
JCBKADALUV/AHSAAN YAiTG DIPERPENDBK DAK 3EBERAPA 

ASPEX YANG 3EEHUBU1TGA1I DEKGrAN 

P iM K A T A X  YANG- Y/AJAR

SXRIPSI
‘Diaijukan kcpada Fakultas Kukum, Univcrsitas Airlangga 

untuk Mcmporlcngkapi Porsyaratan Guna 
Moncapai Golar S&rjana Hukum

oloh
Muhammad n'nrtawan 

6529

Disctujui olch 
Prof. J. Hardjawidjaja, SH.

SURABAYA 
Mci, 1974

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN BEBERAPA ASPEK .. 
MUHAMMAD WARTAWAN



DAPTAR ISI
Halaman

JUDUL............................... ..... i
PENDAHULUAN....................... . ii
DAFT AS ISI.........................  iii

BAB I. KEKADALUWARSAAN PADA UMUMNYA.............. 1
A. PENGERTIAN KEKADALUWARSAAN ............. 1
B. KEKADALUWARSAAN UNTUK MEMPEROLEH HAK.....7 

MILIK (ACQUISITIEVE YERJARING) ....
C. KEKADALUWARSAAN UNTUK DIBEBASKAN DARI 

KEWAJIBAN ATAU TUNTUTAN HUKUM ( EX - 
TINGTIEVE VERJARING)............... 10

BAB II. KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK...... 12
A. Bcntuk KHUSUS EXTINCTIEVE VERJARING. 12

1. Tonggang waktu.................. 12
2. Pombayaran tanpa kwitansi....... 1 5

3# Borjalannya tcnggang waktu..... 15
4* Sumpah scbagai alat bukti....... 17
5. Borlakunya kokadaluwarsaan yang 

diporpondck tcrhadap orang yang bclum dcwasa dan orang yang di-
Ictakan dibawah pongampuan.....•. 19

B. BERBAGAI JENIS TENGGANG WAKTU KEKA - 
DALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK.......  20
1. Tonggang waktu satu tahun....... 21
2. Tcnggang waktu dua tahun........ 22
3. Tonggang waktu tiga tahun........ 23
4. Tcnggang waktu lima tahun....... 23
5* Tonggang waktu scpuluh tahun.... 28

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN BEBERAPA ASPEK .. 
MUHAMMAD WARTAWAN



IV

C. PEMBAYARAN SETE1AH ADANYA KEKADALU
WARSAAN..........................  29

BAB III. PERIKATAN PADA UMUMHYA............... 33
A. PENGERTIAN PERIKATAN.............. 33
B. SUMBER-SUMBER PERIKATAN........... 38
C. HAPUSNYA PERIKATAN................ 40

BAB IV. PERIKATAN YANG WAJAR................. 46
A. PENGERTIAN PERIKATAN YANG WAJAR.... 46
B. TERJADINYA PERIKATAN YANG WAJAR.... 51
C. SIFAT-SIFAT PERIKATAN YANG WAJAR... 54
D. AKIBAT DARI PERIKATAN YANG WAJAR... 57

BAB V. KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN
BEBERAPA ASPEK YANG BERHUBUNGAK DENGAN
PERIKATAN YANG WAJAR................. 61

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAlf................. 64
A. KESIMPmiAN.......................  64
B. SARAN-SARAN......................  67

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN BEBERAPA ASPEK .. 
MUHAMMAD WARTAWAN



GIOTTO 5
KARENA KEADILAK ITU LEBIH 
DEKAT KEPALA TA*.YA ..."
(AL QURAAK. oUEAT AL MAAIDAH AYAT 8)

" BERBUATLAH YA1TG ADIL.

SALALI I.IA3IIS 
BUAT
LILIK LIAS'UXAH

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN BEBERAPA ASPEK .. 
MUHAMMAD WARTAWAN



PE1TDAHULUAN

Sotclah molalui borbagai kcsulitan, akhirnya dong
an rakhmat Allah Yang Llaba Esa, pcnulis bcrhasil monyolo- 
saikan ponulisan skripsi ini.

Uclalui pcndahuluan ini, pcnulis bormaksud mema- 
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1

BAB I
KEKADALUWARSAAN PADA UMUMYA

Kokadaluwarsaan dalam lingkungan hukum pordata 
kita, diatur dalam Burgcrlijk Wotbook (BW), dari pasal 
1946-19931'
Scbctulnya kokadaluwarsaan itu monurut sifatnya adalah- 
bagian dari hukum acara pordata, jadi ponompatannya yang 
disatukan dongan hukum pordata, sobagaimana yang dilotak 
kan dalam buku I, II dan III BV/, adalah tidak tcpat. Mo- 
nurut ponulis, adalah morupakan sistim yang lobih baik 
apabila kokadaluwarsaan, domikian juga dongan hukum buk- 
ti, yang sokarang dilotakkan di buku IV itu diatur tcr- 
sondiri borsama-sama dongan hukum acara pordata lainnya.
A. PMGERTIAN KEKADALUWARSAAN

Orang tidak mongorti sogala pcrsoalan tontang lcc- 
kadaluwarsaan, bila orang tidak mongcrti apakah kokadalu 
warsaan itu. Karona itu agar orang mcndapat gambaran dan 
agar tidak molampaui batas ruang lingkupnya, maka mcnu- 
rut ponulis adalah sowajarnya bila dirumuskan torlobih - 
dahulu pongortian kokadaluwarsaan itu,

Dalam BY/ sondiri tolah dirumuskan pongortian kc-

Subokti dan R.Tjitrosudibio, (pontorn*) ,BurgorIink - 
Wotbook (Djakarta P.N.Pradnja Paramita^otVkccmpaT; 1961), 
'PP.446-453.
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kadaluwarsaan itu, ya.itu dalam pasal 1946, bahwa kokada- 
luwarsaan adalah salah satu alat untuk momporoloh sosuatu 
atau untuk dibobasltan dari suatu kowajiban, dongan lowat- 
nya jangka waktu tortontu dan atas syarat-syarat yang di- 
tontukan oloh undang-undang

Dari pongortian torsobut diatas, dapatlah dimongor 
ti bahwa pombuat undang-undang bcrmaksud monyorahkan kopa 
da sosoorang yang domi kountungannya kokadaluwarsaan to
lah lampau, untuk monggunakan apa yang tolah diborikan o- 
loh undang-undang kopadanya.
Dalam hal ini dapat dimongorti bahwa kokadaluwarsaan ada-

2lah alat hukum dan bukanlah dasar hukum
Tonggang kokadaluwarsaan pada umumnya adalah soto- 

lah lowatnya tiga puluh tahun, totapi undang-undang juga 
monotapkan toxiggang-tonggang yang lobih pondok. Tonggang- 
kokadaluwarsaan dihitung dongan hari, tidak dongan jam ; 
dan diporolch sotolah hari tcrakhir dari jangka waktu to
lah lowat (1962 BW)

Und ang-und ang tidak monyobutkan bilamana tonggang- 
waktu itu dimulai; pcrsoalan jam tak bogitu ponting,sobab

2

*L# R.Subokti dan R.Ejitrosudibio(pontorj•), BW p. 446
Marthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 1.
R.Subokti dan R.Tjitrosudibio, op. cit.p.448; Martha - 
.Iona Pohan, op. cit. p*14.
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undang-undang tak pomah monontukan tonggang kokadaluwar 
saan dongan hari, totapi solalu dongan bulan atau tahun, 
dan dalam hal itu adalah irrelevant, apakah bulan itu 
tordiri dari 28, atau 31 hari dan apakah diantaranya tor 
dapat tahun-tahun kabisat
Apabila tonggang kokadaluwarsaan tolah lampau maka dcng- 
an pornyataan kokadaluwarsaan, kokadaluwarsaan monjadi - 
dofinitiof, atau orang dapat mombiarkan koadaan itu tak 
monontu; komungkinan lain adalah molopaskan kokadaluwar
saan itu,

Pasal 1951 BW mombolohkan orang monggunakan upaya
2kokadaluwarsaan dalam tingkat banding sokalipun * Tota

pi BW tidak monorangkan ponggunaan upaya torsobut dalam 
tingkat kasasi. Pandangan pada umumnya mcnyatakan tidak 
moraporbolohkan dalam tingkat kasasi, juga dalam hal di- 
mana pihak lawan tak akan mondapat kosompatan lagi untuk

3mcnontang pornyataan itu
BW kita dalam pasal 1950 molarang hakim karona ja- 

batannya monggunakan upaya kokadaluwarsaan juga tidak 
apabila poristiwa-poristiwa yang dapat monotapkan adanya 
kokadaluwarsaan diajukan oloh pihak-pihak kopada hakim -

Marthalcna Pohan, Diktat Daluwarsa p.142 ' —— — —
* R.Subokti dan R.Tjitrosudibio(pontorj.) BW p.446;
• Marthalcna Pohan, op. cit. p.23 Marthalona Pohan, loc. cit.
R.Subokti dan R.TjitrosuSibio, loc. cit,; Marthalona 
Pohan, op. cit. p.l.
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didalam proses* Hal ini adalah bortontangan dongan un- 
sur publickrochtcli.-jk dari kokadaluwarsaan; totapi pom- 
buat undang-undang tidak hondak momaksakan sosuatu ko
pada sosoorang dongan jalan kokadaluwarsaan 1# 
PERKECUALIAN TERHADAP BERLAKUNYA KOKADALUWARSAAN

Lombaga kokadaluwarsaan dapat borjalan torhadap-
psotiap orang (1986 BW) 9 namun undang-undang monontu - 

kan juga adanya porkocualian yaitu :
1. Tidak dapat borlangsung torhadap orang-orang yang 

bolum dowasa dan orang-orang yang borada dibawah
3pongampuan

2. Tidak tor.jadi antara suami-istori (1988 BW)
3* Tidak borjalan torhadap soorang istri solama por 

kawinan apabila :
a). Tuntutan istri tidak akan dapat ditorus- 

kan, molainkan sotolah ia momilih antara
5mcnorima atau molopaskan porsatuan .

b). Sisuami, karona tolah monjual bonda pri- 
badi si istri, harus monanggung pcn;jual- 
an itu, dan didalam sogala hal, tuntutan

Marthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 1.
R.Subokti dan R*T;jitrosudibio (pontor.i*), BW p. 452. 

