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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

A. PERJANJIAN 

a. Pengertian Perjanjian  

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, 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 diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, artinya kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian 

itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan itikad yang 

benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. 

2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, 

artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan 

kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tidak boleh 

bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. 

3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan atas kepatuhan, artinya 

perjanjian yang telah disepakati harus mengiuti 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 
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kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan 

kerugian dalam masyarakat.
23

 

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan 

harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatuhan. 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 

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian 

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.
24

  

Dari 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 dipengadilan.
25

 

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa : 

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena 

undang-undang”,  
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Ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang 

secara sengaja dibuat oleh mereka, atapun karena ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti 

perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antar dua atau lebih 

orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan 

kewjiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.
26

 

Dalam 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 hukum 

tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1331 KUHPerdata.
27

 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
28

 

Dari 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. 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
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dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
29

 Disini 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.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, 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 itikad baik.
30

 

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 

kontrak, yaitu sebagai berikut: 

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini 

para pihak dalam suatu kontrak. 

b. 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. 

c. Asas Fakta Surat Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu 

kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak 

tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. 
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d. 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. 

e. Asas obligator, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para 

pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas 

timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.
31

 

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

dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.Dalam suatu kontrak asas 

tersebut 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 muncul sebagai akibat dari 

terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. 

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai  hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih 

ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat-syarat kontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatnya 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.  
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b. 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 seorang dianggap tidak cakap 

untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, 

kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.  

c. 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. 

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.
32

 

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 

bahwa segala sesuatu yang diperjanjiakn dalam suatu kontrak haruslah 

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 segalam sesuatunya harus 

diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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b. Macam-Macam Perjanjian 

Bentuk 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 perjannjain yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak) 

Ada tiga perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandangani 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 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 notaris atau suatu dokumen semata-mata 

hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan 

tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi hukum dari isi 

perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi 

perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang 

harus membuktian penyangkalannya.  

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris bentuk akta 

notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan untuk itu 

adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini 
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merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang 

bersangkutan maupun pihak ketiga.
33

 

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnnya 

perjannjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 

bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar dibawah 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. 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

Berbuata sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang 

telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian).Jadi wujud prestasi 

disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan 

perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat 

lukisan atau patung dan sebagainya. Pasal 1236 KUH Perdata 

menyebutkan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau 

tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi 

kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiba, 

memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 
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3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan 

seperti yang telah diperjanjikan.Jadi wujud prestasi disini 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 dan 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.  

c. Syarat-syarat Perjanjian 

Sebagaimana diketahui bahwa 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 KUHPerdata yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diirnya, 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. 
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b. 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 

cukup untuk melakukan orang tersebut belum berumur 21 tahun, 

kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.  

c. 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. 

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.
34

  

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui,  

bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah 

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 sesuyatunya harus diperhatikan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Demikian juga halnya dengan akibat hukum perjanjian yang berisi 

causa yang tidak halal ialah batal, dengan demikian tidak ada dasar untuk 

menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula 
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dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apbila perjanjian 

yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia dianggap tidak pernah ada. Para 

pihak dalam kontrak konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia 

jasa.Penyedia jasa terdiri atas perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, 

dan pengawas konstruksi.Masing-masing penyedia jasa ini harus terdiri 

dari orang perorangan atau badan usaha yang berbeda antara satu dengan 

lainnya.Pengguna jasa mempunyai hubungan dengan para perencana 

konstruksi, pelakuan konstruksi, dan pengawas konstruksi. Adapun para 

pihak dalam kontrak konstruksi adalah sebagai berikut: 

a. Perencana konstruksi, ada dua pihak yang terikat dalam 

pelaksanaan kontrak perencanaan konstruksi, yaitu pengguna jasa 

dan perencana konstruksi. Pengguna jasa adalah perseorangan atau 

badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang 

memerlukan layanan jasa perencanaan.  

