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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perjanjian  

Dalam pasal 1233 KUH Perdata manyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan 

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

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikendaki oleh pihak – 

pihak yang terkait dalam 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 harta kekayaan, yang 

melahirkan kewajiaban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. 

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 badan hukum tersebut, 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 KUHPerdata. 

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaedah hukum yang mengatur 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.
14

   

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa kontrak atau 

perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat 

untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukun. 

                                                           
14

Salim H.S, Op Cit, h.4 



 

21 
 

 
 
 

Disini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan 

perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu 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 itikat baik. 
15

 

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara 

dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, menghilangkan hubungan 

hukum. Disamping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian 

perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari 

kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap 

merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.
16

 Menurut Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata (pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak 

merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. 
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Tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan 

kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut 

sudah berdifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 

memenuhi kontrak  tersebut.
17

 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam 

buku ketiga kitab undang – undang hukum perdata dengan judul perikatan. 

Kata perikatan mempunyai pengertian yang luas dari kata perjanjian.  

Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
18

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan hubungan antara 

perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan sebab 

perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain 

undang – undang. 

 

B. Asas-Asas Perjanjian 

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan denagn mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.
19

 

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 
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pihak. Dan 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 tersebut harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik. 

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 kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya 

asas kontrak sebagai hukum yang 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 Sun Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak 

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh 

sesuai isi kontrak tersebut.  

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

terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban 

semata.
20

 

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 diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak 

atau perjanjian. 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian 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. 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 

KUHPerdata, yang menentukan bahwa „‟setiap perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya‟‟. Jadi 

semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi 

syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. 

Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa 

saja di dalam isi sebuah kontrak. 

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya 

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal 
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lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 

a. 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. 

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 keatas, namun 

sebaliknya seseorang 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  kontrak ini 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21

 

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, 

bahwa segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah 

sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada 
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pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak 

yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut, 

maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak 

terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan 

kehendak dari kedua belah pihak. 

 

C. Bentuk-bentuk Perjanjian 

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 oleh pihak ketiga maka para 

pihak atau salah satu pihak dalam 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 atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. 

Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan 

penyangkalannya. 
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3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 

notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat 

yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, 

camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang 

sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.
22

 

Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya 

dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap 

pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yag 

membuatnya. Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah 

ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.
23

 

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat 

bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian 

yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

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

ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak.
24

 

Sehubungan dengan fungsi akta notaris tersebut diatas, adalah untuk 

alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami suatu masalah, 

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

 

D. Pengertian Pengangkutan 

Pengangkutan berasal dari kata dasar angkut yang berarti angkat dan 

bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan 

membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya 

pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman 

barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi dalam pengertian 

pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat 

ke tempat lain.
25

 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan 

bahwa pengangkutan mengandung kegiatan memuat barang atau penumpang, 

membawa barang atau penumpang ke tempat lain, dan menurunkan barang 

atau penumpang. Dengan demikian apabila dirumuskan dalam definisi, 

pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke 

dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat 

pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat 

pengangkutan ke tempat yang ditentukan. 
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Dalam definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui berbagai aspek 

pengangkutan sebagai berikut: 

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang 

berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada pula yang 

berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. 

2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelengarakan 

pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat 

undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek 

dan sebagainya. 

3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang 

diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. 

Dalam pengertian barang termasuk juga hewan. 

4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak 

pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan. 

5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau 

penumpang. 

6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang 

ditentukan dengan selamat, dan biaya pengangkutan lunas.
26

 

Perjanjian pengangkutan adalah sebagai perjanjian timbal balik dengan 

mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 

barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 
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selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya 

pengangkutan. 

Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan 

pengirim untuk pengangkutan barang, pengangkut dan penumpang untuk 

pengangkutan penumpang. Dalam hal penumpang diwakili oleh majikannya, 

majikan itu berstatus sebagai pihak. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal 

balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban dan 

hak. Kewajiban pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dari suatu 

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan kewajiban 

pengirim atau penumpang membayar biaya pengangkutan. 