3‘ Ibid.
Ibid.
Ibia. (pasal 1989), pp. 452-53.
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istri akhimya harus ditujukan kopada su- 
aminya ^.

4. Tidak borjalan torhadap suatu piutang yang bor - 
gantung pada suatu syarat, solama syarat itu bc
lum tcrponuhi; dalam porkara untuk monanggung su 
atu pcnjualan, solama bclum ada putusan untuk mo 
nycrahkan barangnya kopada orang lain; tcrhadap- 
suatu piutang yang baru dapat ditagih pada suatu 
hari tortcntu, solama hari itu bolum tiba (1990 
BW) 2.

5. Tidak bcrjalan torhadap scorang waris yang tolah 
monorima suatu warisan dongan hafc istimowa (1991 
BW)^.

PERSYARATAN KEKADAIiOTARSAAJF
Pornyataan kokadaluwarsaan baru diporbolchkan so 

tolah tonggang yang disyaratkan tolah tcrponuhi. Pomya 
taan torsobut adalah mungkin dilakukan didalam atau di
luar prosos. Dalam hal kokadaluwarsaan dinyatakan dilu
ar proses, dapatlah hal itu dilakukan dongan- togas-to - 
gas atau dongan diam-diartu Pcrnyataan diam-diam tidak 
tcrbatas pada saat sctclah dilampauinya tonggang kokada

Ibid. (pasal 1989), pp. 452-53.
p R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontorj.)BW p.p.452-53

Ibid.

5
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luwarsaan dongan bortindak soolah-olah bukan dobitour - 
lagi, dan bortindak sobagai yang momporoloh hak, totapi 
pornyataan socara diam-diam ini dapat tornyata pula da
ri tindakan sosoorang yang domi kountungannya kokadalu- 
warsaan tolah lampau, atau karona tindakan orang lain , 
bahwa ia tolah sadar kalau kokadaluwarsaan untuk koun - 
tungannya tolah torponuhi \
PENGLEPASAN KEKADALUWARSAAH

pMonurut pasal 1948 BW mombodakan jonis dari po
nglopasan kokadaluwarsaan sobagai borikut :

1. Ponglopasan yang dilakukan dongan togas,
2. Ponglopasan yang dilakukan dongan diam-diam. 
Ponglopasan socara diam-diam disimpulkan dari su

atu porbuatan yang monimbulkan dugaan bahwa sosoorang -
■5tidak hondak mon^gunakan hak yang tolah diporolohnya .

(Tidak somua orang wonang molakukan ponglopasan , 
dalam hal ini BW monontukan bahwa orang yang tidak di- 
porbolohkan momindah tangankan sosuatu bar ang, ia ,juga 
tak diporbolohkan molopaskan kokadaluwarsaan yang dipo- 
rolohnya (1949 BW)4.

Karona ponglopasan kokadaluwarsaan itu suatu por

1 Llarthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p.2
2* R.Subokti dan R.T,jitrosudibio(pontor;j.) BW p. 446 
3-4'Ibid.
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buatan hukum scpihak, maka Pitlo monganggap bahwa pcng- 
lopasan yang dilakukan oloh orang yang tak cakap, tidak 
vorniotigbaar, totapi niotig* Kotontuan tcrsobut diatas 
juga borlaku bagi moroka yang tak vvonang untuk boschik- 
kon. Orang yang jatuh pailit tak dapat molalcukan pong - 
lopasan, juga orang yang borada dibawab pongampuan, tan- 
pa campur tangan dari bowindvoovdor; wali untuk molopas 
kan kokadaluwarsaan momorlukan pongukuhan dari hakim so 
tompat \
B. KEKADAIUWAHSAAN OTTUK 3MPJ3ROLEH HAK IJILIK (ACQUISI- 

TIEYE vmjARim)
oUcnurut pasal 1963 BW , siapa yang dongan itikad 

baik, dan bcrdasarkan suatu alasan halt yang sah, mompo- 
roloh suatu bonda tak bcrgcrak, suatu bunga atau piu - 
tang lain yang tak harus dibayar atas tun.juk, mcmporo - 
Ich hak mililc atasnya dongan jalan kokadaluwarsaan, do
ngan suatu pongusaha solama dua puluh. tahun. Siapa yang 
dongan itikad baik monguasai solama tiga puluh tahun , 
momporoloh Jaak milik, dongan tak porlu mcnunjukkan atas 
haknya.

'̂* Harthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 4 

p* R.Subckti dan R.T.iitrosudibio (pontor.-j.) BW p. 448.
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Llonurut pasal 531 ^ bahwa mombczit dongaxi bcr.
itikad baik, bila bozittor momporoloh kobondaan monurut
syarat untuk momporoloh hak milik, dalam hal mana tak
tahulah ia akan cacat yaiig torknndung didalamiiya.

oLlonurut pasal 532 B>» , bozittor tahu bahwa bonda 
yang ada dalam bozitnya tidaklah tormasuk miliknya.

Dari kotontuan torsobut diatas, dapatlah ditarik 
kosimpjjlan lobib lanjut, bahwa bozittor boritikad buruk, 
bila ia mongotahui bahwa tindakannya sobagai oigonaar - 
mombawa korugian bagi orang lain; dan boritikad baik a- 
pabila tak mongotahui bahwa tindakannya mombawa korugi
an bagi orang lain.
Sobagai contoh dari bozittor yang boritikad baik soba - 
gaimana yang dimisalkan oloh Subokti.

Orang yang momboli scbidang tanah oigondom soca- 
ra .jujur dari sosoorang yang sobonarnya tidak Tborhak un 
tuk monjualnya sotolah lowat dua puluh tab.un ... akan - 
mon.jadi pomilik yang sab. €-juga ... Dongan lowatnya waktu 
tiga puluh. tahun, malahan bozittor yang ju^ur torsobut- 
tidak diharuskan monunnukkan suatu titol lagi, artinya- 
ia dapat monolak tiap tuntutan dongan hahya monunjukkan 
bozitnya solama tiga pulub. tahun borturut-turut dongan- 
tak pornah mondapat gangguan, dan ia akan dianggap to- 
lah momporoloh hak milik yang sab. juga 3,

Pasal 1965 dan 533 BW monontukan bahwa itikad - 
baik solamanya harus diangap ada, sodang siapa yang mo-

'L* R.Subokti dan R.Tjitrosudibxo, op. cit. p. 159 
2* Ibid.;
3 Subokti, Pokok-Pokok dari Hukum Pordata (Djakarta: - 

P.T. Pombimbing Masa^ot." ko TO, 1972), p. 168.
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nunjjuk pad a itikad buruk, diwajibkan mombuktikannya 1 % 
Ponontuan sobagai itikad baik atau buruk, diton- 

tukan oloh koadaan pada saat bozit itu diporoloh. Soba- 
gai contoh, apabila A yang momporoloh barang dongan mom 
boli dan ponyorahan dari B,’ pada saat pcncrimaan mongi- 
ra, momang B lah yang borhak, mana ia dianggap sebagai- 
bozittor yang boritikad baik, biarpun komudian mongota- 
hui bahwa ia koliru.
Sobaliknya soorang buku, mongotahui pada saat momporoloh 
buku itu, ia tidak mon;jadi oigonaar, tapi hanya soorang 
houdcr; dan apabila ia pada saat itu mompunyai kohondak 
untuk bortindak sobagai oigonaar, maka bczitnya adalah- 
boritikad buruk •

Solanjutnya BW dalam pnsal 1955 monontukan bah 
wa untuk momporoloh hak milik atas sosuatu dongan jalan 
kokadaluwarsaan diporlukan syarat-syarat sobagai bori - 
kut :

1. Bozittor sobagai oigonaar.
2. Torus-mcnorus, tak tcrputus-putus.
3. Tak torganggu.
4. Dimuka umum.
5. Socara togas.

R.Subokti dan R. Tjitrosudibio (pontor(j.) ,BW pp.159,448.
yp Marthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 12.
3 R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontor,j.)> BW p.447.
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■ 0. KBKADAITJWARSAAH UNTUK DIBEBASKAN DARI SUATU KEWAJIB- 
AK ATAU TUNTUTAN HUKUM (EXTINCTIEVE YERJARING)

Kokadaluwarsaan yang mombobaskan adalah suatu - 
lombaga hukum, yang mombobaskan dcbitcur dari kowajiban 
atau tuntutan hukum yang borsifat kobondaan atau poro - 
rangan, sotolah lampaunya suatu jangka waktu yang disya 
ratkan untuk itu.
Apabila Croditour dongan sadar atau tidak, dalam tong - 
gang waktu tign puluh tahun hanya tinggal diam saja ti
dak monggunakan haknya untuk mommtut, bal domikian mom 
borikan kosan bahwa bal itu bagi croditour tidx?,k bogitu 
pouting, hingga hubungan hukum yang sodomikian lama di- 
dianbcan monjadi hapus \