b. Pelaksana konstruksi, para pihak yang terkait dan mempunyai 

hubungan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi adalah 

pengguna jasa kontruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Pelaksana 

konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha 

yang dinyatakan ahli atau profesional diidang pelayanan jasa 

konstruksi. Pelaksana konstruksi tersebut mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan hasil 

perencanaan menjadi bentuk bagnunan atau bentuk fisik lainnya.  

c. Pengawas konstruksi, merupakan salah satu pihak dalam kontrak 

konstruksi yang bertugas melaksanakan pekerjaan, pengawasan 
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sejak awal, pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan 

diserah terimakan.
35

 

Ketiga pihak tersebut merupakan para pihak yang harus ada dalam 

suatu perjanjian konstruksi atau bangunan yang menggunakan dana 

pemerintah atau negara. Pihak-pihak yang bersankutan masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelesaian suatu proyek 

pemerintah.Demikian juga halnya dengan terjadinya hal-hal yang 

menyangkut pembangunan tersebut, baik kondisi bangunan maupun 

perawatan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian 

atau kontrak. 

d.  Lahirnya Perjanjian 

Kata sepakat merupakan suatu syarat yang logis, karena dalam 

perjanjian setidak-tidaknya harus ada dua orang yang saling berhadapan 

dan mempunyai kehendak yang saling mengisi.Hal ini juga sudah diatur 

dalam pasal 1320 HUHPerdata yang telah memberikan patokan umum 

tentang bagaimana suatu perjanjian. 

Kata sepakat sebenarna merupakan pertemuan antara dua kehendak, 

dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang 

dikehendaki oleh pihak lain. Penyesuaian kehendak saja antara dua orang 

yang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur 

perbuatan nyata dari padaa manusia. Kehendak tersebut harus bertemu dan 
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untuk bias saling bertemu harus dinyatakan, dan penyesuaian itu 

mengandung unsur prestasi. 

Sepakat intinya adalah suatu penawaran yang diterima oleh lawan 

janjinya.Penawaran dan penerimaan bias dating dari kedua belah pihak 

secara timbal balik.Penawaran dan penerimaan merupakan unsure yang 

sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian 

lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua 

pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menandai objek 

perjanjian. 

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahirnya pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih 

ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu:
36

 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Kesepakatan merupakan unsur mutlak untk terjadinya suatu 

perjanjian kesepakatan terjadi dengan berbagai cara, namun yang 

paling penting adalah adanya penawaran atas perwaran tersebut. 

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya 

kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah, dengan 

cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu, 

dengan berdiam diri. 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikata 

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, 

seseorang dianggap tidak cakap oleh hukum untuk melakukan 

perjanjian jika seorang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali 

dia sudah kawin sebelum cukup 21 tahun, sebaliknya setiap umur 

diatas 21 tahun keatas, oelh jukum dianggap cakap, kecuali karena 

suatu hal dia ditaruh dibawah pengampuan, seperti dungu, sakit 

ingatan,atau pemboros. 

3. Suatu hal tertentu 

Dalam suatu 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 berupa barang, keahlian 

atu tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. 

4. Suatu sebab yang halal 

Istilah halal bukanlah lawan kata dari haram dalam hukum islam, 

tetapi yang dimaksud sebab yang halal adaalh bahwa isi kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas  

supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat 

tersebut mempunyai beberapa kemungkinan.Jika suatu perjanjian 

tidak memenuhi dua syaratpertama atau syarat subjektif maka salah 

satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian 

dibatalkan.Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak 
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yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak 

bebas.Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat 

objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (null and 

void).Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah 

ada.Oleh karena itu, para piak tidak mempunyai dasar untuk saling 

menuntut. 

e. 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 perjanian dengan sendirinya mengakibatkan 

berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka 

perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara 

otomatis menjadi hapus. 

Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUHPerdata dapat diketahui bahwa 

ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu : 

1. Pembayaran 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan 

3. Pembaharuan utang 

4. Perjumpaan utang atau kompensasi 

5. Pencampuran utang 

6. Pembebasan utang 

7. Musnahnya barang yang terutang 



37 
 

 
 

8.  Batal/pembatalan 

9. Berlakunya suatu syarat batal dan 

10. Lewatnya waktu (Daluwarsa)
37

 

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku KUHPerdata 

tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa hapusnya perikatan dapat terjadi 

karena beberapa sebab, yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam : 

1. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya 

pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan, dan pembaharuan hutang. 

2. Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan 

kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam 

perjumpaan dan percampuran hutang. 

3. Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapuskan 

kewajiban debitor dalam perikatan, yaitu karena diberikannya 

pembebasan utang oleh kreditar. 

4. Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini 

dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan. 

5. Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagai 

salah satu sumber perikatan). 

6. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat. 

7. Karena lewatnya waktu.
38
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B. PENGANGKUTAN 

Nilai suatu barang itu tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri, tetapi 

juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada. Peranan pengangkutan 

dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan 

tidak munkin berjalan. Barang- barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-

pabrik dapat sampai ketangan pedagang atau pengusaha  hanya dengan jalan 

pengangkutan, dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen 

juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan disisni dapat 

dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, 

kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.
39

 

1. Pengertian Pengangkutan 

Adapun arti hukum pengangkutan bila ditinjau dari segi 

keperdataan, dapat kita tunjuk sebagai keseluruhannya peraturan-

peraturan, didalam dan diluar kodifikasi ( KUH Perdata, KUHD) yang 

berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan 

hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang atau 

orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan 

yang dari perjanjian-perjanjian tertentu, temasuk juga perjanjian-perjanjian 

untuk memberikan perantaraan mendapatkan. Baik didalam KUH Perdata 

maupun KUHD berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-

hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang 

atau orang-orang dari suatu ke lain tempat untuk memenuhi perikatan-

perikatan yang lahir dan perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk 
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didalamnya perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan 

mendapatkan pengangkutan/ ekspedisi. Sumber-sumber definisi tentang 

hukum pengangkutan dapat dijumpai pada titel V buku II KUHD, dan 

pengangkutan dalam pengertian titel berturut-turut V A dan V B ini iyalah 

dia yang mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

atau orang berdasarkan perjanjian permuatan menurut waktu atau menurut 

perjalanan atau perjanjian lain. Sebagai contoh pada perbuatan hukum 

pengangkutan barang itu kita menjumpai pihak pengangkut dan pihak 

pengirim. Pihak terakhir ini munkin sama dengan pihak penerima, 

misalnya pembeli di Jakarta berkediaman di Yogyakarta, mengirimkan 

sebuah benda-benda pembeliannya ke bis yogyakarta untuk diterima 

olehnya ditempat itu. Mungkin pihak pengirim dan pihak penerima adalah 

lain-lain orang atau badan. Pada hukum perbuatan pengangkutan orang 

pengangkut perhadapan dengan penumpang yang harus dibawa ketempat 

tujuan perjalanan tertentu. Karena tentunya pihak pengangkut itu, baik 

mengenai pengangkutan barang, maupun pengangkutan orang, harus 

mendapatkan upah sewajarnya, dapatlah kita menyusun definisi umum 

tentang perjanjian pengangkutan. 

Hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal 

balik, pada mana pihak pengangkut mengikat dirinya untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ketempat tujuan 

tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan 

pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
40
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2. Sifat-sifat Hukum Pengangkutan 

Menurut pasal-pasal 1601 b KUH Perdata dapat dikemukakan 

bahwa pada pemborongan itu pihak pemborong harus menciptakan sesuatu 

tertentu bagi pihak yang memborongkan, jadi sebuah benda baru yang 

tadinya belum ada, kenyataannya sukar dapat digunakan pada 

pengangkutan, dalam mana sama sekali tidak diperjanjikan perwujudan 

benda baru, melainkan pengangkut yang baik akan sekeras-kerasnya 

berusaha, supaya benda-benda yang dipercayakan kepadanya secara utuh 

dan lengakap, tak berubah sampai ditempat tujuan. 