Di samping definisi di atas dapat juga digambarkan definisi yang lain 

mengenai pengangkutan, yaitu suatu perjanjian timbal balik, yang mana pihak 

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang 

dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim- 

penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk 

menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
27

 

Apabila ditinjau dari segi keperdataan, pengangkutan adalah 

keseluruhan peraturan baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur 

hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-

barang dan/atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi 
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perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk 

perjanjian pengangkutan barang dan/atau penumpang.
28

 

Dalam pengertian penyelenggaraan pengangkutan tersimpul bahwa 

pengangkutan dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang 

lain atas perintahnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengangkutan adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, 

biro perjalanan, pengatur muatan, pengusaha pergudangan dan sebagainya. 

Ada tiga prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalah, menurut prinsip ini setiap 

pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan 

pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas 

segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya. Pihak yang menderita 

kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut, beban pembuktian ada 

pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang 

umum berlaku seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Tentang 

perbuatan melawan hukum. 

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Menurut prinsip ini 

pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang 

timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut 

dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari 

kewajiban membayar ganti kerugian. Adapun yang dimaksud dengan tidak 

                                                           
28

 Ibid, h.5 



 

32 
 

 
 
 

bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang 

perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan 

kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak 

pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup 

menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang 

diselenggarakan oleh pengangkut. 

3. Prinsip tanggung jawab mutlak. Menurut prinsip ini mengangkut harus 

bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang 

timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan 

pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak 

dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan 

apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban 

pembuktian tentang kesalahan.
29

 

Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara 

pihak-pihak, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara 

(ekspeditur, biro perjalanan). Objek hukum pengangkutan adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Tujuan 

hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak 

dalam pengangkutan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan hukum 

pengangkutan, maka yang menjadi objek hukum pengangkutan adalah muatan 

barang, muatan penumpang, alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan. 
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Muatan barang lazim disebut dengan barang saja. Barang yang 

dimaksud adalah yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang 

termasuk juga hewan. Barang diangkut dari satu tempat ke tempat tujuan 

dengan menggunakan alat pengangkutan. 

Barang terdiri dari berbagai jenis menurut keperluan atau kegunaannya, 

yaitu: 

1. Barang sandang, misalnya tekstil, sarung, baju dan lain-lain. 

2. Barang pangan, misalnya beras, gula, buah-buahan dan lain-lain. 

3. Barang perlengkapan rumah tangga, misalnya mebeler. 

4. Barang perlengkapan pendidikan, misalnya buku, bahan-bahan untuk ATK 

dan lain-lain. 

5. Barang cair, misalnya minyak oil, gas alam dan sebagainya. 

6. Barang industri, misalnya zat kimia, carbide, semen, besi dan sebagainya. 

7. Hewan, misalnya sapi potong, sapi ternak, kerbau, kambing dan 

sebagainya.
30

 

Biaya pengangkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggaraan 

pengangkutan yang dibayar oleh pengirim atau penerima atau penumpang 

kepada pengangkut. Dalam pengangkutan barang, biaya pengangkutan dapat 

dibayar lebih dahulu oleh pengirim, atau dibayar kemudian oleh penerima. 

Tujuan hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak 

pihak-pihak dalam pengangkutan. Kewajiban pihak pengangkut adalah 

menyelenggarakan pengangkutan dari tempat tertentu ke tempat tujuan dengan 

                                                           
30

Ibid, h.61  



 

34 
 

 
 
 

selamat. Sedangkan kewajiban pihak pengirim atau penumpang adalah 

membayar biaya pengangkutan. Tujuan hukum pengangkutan adalah tujuan 

pihak-pihak dalam pengangkutan yang diakui sah oleh hukum. Tujuan yang 

diakui sah oleh hukum disebut juga tujuan yang halal. 