Dari uraian diatas, dapatlah dilihat bahwa untuk 
dibobaskan dari kowajiban atau tuntutan hukum, ada dua 
hal yang bar us diporhatik&n yaitu. s

1. Croditur solama .jangka waktu yang ditontukan- 
undang-undang tidak monggunakan halaiya.

2. Dobitour tinggal diam sa(ja tidak molaksanakan 
kowa.jibannya sampai waktu yang mombobaskan mo 
nurut undang-undang.

Kokadaluwarsaan yang mombobaskan pada umumnya a- 
dalah sotolah. lowat tiga pUluh tahun (1967 BW), monurut 
Tirtodiningrat tidak dihiraukan apakah dobitour itu (ju-

Llarthalona Pohan, Diktat Lalu.wargq p. 17.
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jur atau tidak Domikian juga Subolcti mongatakan lcbih
lanjut, bahwa apabila sosoorang dituntut dimuka hakim ,
ia dapat monolak dongan hanya monunjuk bahwa ia sclama-
tiga pulub. tahun bolum pcrnah mcnoriina gugatan.
Dongan bogitu maka juga scorang yang tidak jujur dapat
mcmbola dirinya torhadap tuntutan hukum, dongan mongaju
kan lowatnya waktu solama tiga pulub. tahun, moskipuu to
rang tidak akan monjadi pomilik dari bonda yang mcnjadi

oporsolisihan itu, karona ia tidak jujur *

KRI.IT. Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Pordata dan Hukum 
, Dagang (Djakarta: PT.PombangmianTcoT;.fecT lO", 19 <3 67,pV81.
Subokti, Hukum Pordata p. 81.
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12

BAB II
KEKADALUWARSAAN YAITG DIPERPENDEK

A. BEITTUK KHUSUS DARI EXTIKCTIEVE VERJARING
Kokadaluwarsaan yang diporpondck sobagai bcntuk- 

khusus dari kokadaluwarsaan yang mombobaskan, mompunyai 
bontuk yang monyimpang dari pad a uiaumnya, dalam bal ta- 
nggang waktu yang lobih pondok; pombayaran tanpa kwitan 
si; borjalannya tonggang waktu; sumpah sobagai alat buk 
ti; bcrlakunya torhadap orang yaiig bolum dowasa dan o- 
rang yang borada dibawah pongampuan*
1. TENGG-ANG- WAKTU

Tonggang waktu kokadaluwarsaan yang diporpondck - 
(korto vorfaring) ini, scbagian bcsar ahli hukum sopor- 
ti Vollmar, Dam, Tirtodiningrat dan Subokti bcrpondiri- 
an bahwa tcnggang kokadaluwarsaan yang diporpondok itu 
tordiri dari satu, dua, dan lima tahun

Solain tonggang-tonggang torsobut diatas, Pitlo- 
mongomukakan juga adanya tonggang waktu scpuluh tahun , 
dan juga justru lotaknya diluar buku IV BW, sobagaiiuana

‘L* H*P.A. Vollmar, Hodorlands Burgorli.jk Rocht Vorbin - 
tonisscn on Bowi^srocht (.Zwolle: NV.Uitgovors-I,!aats- 
chappi.j, Twocdc druk, 1952), p. 516.; P.J. Dam,Schot 
Dor Boginsclon van Hot Privaatrocht (Alpcn aan Eon 
Rijns N. Samsom NvT; Vi,if do druk7 1.947), p. 206; Tir 
todiningrat,Hukum Perdata p.81.;Subokti,Hukum Porda- 
ta p. 169.
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'yang dikatakan dalam bukunya Bowijs on Vorjaring naar - 
Hot Nodorlande Burgorlijk Wotbock.

Er zijn voor spocialo gozallon do rochtsvordori- 
ngon van den mindorjarigo togon zijn voogd tor zako van 
vcrrichting on do voogdij botroffondo vorjaart na tion- 
jaron, art. 460 (art. 472 oud), (Vgl. Hof Don Haag,_28- 
Januari 1948, NJ 1948, 689). Do rochtsvordoring tot nio 
tigvorklaring dor vorbintonis vorjaart na vijf jaron - 
(art. 1490).... 1.

Pitlo monorangkan, bahwa tuntutan hukum dari so- 
so orang mindorjarig torhadap walinya borkonaan dongan - 
tindakan porwalian monjadi gugur sotolah lowat sopuluh- 
tahun (414 BW), torhitung sojak ia monjadi dowasa. So- 
dang .tuntutan hukum untuk monyatakan batalnya suatu por 
ikatan, borkadaluwarsa sotolah lowatnya walctu lima ta
hun (1454 BW).

Ponulis dapat monyotujui pondapat Pitlo torsobut, 
bahwa kotcntuan yang mongandung pongaturan kokadaluwar
saan, walaupun lotaknya diluar buku IV BW, totap diang- 
gap sobagai kotontuan yang molcngkapi pongaturan koka - 
daluwarsaan.

Sampai disini, kita dapat molihat adanya tonggang 
kokadaluwarsaan yang diporpcndok, dari satu, dua, lima- 
dan sopuluh tahun. jjonurut ponulis, solain tonggang-to- 
~n£gang torsobut, masih dapat ditomui adanya tonggang -

13

. ‘ Pitlo, Bowijs on Vorjaring naar Hot Nodorlands Bur - 
gorlijk Wotbook (Haariom: H.D.'Tjoonk Y/illink & Zoon 
NY., Dordo druk, 1953) p. 202.
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.waktu tiga tahun; yaitu soporti torcantum dalam pasal — 
1977 ayat 2 \  Moskipun pasal torsobut tidak monyobut - 
socara nyata tonggang kokadaluwarsaan tiga tahun,' tapi 
bila dipcrhatikan, akan lobih jclas xaaksudnya. Pasal tor 
sobut mcnycbutkan bahwa siapa yang kohilangan atau ko- 
curian suatu barang (bcrgcrak), didalam .jangka waktu ti 
ga tahun, torhitung so;jak hari hilangnya atau dicurinya 
barang itu, dapatlah ia monuntut kombali barangnya, do
ngan tidak mongurangi ganti rugi kopada orang dari sia
pa ia momporoloh barangnya, pula tak mongurangi kotontu 
an pasal 582 BW.

Monurut ponglihatan ponulis, bordasarkan pasal - 
torsobut, jika sosoorang, misalnya A, kohilangan atau 
kocurian suatu barang maka dalam tonggang waktu tiga ta 
hun torhitung dari hilang atau torcurinya, dapat monun
tut kombali barangnya dari sipomogang; tapi bila lowat 
tiga tahun sotolah hilang atau torcurinya barang tcrso- 
but, maka siponomu dapat monolak ponuntutan kombali ba- 
itu dongan dalih kokadaluwarsaan.

Dari uraian torsobut diatas, dapat dilihat adacya 
tonggang kokadaluwarsaan yang dipcrpondok, dari satu , 
dua, tiga, lima dan scpuluh tahun; dan ,juga adanya po - 
ngaturan kokadaluwarsaan yang diporpondok yang borada -

R. Subokti dan R. Tjitrosudibio (pontorj.), BW p.451,

14
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-diluar buku IV bab kotujuh bagian kotiga BY/.
2. PEI&BAYARAET M P A  iCi/IMSI

Pombayaran torhadap pin jaman-pin.jaman atau roko-
ning-rokoning, oloh Vollmar dikatakan biasanya tanpa -
kwitansi \  dikatakan pula oloh Tirtodiningrat lobih to

2gas, malahan tidak dibutuiikan sobuah kwitansi
Pombobaean torhadap koharusan adanya kwitansi i- 

ni didasarkan atas pandangan bahwa dalam hal ini,undang 
undang monduga bahwa dalam tonggang yang singkat rckc -

3ning tolah dibayar .
Ponulis dapat monyotujui pombobasan torhadap ko- 

harusan adanya kwitansi dalam pombayaran torsobut tor- 
dahulu; hal domikian adalah untuk momporlancar hubungan 
lalu lintas pcrokonomian.
3. BERJAlAMYA l'ENGGANG WAKTU

Khusus torhadap kokadaluwarsaan yang diporpondok 
yang diatur dalam :

1. Pasal 1968 BY/, yaitu mongonai tuntutan guru - 
dan ponga.jar kobudayaan dan pongotahuan; tun- 
tutan pongusaha rumah ponginapan dan rumah ma 
kan; tuntutan buruh tontang upah sotiap kali

15

Vollmar, Vorbintonisson on Bowi.jsrocht p. 516.
2' Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Dagang p. 81. 

Ibid.
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yang kurang dari triwulan.
2. Pasal 1969 BW, yaitu mcngcnai tuntutan ,-juru » 

sita, doctor ahli obat dan para pongusaha so- 
kolah borospamah.

3. Pasal 1970 BW, yaitu mcngcnai tuntutan advo - 
kat dan notaris.

4. Pasal 1971 BW, yaitu mcngcnai tuntutan tukang 
tukang,

mcnurut kotcntuan pasal 1972 ayat 1 BW \  kokadaluwarsa
an tctap torjadi walaupun scscorang tclah mcncruskan me
lakukan pcnycrahan jasa dan pekorjaan.

Walaupun dcmikian, bcr.jalannya tonggang waktu ba
gi kcompat pasal torsobut, dapat diccgah dong,an :

21. Dibuatnya suatu pcngakuan tortulis
2. Dibuatnya poringatan, gugatan, scrta sctuap -

•zpcrbuatan tuntutan hukum (1979 BW) .
Mcnurut Vollmar, pongakuan hutang tcrtulis sopor 

ti yang dimaksud oleh pasal 1972 ayat 2 , maka hilanglah 
pcrsangkaan untuk mcmbayar dan borakhirlah borlakunya -

1* R.Subokti dan R.T.jitrosudibio, (pcntorj.) BW p.450. 
2* Ibid.