Teranglah bahwa pengangkutan barang atau orang merupakan 

pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi terhadap pihak yang memerlukan 

akan pekerjaan itu dengan pemberian upah. Pekerjaan tersebut dilakukan 

pada waktu-waktu yang diperlukan, walaupun apabila pengangkut 

menunaikan prestasinya secara baik, pembutuh-pembutuh pengangkutan 

mungkin akan tetap memakai perusahaan pengangkutan tertentu. Pada 

umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang 

memakainya itu adalah bermacam-macam yaitu sama tinggi sama rendah 

atau kedua belah pihak adalah gecoordineerd. Tidak ada imbangan 

majikan terhadap buruh imbangan pada hubungan hukum pemakai 

pengangkutan dan pengangkut. Karena itu sifat perjanjian pengangkutan 

adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan berkala pasal 1601 

KUH Perdata.
41
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3. Kewajiban Dan Hak Pengangkut 

Berhubungan dengan perjanjian pengangkutan mempunyai banyak 

sifat hukumnya maka sebagai akibatnya pengangkut dapat mempunyai 

kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai berikut : 

a. Sebagai pemegang kuasa, pengangkut melakukan perbuatan hukum 

atas nama pengirim. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-

ketentuan mengenai pemberian kuasa pasal 1792-1819 KUH Perdata. 

b. Sebagai komisioner, jika pengangkut berbuat atas namanya sendiri, 

maka berlakulah ketentuan pasal 76 KUHD. 

c. Sebagai penyimpan barang, sebelum pengangkut mendapat/ 

menemukan pengangkut yang memenuhi syarat, maka sering juga 

pengangkut terpaksa harus menyimpan dulu barang-barang pengirim 

digudangnya berlakulah pasal 1694 KUH Perdata. 

d. Sebagai penyelenggara urusan, untuk melaksanakan amanat pengirim, 

pengangkut banyak sekali harus berurusan dengan pihak ketiga untuk 

kepentingan barang-barang tersebut ketentuan ini berlaku pasal 1354 

KUH Perdata. 

e. Registrasi dan surat muatan, sebagai pengusaha seorang pengangkut 

harus memelihara  registerharian tentang macam dan jumlah barang-

barang dagangannya dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu 

pula harganya pasal 86 ayat 2 KUHD. 

f. Hak Retensi, berdasarkan fungsi-fungsi atau sifat-sifat perjanjian 

pengangkutan tersebut diatas, maka menjadi persoalan apakah 

pengangkutan mempunyai hak retensi. Sebagai yang telah diketahui, 
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pemegang kuasa mempunyai hak retensi pasal 85 KUHD, penyimpan 

barang pasal 1729 KUH Perdata, penyelenggara urusan maka pada 

hemat pengangkutpun mempunyai hak retensi. 

4. Tanggung Jawab Ekspeditur 

Pasal 87 KUHD menetapkan tanggung jawab pengaangkut 

terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :  

a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada 

barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim 

b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-

barang tersebut. 

Kecuali tanggung jawab seperti tersebut diatas, juga hal-hal dibawah 

ini menjadi tanggung jawabnya. 

c. Pengambilan barang-barang dari gudang pengirim. 

d. Bila perlu penyimpanan digudang pengangkutan. 

e. Pengambilan barang-barang muatan dari tempat tujuan untuk 

diserahkan kepada penerima yang berhak atau kepada pengangkut 

selanjutnya.
42

 

5. Pengangkutan Dengan Kendaranaan Bermotor 

Mengenai peraturan-peraturan tentang pengangkutan dengan 

kendaraan bermotor, tidak ada dalam KUHD yang ada hanya KUH 

Perdata pasal 1338-1339. Karena itu ada baiknya kita mulai dengan 

sekedar uraian mengenai hukum pengangkutan orang pada umumnya. 
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Tercantum didalamnya itu dapat ditemukan kembali dalam peraturan 

khusus termaksud diatas atau ada penyimpangan.  

a. Perbedaan angkutan barang dan angkutan orang 

Angkutan barang bersifat/ berurusan dengan benda. Dimana pengirim 

diserahkan ke pengangkut, yang akhirnya si pengangkut itulah yang 

bertanggung jawab. Sebaliknya pada perjanjian pengangkutan orang 

tidak ada penyerahan subjek-subjek hukum itu kepada pengangkut. 

