanaman Modal 

Asing (PMA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 

d. Dasar hukum konsekuensi merger; 

e. Dasar hukum pembidangan usaha.
61

 

Berdasarkan hubungan usaha, serta ada atau tidaknya kesamaan sifat dari 

2 (dua) entitas usaha yang melakukan merger, bentuk merger dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:
62

 

a. Horizontal Merger, dalam arti merger dari 2 (dua) unit usaha atau lebih 

yang memiliki produk sejenis baik barang atau jasa. Horizontal merger 

dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa 

pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional; 

2. Konsolidasi  

Konsolidasi yang berasal dari kata “consolidation” , yang berarti 

“melebur”, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau 

lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang 

karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan 
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diri, selain status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena 

hukum.
63

 

Konsolidasi atau yang disebut juga sebagai peleburan perusahaan, 

merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk 

meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk satu perseroan baru, 

yang masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (tanpa proses 

likuidasi), sehingga perseroan-perseroan yang telah membubarkan diri 

membentuk perusahaan baru. Singkat kata, konsolidasi merupakan penggabungan 

perusahaan yang bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru.
64

 

Antara konsolidasi dan merger sering kali dipersamakan sehingga dalam 

praktik kedua istilah ini sering di pertukarkan dan dianggap sama artinya, namun 

sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger. Dalam 

merger penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan 

usaha yang bergabung menjadi lenyap, sedangkan konsolidasi adalah 

penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri 

saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru, oleh 

kerena itu, konsolidasi ini sering kali di sebut dengan peleburan. 

E. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dan Non-Litigasi 

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi 

Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  melalui pengadilan 

atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian 
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sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana 

kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. 

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana 

semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk 

mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu 

penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose 

solution.
65

 

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, 

menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan 

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, 

tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para  pihak  yang  

bersengketa.  Kondisi  ini  menyebabkan  masyarakat mencari alternatif lain yaitu 

penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di 

luar proses peradilan formal ini lah yang disebut  dengan  “Alternative  Dispute  

Resolution”  atau  ADR.
66

 

 

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi 

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal 

adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution  

(ADR),  yang  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute 
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Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian 

sengketa secara litigasi di pengadilan. 

Akhir-akhir  ini  pembahasan  mengenai  alternatif  dalam penyelesaian 

sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk 

mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di 

Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Alternatif dalam penyelesaian 

sengketa jumlahnya banyak diantaranya : 

a. Arbitrase 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) 

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum 

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan  untuk  mengantisipasi  perselisihan  

yang  mungkin  terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak 

dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta   

untuk   menghindari   penyelesaian   sengketa   melalui   Badan Peradilan yang 

selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. 

 

b. Negosiasi 
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Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai 

kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
67

 Negosiasi ialah proses tawar 

menawar untuk   mencapai   kesepakatan   dengan   pihak   lain   melalui   proses 

interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan 

penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

kedua belah pihak. 

c. Mediasi 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga  

yang  memiliki  keahlian  mengenai  prosedur  mediasi  yang efektif,  dapat  

membantu  dalam  situasi  konflik  untuk mengkoordinasikan  aktivitas  mereka  

sehingga  dapat  lebih  efektif dalam proses tawar menawar.
68

 Mediasi juga dapat 

diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan 

bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan 

atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya 

dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat 

untuk tercapainya mufakat.
69

 

 

 

d. Konsiliasi 
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Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi 

menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih 

aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya 

kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat 

konsiliator akan menjadi resolution. 

Kesepakatan  yang  terjadi  bersifat  final  dan  mengikat  para pihak.  

Apabila  pihak  yang  bersengketa  tidak  mampu  merumuskan suatu 

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari  sengketa,  

proses  ini  disebut  konsiliasi.
70

 

e. Peniliaian Ahli 

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak 

dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang  

terjadi.
71

 

f. Pencari Facta (Fact Finding) 

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak 

dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas   para   ahli   

dengan   jumlah   ganjil   yang   menjalankan   fungsi penyelidikan atau 

penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk  persoalan  dan  

dapat  mengakhiri  sengketa.
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