3‘ Ibid., p. 451.
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kokadaluwarsaan yang diporpondck; dongan dcmikian hu- 
tang mcnganut jangka waktu kokadaluwarsaan pada umurauya 
(gowonc vorjaringstormijn), yaitu tiga puluh. tahun
4. SUMP AH SSBACjAI ALA? BUKTI

Monurut pasal 1973 ayat 1 BW, bahwa torhadap si- 
apa dimadukan kokadaluwarsaan yang torsobut dalam pasal 
1968, 1969, 1970 dan 1971 BW, dapat monuntut yang mong
gunakan kokadaluwarsaan itu, supaya borsumpah bah.wa hu-

2tang moroka simgguh-sungguh tclah torbayar
Sodangkan yang monjadi dasar dari kctontuan tor

sobut, yang mcnctapkan bahwa croditour dapat mominta su 
paya dcbitour disumpah untuk monorangkan bahwa ia bonar 
bonar tclab. molunasi pinjaroaxmya. Dongan dcmikian, apa- 
bila dobitour sanggup dan mcnyatakan sumpahaiya, pcrnya- 
taan ini borisi pongakuan,tclah mcmbayar pinjaman .

Dalam hal dooitour tfimriVKa uircvuc oorsunipah., da- 
patlah ia borsumpah bahwa mcmang tclah. tcrjadi pombayar 
an; juga dapat borsumpah untuk monyatakan mombantah. ada 
nya hutang, atau hondak mcngakui bahwa tidak tor.jadi -

4pombayaran .

Vollmar, Vcrbintonisscn on Bowi.jsrocht p, 518.
2* R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pcntorj*), BW p. 450.
*5 Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Pagans p. 81. 
i-* Vollmar, Verbintonisson on Bowi.jsrocht p. 516.
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Solanjutnya pasal 1973 ayat 2 BW, duga mcmbcrikan 
kcwonangan untuk mominta sumpah kopada para janda dan - 
ahli waris, atau jika moroka yang dimaksud diatas itu 
orang-orang yang bclum dowasa, dialihkan kopada wali mo 
rcka **".

Ponulis borpondapat, kotontuan pasal 1973 ayat 2 
torsobut, bukan saja orang yang mindorjarig dapat diwa- 
kili oloh walinya, totapi soharusnya torhadap orang yang 
dilotakkan dibawah pongampuan, juga soharusnya dapat di 
porbolohlcan diwakili oloh pongampunya untuk molakukan - 
sumpah., soporti yang dimaksud pasal 1973.

Sumpah yang tortora dalam pasal 1973 torsobut,ti
dak dapat dinyatakan oloh hakim karona rjabatannya, tota-

2pi harus dimintakan oloh siponagih hutang . Dalam' hal 
ini, jika siponagih hutang solaku ponggugat tidak monyu 
ruh sitorgugat untuk bcrsumpah* maka hakim tidak dipor- 
bolohkan momorintahkan sitorgugat mongambil sumpah so - 
porti yang dimaksud pasal 1973 torsobut,

Ponggunaan sumpah torsobut sobagai alat pombukti 
an, maka dalam hal si borhutang momfaantah adanya hutang 
atau mau mongakui bahwa tidak torjadi pombayaran; tidak 
dapat mongajukan banding untuk kokadaluwarsaan yang di 
porpondok. Sobab dongan domikian disangkal dasar diba -

R.Subokti dan R.Tjitrosudibio, loc. cit.
Vollmar, Vorbintonisson on Bcwijsrocht p. 518.

is
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* yangkan, yakni pombayaran. Ratio yang domikian ditotap- 
kan oloh. Hof dalam rangkaian koputusan yang dimulai so- 
,1ak tahun 1917 'L.
Pormintaan banding dari torgugat atas kokadaluwarsaan - 
yang diporpondok ini harus mongandung arti baik pongaku 
an hutang maupun pombayaran hutang itu; hingga porminta 
an banding tidak soeuai dongan ponolakan atas dasar ti
dak adanya hutang, aan karona itu borarti tidak ada pom 

2bayaran
5. BBRLAKOKYA KEKADALUV/ARSAAN YANG DIPERPENDEK TERHADAP 

ORANG YANG BELUT.I DE^ASA DAN 0RANG YANG DILETAKKAN DI 
BAWAH PENGAMPUAN

Pada umumnya lombaga kokadaluwarsaan tidak dapat 
dimulai atau borlangsung torhadap :

1. Orang yang minderjarig, yaitu orang bolum mon 
capai umur 21 tahun, dan yang sobclumnya bo - 
lum pomah lcawin

2. Orang yang dilotakkan dibawah pongampuan, ya
itu orang yang tolah borumur 21 tahun, atau 
tolah kawin; totapi karona tidak cakap borbu- 
at hukum atau karona boros, maka dalam porbu-

-1* Ibid., p. 516.
2* Vollmar, Vorbintcnisson on Bowijsrocht pp. 516-17.
x

* R.Subokti dan R.T.jitrosudibio (pcntor.j.),BY/ ps,330, 
p. 93. —
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Eitsin hukum mcmcrlukan bantuan pcngampunya 1 .
Khusus tcrhadap pasal 1968, 1969, 1970, 1971,
1974, 1975 dan 1977 BW, kctcntuan torscbut di 

atas tidak borlaku; dongan kata lain, tcrhadap kotujuh- 
pasal torsobut tonggang kokadaluwarsaannya totap bcrla- 
ku tcrhadap orang yang minder,jarig maupun tcrhadap orang 
yang dilctakkan dibawah pcngampuan (1976 BY/) , dongan - 
tidak mongurangi pcnotapan ganti rugi tcrhadap wali a - 
tau pengampunya,

Ltcngingat pasal 1976 BW torsobut borlaku khusus- 
tcrhadap pasal 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975 dan - 
1977 BW, maka ponulis baranggapan bahwa tcrhadap kokada 
luwarsaan yang diporpondck yang bcrada diluar pcngatur- 
an kctujuh pasal tcrscbut, tctap borlaku kctontuan kcka 
daluwarsaan dalam pasal 1987'BW, yaitu .upaya kokadalu - 
warsaan tidak dapat dimulai atau bcrlangsung torhadap o 
rang yang minderjarig maupun tcrhadap orang yang bcrada 
dibawah pongampuan .
B. BERBAGAI JENIS TENGGANG WAKTU KEKADALTOARSAAN YANG- - 

DIPERPENDEK

Tirtodiningrat, Hukum Pcrdata dan Hukum Dagang p*36.
• R.Subokti dan R.Tjitrosudibio, op.cit. p.452*; Dam, 
Hot Privaatrccht p. 206,
R,Subokti dan R.Tjitrosudibio (pcntorj.), BW p. 452.

20
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Mongonai tonggang waktu dari kokadaluwarsaan yang 
diporpcndok ini, undang-undang tolah monotapkan jangka- 
waktu yang bcrboda-boda; yakni dalam tonggang-tonggang- 
v/aktu satu, dua, tiga, lima dan scpuluh tahun.
'1. TENGGANG WAKTU SATU TAHTJU

Kokadaluwarsaan yang diporpondok yang bortonggang 
waktu satu tahun, dapat ditcmukan pongaturannya dalam s

a) Pasal 1968 BW^, yang mongatur tontang,
(1) Tuntutan guru dan pcngajar kobudayaan - 

dan pongotahuan, untuk pcla.jaran yang - 
tolah diborikan tiap-tiap bulan atau da 
lam waktu yang lobih pondok.

(2) Tuntutan pongusaha rumah ponginapan dan 
rumah makan untuk pomborian pcnginapan- 
dan makan.

(3) Tuntutan buruh tontang upah, yang harus 
dibayar tiap-tiap kali sotolah lowat - 
waktu yang kurang dari triwulan.

b) Pasal 1380 BW, yang monontukan bahwa tuntutan
dalam porkara ponghinaan gugur sotolah lowat-
nya satu tahun, torhitung mulai dilakukannya-
porbuatan dan dikotahuinya porbuatan itu oloh 

2ponggugat .

21

•U Ibid., p. 449.
2 * R.Subokti dan R.T.jitrosudibio (pontorj.),BW p. 320.
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,2* IENGGAm  WAKTU DUA TAHUK
Tonggang kokadaluwarsaan yang diporpondck, ' yang

bortonggang waktu dua tahun dapat ditomukan dalam :
a) Pasal 1969 BW \  yang mcngatur tontang,

(1) Tuntutan doktor dan ahli obat-obatan, untuk - 
kunjungan, porawatan dan obat-obatan.

(2) Tuntutan ,juru sita untuk up ah moroka.
(3) Tuntutan pongusaha sokolah borasrama, untuk 

uang muka dan ponga,iaran; juga buat tuntutan- 
pongajar yang somonis.

(4) Tuntutan buruh akan upah dan konaikkannya mo
nurut pasal 1602 q. Btf, dongan porkocualian 
yang tolah diatur oloh pasal 1968.

pb) Pasal 1970 ayat 1 dan 3 BY/ , yang mcngatur ton -
tang i
(1) Tuntutan advokat dan pongacara, untuk jasa , 

pombayaran pcrsckot dan upah moroka (1970)a - 
yat 1)

(2) Tuntutan notaris untuk pombayaran porsokot dan 
upahnya (1970 ayat 3).

c) Pasal 1974 ayat 2 BW yang mcngatur tuntutan su
atu pihak tcrhadap juru sita atas tanggung jawab-

1‘ Ibid., p. 449.2 R.Subokti dan R.T.jitrosudibio (pcntor;].), BW p, 449.
Ibid., p. 450.
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pya, tcrhitung sojak polaksanaan kuasa atau pombcrian 
tahu akta yang ditugaskan kcpadanya.