 

E. Jenis-jenis Barang Angkutan 

Dalam Perjanjian Pengangkutan antara PT. Dimas Agung Karya 

Sampurna dengan CV. Berkah Abadi Perdagangan Umum adalah Screen Pulp 

dan Screen Reject. Screen Pulp adalah bubur kertas yang dihasilkan dari 

industri pengolahan kayu sebagai bahan dasar untuk memproduksi kertas, 

papan, dan produk berbasis selulosa lainnya.
31

 

 

F. Wanprestasi Perjanjian 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur.
32

 Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik 

karena disengaja maupun tidak disengaja.
33

 Seorang debitur dikatakan lalai, 

apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi 

tidak seperti yang telah diperjanjikan.
34

 

                                                           
31

 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulp 
32

 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) h.180. 
33

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2007),h. 74 
34

 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 

146 



 

35 
 

 
 
 

Wanprestasi biasanya dapat saja terjadi dalam berbagai hal dalam 

perjanjian, termasuk wanprestasi dalam hal pembiayaan, artinya tidak 

melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan 

bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan 

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
35

  

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji 

yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, 

isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang 

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya 

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru 

Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : 

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. 

c. Terlambat memenuhi prestasi. 

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan
36

. 

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat 

berupa: 
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1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan 

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka 

debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru 

tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi 

prestasi sama sekali
37

. 

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 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 
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melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang 

diberikan kepada debitur. 

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi 

disebut dengan somasi. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada 

debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi 

seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam 

pemberitahuan itu. 

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur 

dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). Somasi itu 

bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 

1. Surat perintah 

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 

penetapan. Dengan surat penetpan ini juru sita memberitahukan secara lisan 

kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa 

disebut “exploit juru sita” 

2. Akta sejenis  

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. 

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. 

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat 

adanya wanprestasi. 

Suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan 

kewajibannya dapat dilakukan secara lisan maupun terttulis. Sebaiknya 
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dilakukan secara tertulis guna mempermudah pembuktian dihadapan hakim 

apabila masalah tersebut berlanjut kepengadilan. 

Dalam keadaan tertentu somasi tidak perlu dilakukan, apabila debitur 

telah megakui kesalahanya . seperti yang dikemukakan oleh Pitlo, yaitu: 

sebaiknya jangan dibedakan antara hapusnya perjanjian yang positif dengan 

yang negatif, tetapi dilihat ada tidaknya iktikad baik dari debitur. Dengan 

demikian maka dapat disimpulkan suatu in grebeke stelling atau somasi tidak 

perlu dilakukan dalam hal sebagai berikut : 

1. Karena hanya permintaan pelaksanaan perjanjian.  

2. Karena prestasi keliru. 

3. Karena sama sekali tidak ada prestasi. 

4. Kalau sudah diatur dalam perjanjian. 

5. Kalau debitur mengakui kesalahannya. 

6. Kalau menurut undang-undang telah dinyatakan tidak perlu melakukan 

(vide pasal 626 dan 1576 KUH Perdata), tentang penentuan tanggal 

timbulnya wanprestasi, kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa 

kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada 

debitur, untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut
38

. 

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan 

wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan. 
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2. 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. 

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya 

bukan orang gila atau lemah ingatan
39

. 

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya 

wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, 

dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Ganti rugi saja; 

2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi; 

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi; 

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; 

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.
40

 

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: 

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

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
41
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Akibat adanya wanprestasi ada 4(empat), yaitu: 

1. Perikatan tetap ada. 

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila  

ia terlambat memnuhi prestasi. 

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. 

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang 

pada keadaan memaksa. 

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra pestasi dengan 

menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.
42

 

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan 

karena keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force majour) 

yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari 

kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 

KUHPerdata). Menurut Undang-undang 

Ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, 

yaitu: 

a. Tidak memenuhi prestasi, 

b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur, 
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c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada debitur. 

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si 

berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak 

dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang 

tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan 

padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”
43
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