Mereka memiliki kehendak sendiri-sendiri dan mampu untuk bergerak 

sendiri. Munkin antara para penumpang itu ada yang berkelakuan 

kurang seksama, kurang kehati-hatian sehingga karenanya perbuatan-

perbuatan pengangkut yang ditunjukan kepada pencegahan bahaya 

atau kecelakaan, lalu jadi kurang berhasil. 

Perlu diketahui bahwa pendapat tersebut bersifat/ berasaskan pada 

pasal 1339 KUH Perdata yaitu bahwa pengangkut orang-orang adalah 

menurut inti perjanjian, yang berkewajiban untuk mengangkut dengan 

cara aman, sehingga ia bertanggung jawab, untuk segala kerugian atau 

luka-luka yang diderita oleh penumpang karena berhubungan dengan 

pengangkutan in concreto itu, kecuali jika pihak pengangkut dapat 

mendisklupir dirinya membuktikan tentang kesalahannya penumpang 

sendiri atau adanya keadaan memaksa diluar kemampuan pencegahan 

atau penghalaunya.
43

 Tidaklah merupakan syarat-syarat bahwa 

kerugian atau luka-luka itu mesti terjadi selama pengangkutan dan 

didalam alat pengangkutan yang dipakai. Seorang calon penumpang 
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bis misalnya, yang ditempat menunggu bis sedang menunggu 

kedatangan bis, mendadak kejatuhan genteng dari atap menunggu 

tersebut dan lalu mendapat luka-luka dikepalanya. Karena luka-luka 

dikepala itu, untuk mana iya mesti terjadi selama pengangkutan dan 

didalam alat pengangkutan yang dipakai. Seorang calon penumpang 

bis misalnya, yang ditempat menunggu bis sedang menunggu tersebut 

dan lalu mendapat luka-luka dikepalanya. Karena luka-luka dikepala 

itu, untuk mana ia harus dirawat beberapa minggu di rumah sakit, 

berhaklah ia menuntut penggantian kerugian terhadap pengusaha bis 

tersebut. Namun jika ada penumpang yang luka-luka atau sampai 

meninggal yang disebabkan oleh perkelahian dengan sesama 

penumpang, sakit dan sebagainya yang diluar sepengetahuan awak 

angkutan , seperti supir, kernet, kondektur, nakhoda, dan sebagainya, 

maka ia tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian.
44

 

b. Tanggung jawab pengusaha atas kelalaian pegawainya 

Pengusaha adalah bertangtanggung jawab untuk akibat-akibat 

perbuatan atau kelalaian para pegawainya. Hal ini sesuai dengan pasal 

1366 KUH Perdata. Sedang jumlah penggantian kerugian diatur dalam 

pasal 1246, 1247, 1248 KUH Perdata. Jadi mengenai unsur-unsur 

“kehilangan yang diderita“ dan laba yang tak diperolehan dengan 

pembatasan bahwa kerugian itu dapat layak diperkirakan pada saat 

perjanjian pengangkutan di adakan, lagi pula harus merupakan akibat 

langsung dari wanprestasinya pengangkut. 
45
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Mengenai jumlah pengganti kerugian, penumpang yang menderita 