3. TENGGANG WAKTU TIGA TAHUN
Scporti yang tolah dikemukakan oloh ponulis dalam 

pombicaraan tordahulu, maka dongan borpijak pada pasal 
1977 ayat 2 B'tf ponulis boranggapan adanya tonggang wak 
tu tiga tahun, bagi tuntutan sosoorang yang tolah kohila 
ngan atau kocurian barangnya, torhitung sojak hilang a- 
tau torcurinya barang torsobut.

4. (fKNGGANG WAKTU LIMA TAHUN
Kokadaluwarsaan yang diporpcndok dongan tcnggang- 

waktu lima tahun dapat ditcmukan pongaturairnya dalam :
a) Pasal 1971 BW , yang mongatur tontang,

(1) Tuntutan para tukang, untuk pombayaran - 
bahan-bahan dan upah moroka (1971 ayat 1)*

(2) Tuntutan pongusaha toko untuk pombayaran 
barang yang tolah. discrahkan, sokodar mo 
ngonai pokorjaan dan ponyorahan yang bu- 
kan pokerjaan tctap (1971 ayjyt 2),

b) Pasal 1974 ayat 1 BY/ yang mongatur tuntutan 
sosoorang torhadap hakim dan pongacara, atas - 
ponyorahan surat-surat.

1- ibid., p. 451. 
p R.Subokti dan R.T.jitrosudibio (pontorj.), BW ;p. 451.

Ibid.
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c) Pasal 1975 BW 1, yang mcngatur tontang,
(1) Tuntutan mcngcnai bunga atas abadi atau 

bunga cagak hidup.
(2) Tuntutan mcngcnai bunga atas tunjangan- 

tahunan guna pcmclibaraan, harga scwa - 
rumah dan tanah.

(3) Tuntutan mongcnai bunga atas b.utang,dan
pada umumnya sogala apa yang barus diba
yar tiap tahun atau tiap waktu tcrtcntu
yang lobih pcndck. 

od) Pasal 1454 BW , mcngcnai tuntutan pcmbatalan- 
pcrikatan,

(1) Dalam b.al scbclum dowasaan, scjak bari- 
kcdcwasaan,

(2) Dalam bal pcngampuan, scdak hari pcnca- 
butan pcngampuannya.

(3) Dalam bal adanya paksaan, sc dak hari pok 
saan itu tclah bcrbcnti.

(4) Dalam bal adanya kcldiilafan, pcnipuan ; 
sc dak hari dikctahui adanya kokbilafan- 
atau pcnipuan itu.

(5) Dalam bal porbuatan scorang pcrcmpuan -

Ibid.
R.Subckti dan R.T;jitrosudibio (pcntord.)* BW pp.334-35.
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yang bcrsuami, yang dilakukan tanpa 
kuasa si suami, sc.jak hari pombubar 
an porkawinan.

(6) Dalam hal kobatalan yang dimaksud - 
pasal 1341 Biff, yaitu tontang dibo - 
lohkannya crcditcur untuk monuntut- 
pombatalan torhadap sogala pcrbuat- 
an yang tak wa,jib dari dobitour do
ngan nama apapun juga yang mcrugi - 
kan croditour; ;juga tontang diporbo 
lohkannya croditour mcnuntut pomba- 
talan pcrbuatan yang dilakukan dong 
an cuma-cuma oloh dobitour yang mo- 
rugikan orang $ang mcnghutaiigkan , 
tonggang kokadaluwarsaan bcrlaku so 
jak hari diketahuinya kosadaran yang 
diporlukan untuk kobatalan tolah ad a 

Torhadap pasal _Ut97J> BW, porlu dikemukakan bahwa kc 
tcntuan tcrsebut tidak mongcnai ponontuan tjumlah u- 
ang, tctapi hanya mcngharuskan .jaagka waktu 1, atau 
pcnbayaraii yang borsifat poriodik, pada umuntuya apa 
yang dapat dibayar solama satu tahun, atau solama -

pjangka waktu yang icbih pendek .

25
4

Pitlo, Bowi.js oil vor .jaring p. 203.
2* RASubckti dan R,Tjitrosudibio (pouter,j.) ,BW p.450; 

Vollmar, Vorbintensisson on Bewi.jsrocht p75l7.
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*Kctontuan pasal torsobut, tidak didasarkan atas pcrkira
an pombayaran, totapi bcrmaksud mclindungi dcbitcur tor-
hadap makin mcningkatnya hutang yang tcr;jadi solama wak-
tu-waktu tcrtcntu. Hal ini mondorong croditour untuk mc-
nagih pada waktunya, supaya tidak kohilangan hak apabila
tidak dibayar \

Monurut VOllmar, pcrumusan pasal 1975 mcnimbulkan-
kotidak pastian hukum, apakah itu mcliputi juga pembayar
an yang dapat ;juga dilakukan dongan angsuran (poriodik),
tapi yang sobolumnya tidak ada kopastian apakah dan sam-

2pai borapakah bosarnya jumlah yang tcrhutang itu 
Untuk monghilangkan kcragu-raguan, VOllmar mongemukakan- 
praktck pcngadilan di Nederland dowasa ini,

Portama, putusan HR dalam arrest "Kontrak pelayan 
an susu" (melklcvorantic contract), dongan pombayaran - 
mingguan yang jumlahnya tidak totap, Dcwan (collogo) mc- 
mutuskan bahwa' pasal 1975 BY/ mcngcnai scmua koharusan pc 
riodik -(dongan pengcrtian bahwa hanya dongan lahirnya hak 
monuntut dan dimulainya kokadaluwarsaan), dan tidak ter -

%batas pada jumlah yang ditontukan sobolumnya •
Dcmikian ;juga, scpcrti yang diungkapkan oleh Pitlo dari -

VBllmar, loc. cit,

2* Ibid,; p. 518.
Vollmar, Vorbintcnissen en Bcwi.jsrocht p. 518.
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putusan HR, bahwa balk, dalam kata maupun arti dari pasal 
1975 BW, tidak mombori bantuan pada pcndapat bahwa kcten 
tuan torsobut tidak hanya dijalankan mcngcnai jumlah yang 
tidak ditctapkan tcrlobih dahulu 1.

Kodua, putusan pongadilan mongonai koharusan dari 
pcsorta suatu "porusahaan asuransi borsama" (ondorlingo- 
vorzokoringsmaatschappij), untuk sctiap tahun mcmikul sa 
hamnya yang sosudah pongumpulan "promi somontara’1, masih 
akan monjadi jelas untuk dibobankan kopada para posorta. 
Mogistraat (Kantonrochtor) moraportimbangkan bahwa pasal- 
1975 BW, tidak dapat ditcrapkan dongan alasan, disini ti 
dak ada kopastian bahwa sctiap tahun akan ditarik omslag 
yang scrupa itu; mcmang ini tidak akan dilaksanakan jika:

1, Promi cukup untuk monutupi korugian dan boaya- 
boaya.

2. Jumlah ponarikan (omslagon), dipindahkan koda- 
lam buku tahun berikutnya.

Putusan cassatio mcnggugurkan putusan Magistraat (Kanton 
rcchtor) dan monotapkan bahwa baik komungkinan jumlah - 
omslag untukt sotahun ditotapkan nihil dan karona itu ju- 
ga tidak ada jumlah yang dipungut, maupun komungkinan - 
jumlah ponarikan yang ditotapkan untuk para posorta di - 
pindahkan ko tahu buku berikutnya dan karona itu kopada

Pitlo, Bowijs on vor jaring p. 203.
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orang-orang ini dipcrhitungkan, komudian tidak merinta- 
ngi poncrimaan adanya suatu koharusan poriodik soporti- 
yang dimaksudkan dalam pasal 1975 BW \
Dalam hal ini, Pitlo ,-juga mongungkapkan dalam bukunya , 
tontang putusan HE 13 Oktobcr 1950 yang menotapkan,bah
wa untuk mcmporlakukan pasal 1975, tidak porlu lagi ha-

2rus diadakan ;jangka waktu .
Pitlo boranggapan bahwa ratio dari pasal 1975 - 

torsobut, adalah untuk moncogah konaikkan suatu hutang, 
akan totapi toh barus ditorima, misalnya sowa rumah ha- 
nya untuk satu tahun, dan dibayar satu kali; sowa rumah

3tadi tunduk juga pada kotontuan pasal torsobut .
5. TENGGANG WAKTU SEPULUH TAHUN

Kokadaluwarsaan yang diporpondck dongan tonggang 
waktu scpuluh tahun dapat dikotomukan pada :

a) Pasal 414 BW yang mongatur tontang tuntut
an si minder .jarigo tcrhadap walinya borkonaan 
dongan tindakan porwalian, kokadaluwarsaan di 
hitung mulai hari ia mcnjadi mindcrjarig.

b) Pasal 1970 ayat 2 BW yang mongatur tuntut-

VBllmar, Vorbintonisson on Bowi,jsrocht p. 519.
2* Pitlo, Bcwi.js on vor.jaring p. 203.
3' Ibid., p. 202.
4. R.Subokti dan R. T.jitrosudibio (pontor.i*): BW p. 129- 
5* Ibid., p. 449.

28

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPENDEK DAN BEBERAPA ASPEK .. 
MUHAMMAD WARTAWAN



an advokat dan pongacara untuk pombayaran jasa, 
porsokot dan upah moroka, dalam hal porkara ti 
dak solosai.

