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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Syarat-Syarat Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang

berjudul tentang Perikatan pada umumnya.Hubungan perikatan dengan

perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.Suatu

perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak setuju

untuk melaksanakan suatu hal atau sama-sama berjanji untuk

melaksanakan suatu hal tertentu.Istilah perjanjian merupakan istilah yang

umum dalam dunia hukum.Mengenai pengertian perjanjian diatur dalam

pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang

atau lebih”.Pengertian perjanjian di atas selain tidak lengkap juga sangat

luas.Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja

sedangkan sangat luas karena dipergunakannya perkataan perbuatan

tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Menurut R. Setiawan sehubungan dengan itu perlu diadakan

perbaikan pengertian perjanjian, yaitu:1

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Menambah perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal

1 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 49
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1313 KUHPerdata.

Sehingga perumusannya menjadi, persetujuan adalah suatu

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Sudikno Mertokusumo kata overeenkomst diterjemahkan

sebagai perjanjian, beliau tidak menggunakan istilah persetujuan sebagai

toesteming.Kata toesteming ini dapat diartikan persetujuan, persesuaian

kehendak, atau kata sepakat.Pengertian perjanjian menurut beliau adalah

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

untuk menimbulkan akibat hukum.2

Perjanjian erat sekali kaitannya dengan perikatan, sebab ketentuan

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa, perikatan dilahirkan baik

dari undang-undang maupun perjanjian. Perikatan yang lahir dari

perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang

membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-

undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang

bersangkutan.

Apabila dua orang mengadakan perjanjian, maka mereka

bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.Berkaitan

dengan ketentuan di atas Subekti berpendapat bahwa perjanjian itu

merupakan sumber perikatan yang terpenting karena melihat perikatan

sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian diartikan

2Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1987,
h. 97.
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sebagai suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.3

Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada

selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan

adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek

hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya

kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh

istrinya.4

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal

1320 KUH Perdata.Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk

sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:5

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian

2. Adanya kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian

3. Adanya suatu hal tertentu

4. Adanya sebab (causa) yang halal.

Dari empat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua merupakan

syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian karena disebut

syarat subyektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat yang

harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif Tidak

dipenuhinya syarat obyektif ini berakibat perjanjian tersebut batal demi

3Subekti, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 3.
4 Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral, Aditama,Bandung, 2004, h.10
5A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta

perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985
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hukum.Sedangkan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian

dapat dibatalkan.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338

KUH Perdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan

kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta

macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan

ketertiban umum, juga harus memuat syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan

kaidah hukum yang mengatur artinya kaidah–kaidah hukum yang dalam

kenyataanya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang

mereka adakan sendiri.Kaidah-kaidah hukum semacam itu ada yang

menamakan dengan istilah hukum pelengkap atau hukum penambah.Hal

ini ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh

disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu
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perjanjian.6

B. Asas-asas Perjanjian dan Unsur-unsur Perjanjian

1. Asas-asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari

kata consensus yang berarti sepakat antara pihak-pihak mengenai

pokok perjanjian.Menurut Subekti asas consensus itu dilahirkan sejak

detik tercapainya kesepakatan.7 Dengan kata lain perjanjian itu

mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat dari

para pihak yang bersangkutan. Asas konsensualisme ini diatur dalam

Pasal 1338 (1) jo. Pasal 1320 angka I KUH Perdata. Konsensus antara

pihak dapat diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk

sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya menyebutkan

“sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal 1320 angka 1

KUH Perdata) Kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada pernyataan

kehendak dari sate pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau

menyetujuinya.

Oleh karena itu unsur kehendak dan pernyataan merupakan

unsur-unsur pokok disamping unsurlain yang menentukan lahirnya

perjanjian.Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum

perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan

6 Subekti, Op-cit., h 13
7Subekti, Op-Cit, h. 3.
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berkontrak.Tanda sepakat dari salah satu pihak yang membuat

perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.Orang tidak

dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.Sepakat yang diberikan,

dengan paksa adalah Contradictio interminis.Adanya paksaan

menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh

pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk

setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak

mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang

diinginkan tidak terlaksana, (take it or leave it).

Asas konsesualisme merupakan `roh' dari suatu perjanjian.Hal

ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada

situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud

kesepakatan yang sesungguhnya.Hal ini disebabkan adanya cacat

kehendak (wilsgebreke) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.

Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :8

a. Kesesatan atau dwaling

b. Penipuan atau bedrog

c. Paksaan atau dwang

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang

menjamin kekebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setup

orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu

8Agus Yudha Hemoko, Op-Cit, h. 122
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belum atau tidak diaturdalam undang-undang. Asas ini menganut

sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada

masyarakat untuk mengadakan perjanjian.Jadi para pihak diberikan

kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian. Asas

kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338 ayat

1 KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan

bahwa, masyarakat diberi kebebasan untuk:

a. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja

c. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya

d. Menentukan peraturan hukum mans yang berlaku bagi peraturan

perjanjian yang dianutnya.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi

oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata,

yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum. Selain dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, asas

kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh:

a. Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya

perkembangan ekonomi yang menghendaki segala secara cepat.

Di sini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat

perjanjian baku(standard), baik dalam bentuk dan isinya. Di

dalam perjanjian standard itu terdapat pula klausula eksonerasi,



8

yaitu yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau

tidak melakukan atau mengurangi atau mengalihkan kewajiban

atau tanggung jawabnya. Apabila klausula eksonerasi yang dibuat

oleh pihak lawan, maka pihak lain ini dianggap menyetujui

klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban

baginya.

b. Tidak bertentangan dengan moral, adab kebiasaan dan ketertiban

umum.9.

c. Asas Itikad Baik (in good faith)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam

hukum perjanjian.Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH

Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perundinganperundingan atau perjanjian antara para pihak,

kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum

khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini

membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus

bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari

pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat

suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas

yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak

atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup

9 Ibid
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dalammenutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.10

Ruang lingkup itikad baik yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata di beberapa negara seperti di Indonesia masih

diletakkan pada pelaksanaan kontrak saja.Hal itu terlihat dari bunyi

pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik (zy moeten to goeder trouw worden tenuitvoer gebracht).11

Padahal sesungguhnya itikad baik juga diperlukan dalam

proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian, itikad

baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi

dan penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Kewajiban

itikad baik pada masa pra kontrak meliputi kewajiban untuk meneliti

(onderzoekplicht) dan kewajiban untuk memberitahukan dan

menjelaskan (mededelingsplicht).12

Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang

bersifat subjektif.Itikad yang bersifat subjektif ini digantungkan pada

kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan

kontrak, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta

material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan

debitur memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut.13

10 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 5

11 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 13.

12Ibid, h. 252.
13lbid, h. 347-348.
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Ketentuan ini tidak berarti bahwa hukum Indonesia tidak

mengenal sama sekali itikad baik dalam pra kontrak. Pasal 251 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) mengenal itikad baik pra

kontrak : Terciptanya itikad baik dalam tahap pra kontrak ini sangat

dipengaruhi oleh ajaran culpa in contrahendo.14

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mempunyai

dua pengertian yaitu:

1) Itikad baik dalam pengertian subyektif. Merupakan sikap batin

seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa

perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlukan telah dipenuhi,

di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud

menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak

lain.

2) Itikad baik dalam pengertian obyektif. Ini merupakan tindakan

seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat

melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan

hukum.Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas

ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan

dan kesusilaan.Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan

dengan itikad baik.Dari ketentuan di atas, hakim diberi wewenang

untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai

14Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1989, h. 41.
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pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.15Pelaksanaan

yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan inilah

yang dipandang adil dan hal ini dapat dikesampingkan oleh para

pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari

pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak

dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala

sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan

sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak

merugikan salah satu pihak. Adapun akibat dari pelanggaran asas

itikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan.

d. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda ini

berkaitan dengan akibat dari perjanjian.Arti dari pacta sunt servanda

adalah bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan

mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan

mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Asas ini dapat

diketahui dari Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai

undang-undang bagi yang membuatnya.

Adapunpacta sunt servanda diakui sebagai aturan yang

15 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, h. 10
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menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah,

mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya,

dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan

penataannya.16

Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang

telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian

itu dijamin pelaksanaannya.Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 1338

KUH Perdata, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat

ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang.Asas ini

dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang.Tetapi

jika kedudukan para pihak seimbang maka undang-undang memberi

perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan

para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang

dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

e. Asas Personalitas

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas

kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan

melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan

perorangan saja.17

Suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian itu, dan tidak mengikat bagi orang lain yang

tidak terlibat dalam perjanjian itu. Terhadap asas kepribadian ini ada

16Herlien Budiono, Op-Cit, h. 31
17 Marbun, B.N, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Jakarta, Puspa