kerugian dapat menuntut kerugian yang diderita dan laba yang tak 

diperbolehkan pasal 1246, 1247, dan 1284 KUH Perdata. Bagi 

penumpang yang meninggal dunia, polak, halaman 74, mengemukakan 

bahwa hal ahli waris masih diragukan dan menunjuk pada suatu 

putusan rechtbank di arhemn tanggal 14 juni 1897, menurut putusan 

mana oleh seorang janda dan anak-anak dari seorang penumpang kapal 

asap yang meninggal tenggelam selama pengangkutan dengan kapal 

itu, dituntut pembayaran penggantian kerugian terhadap pengusaha 

pengangkutan, tuntutan mana ditolak antara lain diatas pertimbangan 

pengadilan bahwa tidaklah didalilkan bahwa sikorban tersebut diwaktu 

hidupnya diatas kapal termaksud telah menderita kerugian yang dapat 

dinilai dengan uang. Karena kelalaian dalam gugatan tersebut, maka 

rechtbank mempertimbangkan bahwa mereka tidak dapat dianggap 

mempunyai hak penggugat. 

c. Pengangkutan Cuma Cuma 

a. Jika pengangkutan hanya berdasarkan kesukarelaan dari pihak 

pengangkut tanpa mengahrapkan pembayaran biaya, maka dalam 

hal tidaklah termasuk pengangkutan Cuma-Cuma dari pegawai 

dalam ikatan bekerja terhadap pihak pengangkut. 

b. Bukan karena tidak ada keharusan pembayaran biaya, hal mana 

merupakan suatu syarat mutlak untuk melakukan perjanjian 

pengangkutan yang termasuk perjanjian untuk melakukan 

pelayanan berkala. Pemberian upah merupakan syarat mutlak bagi 
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perjanjian pengangkutan,perjanjian dalam hal pengangkutan 

dengan Cuma-Cuma itu adalah suatu perjanjian tanpa prestasi 

pembalasan dari orang yang diangkut. 

c. Meskipu bukan perjanjian yang menurut hukum merupakan 

perjanjian pengangkutan, tetapi menurut pendapat saya 

kesukarelaan pihak pengangkut, tidak berarti baginya lalu ia boleh 

sembrono mengangkut orang-oang dengan Cuma-Cuma itu 

melainkan ia karena disini ada suatu perjanjian meskipun tanpa 

nama, harus melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik, 

artinya dengan sebaik-baiknya pula pengangkut harus juga 

membawa si penumpang dengan Cuma-Cuma itu dengan selamat 

sampai ditempat tujuan.
46

 

6. Hukum Pengangkutan Dengan Kendaraan Bermotor 

Mengenai pengangkutan dengan kendaraan bermotor soekardono, 

SH menguraikan sebagai berikut : 

  DAMRI, bertumbuh dari jawatan angkutan darat bermotor, 

disingkat DADB didirikan dengan peraturan Dewan Pertahanan Negara 

tahun 1946 No.4 di yogyakarta, peraturan mana dibuat guna pengoperan 

dua buah jawatan di zaman pemerintahan Jepang, yaitu : 

a. Jawa unyu zigyosha jawatan angkutan barang dengan truk di jawa. 

b. Zidosha kyoku jawatan mobil, akan tetapi digabungkan jadi satu 

dengan nama DADB tersebut; karena waktu itu masih dalam 

suasana peperangan, maka DADB tersebut di letakan dibawah 
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pengawasan panitia angkutan darat. Panitia man bertugas untuk 

dengaAN CEPAT mengarahkan angkutan darat, baik angkutan 

dengan kendaraan bermotor, maupun dengan kereta api dalam 

keadaan bahaya dimasa peperangan. 

Namun walaupun demikian pemerintahan RI di Yogyakarta waktu 

itu toh sudah memikirkan akan menyelengarakan angkutan untuk umum, 

penyelengaraan mana DADB ditugaskan oleh pasal 9 ayat a sub 3 

Peraturan Dewan Pemerintahan Negara termaksud, sedangkan pasal 11 

peraturan itu menetapkan bahwa semua kendaraan motor yang sekarang 

digunakan untuk mwlakukan pengangkutan drngan memungut biaya, di 

serahkan kepada DADB. 