C. PELtBAYARAN SETELAH ADANYA KEKADALUWARSAAN
Apabila waktu yang dipcrlukan untuk dibobaskan da

ri suatu porikatan tolah lampau, dalam hal ini dobitour- 
dapat mcnyatakan kokadaluwarsaan ataupun molopaskan koka 
daluwarsaan, dongan molakukan pombayaran. Misalnya soo - 
rang dobitour dari sobuah rumah makan, tolah. momosan so- 
party masaKan untuk posta kawin, dia tahu bahwa sotolah- 
lowat satu tahun, hutangnya tolah daluwarsa; namun dalam 
hal ini dobitour dapat mombayar sosudah maupun sobolum - 
pornyatann kokadaluwarsaan. noskipun ia tahu bahwa pori- 
katannya tolah daluwarsa, tapi ia dapat mombayar karena- 
morasa bahwa croditour dapat monogurnya untuk mombayar1.

Dalam hal dobitour molakukan pombayaran sotolah - 
adanya kokadaluwarsaan yang diporpondok ini, dalam dunia 
hukum dikonal dua macam aliran, yaitu ;

1. Do Storko working.
Aliran ini dianut oloh banyak ahli hukum; monga -
(jarkan bahwa hak itu sondiri hap us, karona tuntut
an hukum solama jangka waktu yang disyaratkan un-

2tuk kokadaluwarsaan tidak digunakan , porikatan-

Uathalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 19.
Uarthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 18.
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yang dcmikian monjadi hapus
Pondukung dari aliran ini antara lain yaitu Star-

2Busmann dan Van Brakcl
2, Da Zwakko working.

Aliran ini mcngajarkan bahwa hanya sobagisn dari- 
hak, yang solama waktu tidak digunakan sampai men 
capai kokadaluwarsaan, mon;jadi hap us. Tlongonai ti 
dak moncgur dobitour, hanya akan borakibat, bahwa 
tuntutan hukumnya hapus, totapi tuntutannya son - 
diri masih totap nda; hanya tuntutan (hukum) su -

3paya dobitour mcnotapinya tidak ada . Pcrikatan- 
nya diroduccor sampai mon.jadi suatu natuurlijko - 
vorbintontonis (porikatan yang wa.iar)
Ajaran ini didukung oloh Pitlo,Suyling dan Hitmans. 
Pitlo dari pondukung Do Zwalcko working borponda - 

pat bahwa akan racrupakan suatu kojanggalan apabila suatu 
tuntutan yang tclah hapus karona kokadaluwarsaan,akan hi 
dup kombali karona ponglopasan kokadaluwarsaan, ini ada- 
lah tidak tcpat. Sobolum kita molakukan ponglopasan kolca 
daluwarsaan, tinggallah kokuatan kor.ja dari kokadaluwar- 
saan yang tidak monontu; jadi kita tidak dapat mongatakan 
bahwa tuntutan atau tuntutan hukumnya yang hap us, hidup-

***' Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Dagang p. 82. p Llarthalona Pohan, loc. cit.
Tirtodiningrat, loc. cit.
Uarthalona Pohan, op cit. p. 82.
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kombali karona ponglopasan, sobolum pomilihan untuk raola 
kukan pornyataan atau ponglopasan; ,-justru rroragukan apa- 
kah hubungan hukumnya tolah. hapus, tornyata ini baru moil 
tjadi dofinitif sotolah. molakukan pornyataan atau ponglo
pasan kokadaluwarsaan. Siapa yang tidak sotuju dongan - 
pondapat ini, harus moncrima, bahwa monghidupkan kombali 
tuntutan hukum, sotolah hapus karona kokadaluwarsaan, a- 
dalah sama ganjilnya dongan monghidupkan kombali koadaan 
yang sama tuntutan itu sondiri

Dongan mongambil contoh dobitour dari pongusaha - 
rumah makan torsobut dimuka, dalam hal ia mombayar soto-
lah molakukan pornyataan kokadaluwarsaan, hal domikian -

2tidaklah dapat dikatakan sobagai kokhilafan . Dalam hal 
ia sadar lalu mombayar, maka monurut Do Zwakko v/orking, 
dobitour tolah molakukan pomcnuhan suatu porikatan yang

*5wajar dari suatu porikatan aslinya .
Ponganut Do storko working, sobogitu jauh mongang 

gap kowajiban morool untuk mombayar tidak cukup mondosak, 
dan tidak pada tompatnya untuk borbicara tontang porikat
an yang wa.jar; pada pombayaran ini torlihat adanya schon
, . 4 King \

1# 'larthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 82.
Ibid., p. 18.
Ilarthalona Pohan, Diktat Daluwarsa p. 20.
Ibid., p. 19.
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Ponulis tidak dapat monyotujui pandangan Bo Storko wor - 
king torsobut diatas, karona untuk adanya schonking di - 
syaratkan porsyaratan formil dongan akta notaris;pada hal 
untuk pombayaran torsobut tidak usah dongan akta notaris.

Solanjutnya Do Storko wording monga(jarkan, bahwa-
dalam hal dobitour molakukan pombayaran sobolum pornyata
an, tanpa mongotahui, bahwa tolah dapat molakukan pornya
taan kokadaluwarsaan, adalah morupakan pombayaran yang -
tidak diwajiblcan \

Pada akhirnya baik Do Storko working maupun Do
Zwakko working, lcoduanya moiigajarkan, bahwa dalam hal do
bitour masih bolum monyatakan kokadaluwarsaan, padahal -
mcngotahui bahwa sobotulnya ia tolah dapat monyatakannya,
tapi molakukan pombayaran, hal itu borarti ponglopasp.ii -

2kokadaluwarsaan socara diam-diam

32
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BAB III 
PERIKATAN PADA UXJMYA

Buku III BW Indonesia, mongatur tontang vorbinton- 
nis (porikatan). :<£clalui bab ini, ponulis bormaksud mom- 
borikan sodikit gambaran tontang porikatan, agar orang - 
dongan mudah momahami matori skripsi yang ditulis oloh- 
ponulis.
A. P^'GERTIAK PERIKATAN

Baik BW Indonesia, Nodorland maupun Codo civil Po 
rancis, orang tidak akan monomukan dofinisi porikatan 
Mcngonai apakah porlu moncaiitiimkaii dofinisi dalam porun- 
dang-undangan; tordapat perbedaan pondapat, Uonurut Hof
mann, tidak adanya dofinisi torsobut, sotidak-tidaknya -

2dapat dianggap sobagai kokuraiigan yang kurang ponting .
Dongan domikian rupanya pombontuk undang-undang monyorah.
kan dofinisi porikatan pada porkembangan ilmu pongotahu-
an dan praktok.

Dofinisi yang torkonal, yaitu dari Instituton Jus-
tinianus obligatio ost iuris vinculum quo nocossitatc -
adstringimur alicuius solvondao roi socundum nostrao ex

'svitas iura .

1C. Hofmann-Soohardi/Sookainto(pontorti. ),Hot IJodorlands 
Vorbintonissonrocht (Jogjakarta: Koluarga_Llahasiswa - 
"Tri Tunggal" Pusat, p.l. th.

2' Ibid.
Ibid.
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.Bila perkataan socundum nostrao civitas iura dihilang - 
kan, maka dofinisi torsobut bagi hukum yang modern tam- 
paknya dapat ditorima. Namun dofinisi ini mongandung ko 
beratan karona tidak monyatakan sesuatu tontang hak da
ri croditour atas prestasi (sogi aktif). Dofinisi ini 
hanya mcngcmukakan sogi pasif, yaitu kowa.jiban dobitour 
untuk molakukan prostasi; tapi hal ini juga tidak bonar 
solurubnya \

Borlawanan dongan Isntituton, Von Savigny hanya- 
mongomukakan sogi aktif saja;

Sio (die obligation) bestoht in dor Horrschaft - 
ubor cine fromdo Person; jodoch nicht uber diose Person 
im Ganzon (wodUrch doron Porsonlichkeit aufgohoben oin- 
wurdo) sondern-Ubor oinzolno Handlungon dorselbon dio - 
als aus ihror Froiheid auscheidond, und unsorm Willen - 
unterwoofon, godacht wordon musson 2.
Dofinisi ini juga mongandung koboratan, karona molalai- 
kan bahwa porikatan itu morupakan ikatan hiuum antara - 
pororangan-pororangan; dobitour yang pada akhirnya ha- 
rus molakukan sosuatu untuk moncapai hasil, dan bahwa 
tindakan yang wajib dilakukan dobitour, hanya morupakan 
alat untuk moncapai basil torsobut ,

Akhir-akhir ini tordapat porbodaan, apakah porika 
tan itu suatu hubungan harta kokayaan, ataukah. dalam po

Hofmann-Soohardi/Sookamto (pontcrj •), Vorbintonisson 
rocht p. 1.

2* Ibid., pp. 2-3.
3* Ibid.
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ngortian yang lobih luas, yaitu suatu hubungan hukum.
Tirtodiningrat mcngnnut ajaran yang sompit, moru- 

muskan porikatan sobagai hubungan hukum harta kokayaan - 
antara dua pihak atau lobih, dimana pihak yang satu bor- 
kowajiban momonuhi sosuatu yang monjadi hak dari dan da
pat dituntut polaksanaannya oloh pihak yang lain

Ponulis-ponulis lain yang torgolong dalam ajaran-
2yang sompit ialah Pitlo , Hofmann dalam ponorbitan tor-

3 4dahulu , dan juga Subokti
Hofmann-Opstal dalam bukunya Hot Nodcrlands Vorbin 

tonissonrocht, cotakan ko dolapan jilit satu; momborikan 
pcrumusan yang lobih luas dari pada rumusannya yang tor- 
dahulu. Porikatan dirumuskan sobagai suatu hubungan hu
kum, antara suatu jumlah torbatas dari moroka (dobitour) 
atau schuldcnaar torhadap yang lain atau para croditour- 
lainnya, wajib molakukan porbuatan tortontu, dan yang la

5m  borhak atas porbuatan yang domikian oloh Dobitour . 

Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Pagans p. 69.
2 * A. Pitlo, Hot Vorbintonissonrocht naar Hot Nodorlands 

Bur/^crli.ikWotbook (Hacrlom: HD. 'T.ioonk Y/illink 4 Zoon
snrrVibrab, i9b'4y, P . 2,■3 E.Sootojo Prawirohamidjojo, Doson Pakultas Hukum,dalam 
kuliah Hukum Pordata di Pakultas Hukum Univcrsitas Air 
langga, 9 Juni 1973.
Subokti, Hukum Pordata p, 108.
R.Sootojo Prawirohamidjojo, Kuliah Hukum Pordata, di - 
PH. UNAIR, 9 Juni 1973.
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Ponulis-pcnulis yang dapat digolongkan dalam ali
ran atau ajaran yang luas antara lain Polak dan Suy- 

2ling , scporti yang tornyata dari tulisannya "kcsolu - 
ruhan hak-hak dan ko wajiban-lco waj iban, tidak pcrduli ma
cam apapun”; ungkapan dcmikian monurut ponulis dimaksud 
kan untuk mencakup soluruh hubungan hukum, baik yang - 
bersifat harta kckayaan ataupun yang lainnya.

Pcnulis dapat mongikuti ajaran yang luas, dong
an pcrtimbangan bahwa pcngaturan porikatan dalam BW ki
ta, dilotakkan tcrpisah. dari pongaturan tontang orang 
dan kobendaan. Sohingga monurut pcnulis, porikatan mcru 
pakan hubungan hukum yang tidak khusus untuk hubungan - 
harta kckayaan sa.ja, tctapi scharusnya mcliputi 3uga hu 
bungan hukum lain-lainnya yang borada diluar hubungan - 
hukum harta kckayaan.

Contoh porikatan yang borasal dari hubungan hu
kum yang borada diluar hukum kobendaan, yaitu kowajiban 
untuk mombcri ganti rugi karona wanbehoer kckayaan is- 
tri oleh suami, kckayaan anak oloh orang tuanya, dan pu

Polak-Sulwan (pontorj.), Hukum Pordata Tortulis di - 
Indonesia (Djakarta: 1953), i.p., p. 55.

* R.Soctojo Prawirohamidjojo, loc. cit.
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pil oloh walinya; moskipun porikatan-porikatan torsobut-
mongonai harta kokayaan, totapi toh borasal dari hukum - 
koluarga \
Di Jcrman, undang-undang momborikan ganti-rugi tcrhadap- 
pomutusan portunangan yang dilakukan tanpa alasan oloh 

ppihak lainnya ; hal domikian moskipun monyangkut harta 
kokayaan totapi borasal dari hubungan yang bcrada diluar 
hukum kobondaan, tapi morupakan lingkungan hukum porka - 
v?inan.

Dongan mongikuti pandangan yang luas, ponulis mo- 
rumuskan pongortian atau dofinisi porikatan sobagai bori 
kut; porikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyok 
hukum yang torbatas, yang tordiri dari dobitour dan cro
ditour, dimana soorang atau lobih solaku dobitour borko- 
wa.jiban momonuhi prostasi tcrhadap so so orang atau lobih 
solaku croditour yang borhak monorima prostasi,

Dari pongortian torsobut diatas, dapat disimpul- 
kan pokok-pokok sobagai borikut :

Kosatu, Porikatan morupakan hubungan hukum, arti-
nya hubungan yang diatur oloh hukum; tormasuk ,-juga tunt-

*2tutan moral dan tata susila ; (yang mondosak).

Hofmann-Soohardi/Sockamto (pontcr.i.),Vorbintonisson - 
rocht p. 5*

2 1 1Djasadin Saragih, Inti Sari Kuliah HPI Sopan.iang Tahun 
Kuliah 1969 s/d 197l_ (Surabaya: FH~ UNAIR,1971), p.72.
R.Sootojo Prawirohamidjo.jo, Kuliah Hukum Pordata, di- 
FH U1CAIR, 9 Juni 1973.
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Kodua. Subyck hukum yang torb&tas, artinya orang 
tortontu yang torikat dalam hubungan hukum; tidak tcrma 
suk disini kcwajiban hukum yang hafus diponuhi torhadap 
sctiap orang, bcgitu pula untuk mcnuntut sctiap orang 
guna momprostir \

Kctiga. Soorang atau lobih sobagai croditour,yang 
borhak atas prostasi; dan soorang atau lobih sobagai do 
bitour, yang bcrkowajiban momprostir, dan pada umumnya- 
bortanggung jawab atasnya moliputi somua harta bonda , 
baik borgorak maupun tidak, baiic yang sokarang ada mau-

ppun yang kclak akan ada (1131 BW)
Kccmpat. Isi dari porikatan adalah prostasi;yang 

moliputi mombori sosuatu, bcrbuat sosuatu, dan tidak 
bcrbuat sosuatu (1234 BW)
B. SUMBER-SUTIBER PERIKATAN

BW kita, dalanfhal ini pasal,- 1233 monctapkan- 
-AUiabxjf porikatan adstehi sobagai bcrikut s

1. Pckrsotujuan (uit ovcrccnkomst).
2. Uhdasag-undang (uit do wot).

R.Sootojo Prawirohamidjo'jo, Kuliah Hukum Pordata, di 
PH UNAIR, U  J'uni 1973.

2# R.Subokti dan R.Ijitrogudibio (pontorj.), BW p. 269. 
Ibid., p. 297•

4# Ibid.
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Tcrhadap sumbor porikatan torsobut diatas, monu
rut banyak ah.ll hukum torutama dalam karangan lama, di- 
katakan sobagai tidak bonar, karona tidak. ada porbodaan 
yang hakckat antara pcrsctujuan dan undang-undang,sobab 
pada akhirnya toh undang yang mombori sanksi. Monurut - 
Hofmann, hal itu momang bonar, akan totapi tcrhadap pern 
bagian dari pasal 1233 BXI torsobut bukan morupakan kobo 
ratan; sobab pada porikatan yang bcrsumbor pada undang- 
undang, monciptakan sondiri dongan langsung, bcrdasaikan 
koadaan tortcntu, pcrbuatan atau kojadian, suatu kowajib 
an dibebankan pada orang tortontu tanpa dimintai pcrsc- 
tujuannya; sodang pasa sumbor pcrsctujuan, timbulnya po 
rikatan hanya bila dobitour sondiri mombcr pcrsctujuan- 
nya. Jadi porbodaan dari kodua sumbor torsobut momang - 
ada \

Pada porikatan yang bcrsumbor pada pcrsctujuan ,
pmonurut pasal 1314 BW , dapat dibodakan menjadi dua, - 

yaitu :
1. Pcrsctujuan yang dibuat dongan cuma-cuma; mi- 

salnya schcnking (1666 BVO.
2. Porsctujuan atas beban. 

misalnya jual boli (1457 BW).

Hormann-Soobokti/Sookamto (pontorj.), Vorbintonisson- 
rccht pp. 29-3.

p 'E.Subokti dan R*Tjitrosudibio (Pontorj.) BW pp.310-11.
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Pada porikatan yang bcrsumbor pada midang-undang,
monurut pasal 1352 BV/\ dapat dibagi iucnjadi dua,yaitu:

1. Porikatan yang timbul dari undang-undang sa.ja- 
(uit do wot alioon).
Porikatan domikian ditimbulkan oloh hubungan - 
kokoluargaan sobagrimana yang diatur dalam pa
sal 321, 322 dan 323 BY/, yang mongatur tontang 
kowajiban mombori nafkah.

2. Porikatan yang timbul dari undang-undang soba
gai akibat porbuatan orang (uit do wot door's 
monson toodoon).

2Porikatan ini monurut pasal 1353 BY/ , dibagi- 
mcnjadi :

a) Porikatan yang timbul dari undang-un - 
dang sobagai akibat porbuatan orang - 
yang halal (uit rochtmatigo daad); pa
sal 651, 1354, 1359 BY/.

b) Porikatan yang timbul dari undang-un - 
dang sobagai akibat porbuatan orang - 
yang molanggar hukum (uit onrochtmatigo 
daad); pasal 1365 BW.

C. HAPUSNYA PERIKATAU

■U  Ibid., p. 316.
2 * E.Subokti dan Tjitrosudibio (pouter;].), BW p. 316.
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Pasal 1381 BW 1, mcnycbutkan hal-hal yang dapat 
monghapuskan porikatan, sobagai borikut :

1. Pombayaran.
Ialah polaksanaan atau pomonuhan porikatan sc
cara suka-rola, artinya tanpa paksaan atau ck
sô iusi. Pombayaran ini moliputi uang, barang,
bahkan sipckorja yang molakukan pckorjaan un-

2tuk majikannya .
2. Ponawaran pombayaran tunai, diikuti dongan pc

nyimpanan atau ponitipan.
Bcrdasarkan pasal 1404 dan 1405 ayat 7 BW  ̂ , 
djebitour dapat molakukan ponawaran yang ditu- 
jukan kopada croditour dongan cara rcsmi, dc- 
ngan pombayaran tunai apa yang monjadi kowa - 
,-jibannya, dan jika croditour mcnolaknya, maka 
croditour dapat mcnitipkan uang atau barang- 
atas tanggungan croditour ko pongadilan yang- 
borwonang.