Swara, 2009, h. 6.
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pengecualiannya, yaitu apa yang disebut sebagai “derden beding”atau

perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat suatu

perjanjian, di mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak

bagi orang lain, tanpa kuasa dari orang yang diperjanjikan itu.18Asas

personalitas diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, menyebutkan

tentang janji untuk pihak ketiga itu sebagai berikut:

Lagipun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu

janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan

janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu

pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat suatu janji

yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu,

tidak boleti menariknya kembali, jika pihak ketiga tersebut telah

menyatakan hendak mempergunakannya.19

2. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yang mendukung terjadinya

suatu perjanjian tersebut. Dalam dataran teori, unsur-unsur itu dapat

dikelompok menjadi tiga kelompok sebagai berikut: 20

a. Unsur essensialia

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di

dalam perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut,

perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya adalah sebagai berikut:

18Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, h. 47.

19 Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
20 J.Satrio, Hukum Perjanjian, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.

57-58
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1) “sebab yang halal” merupakan essensialia untuk adanya

perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang

disepakati kedua belah pihak harus sama.

2) Pada perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian

merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan

essensialia dari perjanjian formal.

b. Unsur naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-

undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau

diganti.Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan

hukum yang mengatur/menambah (regelend/aanvullend recht).Contoh,

kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476

KUH Perdata) dan untuk menjamin atau vrywaren (Pasal 1491 KUH

Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam

perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya

menyimpangi kewajiban penjual, misalnya pasal 1476 KUH Perdata

dengan menetapkan: “menyimpang dari spa yang ditetapkan dalam

pasal 1476 KUH Perdata, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa

biaya pengiriman objek perjanjian ditanggung oleh pembeli

sepenuhnya.”

Penyimpangan atas kewajiban penjual, misalnya Pasal 1491

KUH Perdata dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut: “para

pihak dengan ini menyatakan, bahwa para pihak telah mengetahui
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dengan bentuk-bentuk, warnaserta keadaan dari objek perjanjian dan

karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala

tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan”.

c. Unsur Accidentalia

Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan

oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai hal

tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli rumah, para pihak

sepakat untuk menetapkan bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu

pagar besi yang ada di halaman depan rumah.

C. Pelaksanaan Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau

pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak

demi mencapai tujuannya. Tujuan dari perjanjian itu tidak akan terwujud

apabila tidak ada pelaksanaan daripada perjanjian itu.

Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.21

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang

disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu

perhubungan hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak

21Op. Cit. h. 1
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menuntut sesuatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban

memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH

Perdata pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3

(tiga) macam, yaitu :

a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu

b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu

c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1240 KUH Perdata menyebutkan tentang perjanjian untuk

tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan), bahwa si

berpiutang (kreditur) berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang

telah dibuat berlawanan dengan perjanjian dan bolehlah ia minta supaya

dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu

yang yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang (debitur), dengan tidak

mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi, jika ada alasan untuk

itu.22

Pasal 1241 KUH Perdata menerangkan tentang perjanjian untuk

berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan), bahwa apabila perjanjian

tidak dilaksanakan (artinya : apabila si berutang tidak menepati

janjianya), maka si berpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan supaya

dia sendirilah mengusahakn pelaksanaannya atas biaya si berutang

(debitur). Perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan)

juga secara mudah dapat dijalankan secara rill, asal saja bagi si

22Ibid, h.37
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berpiutang (kreditur) tidak penting oleh siapa perbuatan itu akan

dilakukan.23.

Berkaitan dengan kebiasaan, pasal 1383 BW (lama) Belanda

(pasal 1347 KUH Perdata) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut

kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam

dimasukkan ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan

mengikatnya kontrak sebagai berikut:24

a. isi kontrak itu sendiri;

b. kepatutan atau itikad baik;

c. kebiasaan; dan

d. undang-undang

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda tegoeder

trouw; dalam bahasa Inggrisin good faith; dalam bahasa Perancis de

bonne foi).Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam

Hukum Perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di

mans para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai

kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak.25

2. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang

menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara

23Ibid, h .37
24 Ridwan Khairandy, Op-Cit, h. 192
25Ibid, h. 190



18

para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya

perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus

dibedakan dengan berakhirnyaperikatan, karena perjanjian bare berakhir

apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana.26

Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian

2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

3. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan

terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.

4. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian.

5. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

6. Tujuan perjanjian telah tercapai

7. Adanya persetujuan para pihak

26 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004, h.
30.