Sampailah kita pada P.P No. 15 tahun 1949 yang memuat lapangan 

kerja, susunan pimpinan dan tugas kewajiban kementrian perhubungan dan 

dalam pasal 11 dari P.P itu DAMRI ditugaskan “ menyelengarakan 

angkutan umum dengan kendaraan bermotor di atas jalan raya.
47

 

7. Pengangkutan Barang 

Jenis jenis pengangkutan barang sebagai yang telah kita ketahui, 

kendaraan bermotor bertugas mengangkut orang dan barang. Termasuk 

barang adalah binatang. Pengangkutan barang dengan kereta api itu dapat 

dilakukan dengan beberapa jenis pengangkutan, yakni : pengangkutan 

barang muatan, kiriman kilat, barang kiriman dan bagasi. Jenis-jenis 

pengangkutan tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut : 
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a. Pengangkutan sebagai barang kiriman 

Barang-barang yang beratnya tidak lebih dari 50 kg, diangkut sebagai 

barang kiriman, kecuali kalau pengirim menghendaki agar barangnya 

dikirim sebagai barang muatan atau kiriman kilat. Selanjutnya barang 

yangberatnya lebih dari 50 kg sampai 500 kg, atass permintaan 

pengirim dapat dikirm sebagai barang kiriman. Pengangkut barang 

kiriman harus disertai alamat jelas atau dengan surat muatan. 

Ketentuan ini adalah logis, karena barang ini bukan barang bawaan, 

yakni pengangkutan barang ini tidak diikuti oleh pengirimnya, jadi 

harus dilakukan oleh pengangkut sendiri. 

b. Pengangkutan sebagai barang muatan, barang-barang yang beratnya 

lebih dari 500 kg atau barang-barang lain, yang diminta oleh pengirim 

agar barangnya dikirim sebagai barang muatan, pengangkutannya 

dilakukan sebagai barang muatan. Pasal 95 BVS menetapkan barang-

barang mana saja yang diperbolehkan dikirim sebagai barang kiriman, 

maka barang-barang lain diluar ketentuan tersebut dalam pasal 95 

BVS, harus dikirim sebagai barang muatan. 

c. Pengangkutan sebagai kiriman kilat, barang-barang yang diinginkan 

agar dapat dikirim dengan cepat dapat diangkut sebagai kiriman kilat. 

Barang yang dikirim sebagai kiriman kilat ini, pelaksanaannya lebih 

cepat dari pada pengangkutan sebagai barang muatan atau barang 

kiriman ketentuan-ketentuan lainnya hampir sama saja dengan kedua 

jenis pengiriman tersebut diatas. 
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d. Pengangkutan barang sebagai bagasi, barang-barang keperluan dalam 

perjalanan, kalau tidak bisa dibawa sebagai barang bawaan, harus 

dibagasikan. Barang-barang ini disebut bagasi dan disimpan dalam 

gerbong bagasi, yang terpisah dari gerbong penumpang. Pemilik 

barang bagasi harus memiliki surat bukti bagasi.
48

 

8. Surat Pengangkutan 

Sebenarnya tanpa surat angkutan perjanjian, apabila telah tercapai 

persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, sudah ada sehingga surat 

pengangkutan tadi hanya merupakan surat bukti belaka mengenai 

perjanjian angkutan, sekedar pengangkutan suka menerima barang untuk 

diangkut menurut penyebutan dang dengan syarat-syarat. Agar pengirim 

juga memegang sekedar pembuktian, baiknya ia minta turunan dari surat 

angkutan dengan disahkan oleh pengangkut atau pengirim minta sepucuk 

tanda penerimaan barang-barang dari pengangkut. Biasanya surat 

angkutan tersebut dengan barang-barangnya ditempat tujuan diserahkan 

kepada pihak yang dialamati. 

Dengan demikian pihak ini dapat mencocokan barang-barang yang 

dikirim kepadanya itu dengan surat angkutan siapa pengirimnya, lagi pula 

tentang syarat-syaratnya pengangkutan, sehingga pihak dialamati dapat 

memahami hak-hak dan kewajiban sebagai pihak dialamati. Tinjauan 

lanjut mengenai pasal 90 KUHD kita dengan masih adanya passal ini 

harus benar-benar memahami bahwa pembuat undang-undang tidak 

dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk mewujudkan perkataan sendiri 
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yang berbunyi surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau 

ekspeditur dengan pengangkut, kalau benar-benar dimaksudkan sebagai 

mana diucapkan, tentunya disamping penandatanganan pengirim, sub 6 

ayat 1 pasal 90, harus pula diisyaratkan adanya penandatanganannya 

pengangkut atas surat angkutan. Perjanjian pengangkutan ini bersifat 

timbal balik, sehingga kalau surat angkutan ini merupakan perjanjian 

sebagai dimaksud diatas, harus pula diisyaratkan adanya penandatanganan 

pengangkut atas surat angkutan. Jadi jika kita dapat menyimpulkan bahwa 

surat angkutan itu yang pada permulaan diadakannya oleh pengirim 

dengan barang-barangnya diserahkan kepada pengangkut. 

Pengangkut sebagai pihak dalam perjanjian pengangkut berhak 

minta pemberian surat angkutan yang twerbuat sesuai dengan 90 KUHD. 

Ia berhak memegang sepucuk surat untuk dapat menyelidiki barang apa 

saja ia menerima untuk pengangkutan dari pihak pengirim. Pengirimlah 

dimana perlu, harus kemudian membuktikan bahwa pemebritaanya dalam 

surat angkutan adalah sudah benar. Surat angkutan tanpa catatan apa-apa 

dari pihak pengangkut ditunjuk sebagai surat angkutan bersih. 

C. Jaring Truk Sawit 

Keberadaan jaring yang digunakan dalam pengiriman Tandan Buah Segar 

(TBS) sawit dari  kebun menuju pabrik, ternyata sangat dibutuhkan perusahaan. 

Jaring ini bermanfaat untuk  memastikan volume  TBS sawit tidak  berkurang. 

Paling utama, mencegah  kecelakan bagi truk tersebut atau kendaraan lain ketika 

kegiatan pengangkutan berada di luar lokasi  perkebunan. Kekuatan jaring 
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terletak  pada bahan baku tali  jaring dan simpul ikatnya yang dibuat sedemikian 

rupa hingga dapat dibilang Simpulnya tehnik simpul mati. Jaring ini 

menggunakan 2 bahan pilihan yaitu bahan tambang PE dan NYLON, keduannya 

sangat tebal,biasanya tali berdiameter 6 atau 8 inch lalu, cara pengikatan 

memakai  tehnik simpul mati supaya  tali ini tidak mudah  putus dan  dibuka, 

tehnik inilah yang membuat mata jaring berkesan dobel dengan tepian ujung-

ujung yang kokoh untuk ikatan rantai besi sebagai penguncinya atau segel. Selain 

itu, apabila tali  jaring  dibuka  secara paksa malahan semakin  memperkuat ikatan 

tali. Ukuran tali dapat disesuaikan dengan permintaan pembeli. Jadi ukuran tali 

akan mengikuti jenis bak truk dari segi panjang dan lebar. Spesifikasi ukuran 

dimulai yang terkecil 5 x 4 meter hingga yang terbesar 8 x 5 meter, dengan 

ketebalan tali 6 dan 8 inch, serta ukuran mata atau mesh tali 10 x 10. Berat rata-

rata jaring mencapai 15-20 kilogram.
49

 

Jaring Khusus Truk pengangkut Kelapa Sawit harusnya sudah menjadi 

standart mutlak bagi Truk pengangkut Sawit, dengan adanya jaring atau Jala 

pengaman penutup sawit maka akan di hindari pengendara lain kejatuhan atau 

ketiban Kelapa Sawit. Fungsi kegunanan dari Jaring Truk Sawit selain 

mengamankan Sawit untuk tidak menimpa atau terjatuh ke pengendara lain,juga 

meminimize kehilangan satu atau dua buah sawit yang biasanya hilang tidak 

jelas.
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