3. Pcmbaharuan hutang.
Pcmbaharuan hutang ini morupakan pombuatan pc 
rikatan baru yang mcnghapuskan porikatan yang

Ibid., p. 321.
Subokti, Hukum Pordata pp. 137-38.
R.Subokti dan R.T.jitrosudibio (pontorj.), BW pp.325-26.
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lama, akan totapi.pada saat itu juga raelctakkan
suatu porikatan baru

4. Porjumpaan hutang.
Jika dua orang atau lobih, borhutang satu pada 
yang lain, maka torjadilah antara moroka suatu 
porjumpaan, dongan mana hutang antara kodua pi 
hak itu dihapuskan (1425 BW)
Porjumpaan ini torjadi domi hukum, monghapus - 
lean satu sama lain untuk suatu. jumlah yang sa- 
rca (1926) BW 5.
Ada ompat hal yang tak dapat diporjumpakan,ya
itu :

a) Apabila dituntut pongombalian suatu ba
rang yang socara molanggar hukum diram- 
pas dari pomiliknya. (1429 BW)

b) Apabila dituntutnya pongombalian barang 
yang dititipkan atau dipinjamkan ( 1429 
BW).

c) Apabila dituntut suatu hutang yang bor-

Subokti, Hukum Pordata p. 142; Tirtodiningrat, Hukum 
Pordata dan Hukum Pagan& p. 79-

2 R.Subokti dan R.i’jitrosudibio, op. cit. p. 329.
Ibid.

R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontorj.), BW p. 330.
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sumbor pnda tun.jangan nafkah. yang tolah di 
nyataKan tak dapat disita (1429 BW).

d) Hutang yang bcrsumbor pada porikatan yang- 
wajar, kocuali dongan kata scpakat dari ko 
dua pihak

5. Por c amp uran hutang.
Apabila kcdudukan sobagai dobitour dan crodi - 
tour bcrkumpul pada satu orang, maka domi hukum
torjadi poreampuran hutang, karona itu piutang

omonjadi hapus (1436 BY/)
6. Pombobasan hutang,

Pombobasan hutang adalah morupakan suatu pori
katan baru, dimana croditour dongan suka- rcla 
mombobaskan dobitour dari sogala kowajibannya. 
Pombobasan domikian harus ditorima baik oloh - 
dobitour, baru porikatan hutang itu mon.jadi - 
hapus .

7. Llusnahnya bar ang yang bor hutang.
Porikatan untuk momborikan sobuah bonda tcrton 
tu hapus, kalau ponyorahan bonda itu tidak

Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Dagang p. 29-
2 * R.Subokti dan R.Ijitrosudibio, op. cit. p. 331.

Subokti, Hukum Pordata p. 144.
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mungkin, diluar kosalahan dobitour
Kotidak mungkinan itu, monurut pasal 1444 ayat
7 BW 2, dapat borupa :

a) Barangnya musnah.
b) Tidak bolch dipordagangkan, karona la - 

rangan pomerintah.
c) Tidak dapat diketahui apakah barang yang 

monjadi obyok itu masih ada.
S. ICobatalan atau pcmbatalan.

Porjanjian yang dibuat. oloh. orang yang tidak - 
cakap borbuat hukum, dibuat karona paksaan,ko- 
khilafan, pcnipuan, atau karona sobab yang bor 
tontangan dongan undang-undang, lcosusilaan atau 
kotortiban umuiu dapat dibatalkan. Poinbatalan - 
ini pada umumnya boralcibat pihak-pihak dikom - 
balikan soporti pada waktu porikatan bolum di- 
buat «

9. Borlakunya syarat batal dalam bab I buku III. 
Dongan dicantumkannya syarat batal dalam suatu 
porikatan.

44

Tirtodiningrat, Hukum Pordata dan Hukum Dagang p. 80.

R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontor.-j.), BW p. 332. 

Subokti, Hukum Pordata p. 145.
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(porikatan bcrsyarat), maka bila syarat itu - 
tcrjadi, porikatan monjadi hapus, dan mombawa 
sogala-galanya kombali pada koadaan scmula , 
Eoolah-olah tak pornah torjadi suatu porikat- 
an (1265 BT7)
Pada porsotujuan timbal balik, syarat batal-

2soporti diatas, solalu dianggap ada (1266 BV/).
10. Daluwarsa.

Soporti yang tolah disinggung dalam pombahas- 
an tordahulu, suatu porikatan monjadi hapus,- 
pada umumnya sotolah lowat tiga puluh tahun ; 
namun domikian undang-undang juga mongonal u- 
paya kokadaluwasaan yang diporpondok, dongan- 
tonggang-tonggang satu, dua dan tjuga sopuluh- 
tahun.

45

R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontorj.), BTC p. 302. 

2- Ibid.
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BAB IV 
EERIKATAN YA3SG WAJAR

A. PBKGKRTIAN PERIKATAK YAKG V/AJAR
Porikatan yang wa.jar (natuurlijko vorbintonis), 

pongaturannya dalam BV/ dilotakkan pada lingkungan pc- 
ngaturan tontang porilcatan yang timbul dari undang-un
dang karona porbuatan manusia yang diporbolohkan.
BV/ tidak morumuskan pongortian dari porikatan yang wa- 
jar ini, satu-satunya pasal yang mongatur yaitu pasal 
1359 ayat 2 BY/, yang monontukan bahwa torhadap pcrika- 
tan yang wa.jar, yang socara suka rola tolah diponuhi - 
tak dapat dilakukan ponuntutan kombali 
Ratio dari pongaturan domikian monurut Pitlo, momonuhi 
porikatan yang wa,jar bukan mombayar nbukan hutang”,dan 
karona itu tidak dapat monuntut kombali dari "pombaya-

pran yang bukan hutang" ,
Moijors mongatakan porikatan yang wajar sobagai

3porikatan tanpa gugatan hukum , namun moskipun tak - 

R.Subokti dan R.T,jitrosudibio (pontortj.), BW p.317.
p* Pitlo, Hot Vorbintcnissonrocht naar Hot Nodorlands 

Bur^orli.ik Wotbook (Haarlom: HD7~TToonk V/illink 
Zoon NV., Viordo Druk 1954), p* 211.

Lici.jcrs, Do Algomono Bogrippon van Hot Burgorli.jk 
Rocht (Loidon: UnivorsiTairc Pors Leiden,1948),p*49.
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ada hak monuntut, totapi scbcnarnya ada pcnagihannya ^ . 
Bila orang yang borhutang momonuhinya, hal itu morupakan 
itikad baik bolaka. Pcmcnuban dcmikian bukan morupakan - 
schcnking, tapi ia momcnuhi suatu ikatan, karcnnnya ti
dak mcmc-rlukan suatu akto notaris (arrest HR 4 Llci 1932,
UJ 1933, 383) 2.

Dalam dunia ilmu hukum, dikonal beborapa ajaran 
tontang luasnya pongortian porikatan yang wajar, yaitu :

1. Ajaran yang sompit.
Ajaran ini didukung oloh Opzoomcr, Dicphuis ,

4 5. Pothior , dan Moijcrs *
LIcnurut a jar an sompit ini, porikatan yang wa -
jar hanya didapatkan pada porikatan yang turn -

r
buh dari pcrsctujuan atau undang-undang saja •

2. Ajaran sctcngah luas.
Ajaran ini didukung oloh Land dan Suyling,
Land borpendapat bab.wa solain porikatan yang 
bcrdasar pada pcrsctujuan dan undang-undang,ju

LC. Hofmann, Hot Nodorlanfsch Yorbintcnisson-rccht (- 
Batavia: Bij JB Woltcrs tfi'tgovc'rs-Maatschappij NY. 1933), 
p* 256.

2# Pitlo, Hot Yorbintonissonrocht p. 211.
3 LC Hofmann, Vcrbintcnisscn-rccht p. 254.
4' Ibid., p. 256.

Ibid., p. 255.
C.

\ YSllmar, Yorbintonisscn on Bowijsrocht p. 296.
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ga tcrmasuk kowajiban yang dilakukan oloh orang 
yang tidak borpongotabuan 1.
Suyling lobih luas scdikit dari Land, dongan mo
nambahkan porikatan yang dapat digugurkan karc-

2na paksaan, kokhilafan maupun pcnipuan
3. Ajaran yang luas.

Ajaran ini didukung olch Pitlo Subokti ^,dan 
VtJllmar
Monurut ajaran ini, porikatan yang wajar dapat 
torjadi dari kcharusan yang bordasarkan pada mo 
ral dan tata susila. Sobagai contoh, scorang - 
yang kaya diambil dari dalam air olch soorang - 
miskin, dongan tidak monghiraukan bahaya torha- 
dap diri sondiri, adalah morupakan porikatan - 
yang wajar; karona itu si miskin patut mondapat 
pcnghargaan dari si kaya dongan mongorbankan sc 
jumlah. uang

“* LC. Hofmann, loc. cit. 
p# LC. Hofmann, Vcrbintcnissonrocht p. 254.
3 Pitlo, Hot Vorbintonis sonro cht p. 213*

Subokti, Hukum pordata p. 111.
5 Vollmar, Verb int oni s s on on Bowijsrocht pp. 300-301. 
6 ' Ibid., p. 297.
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Praktok pcngadilan di Porancis mongikuti ajaran4- 
yang luas daii di Nederland pada tahun 1926 juga mcngi - 
kuti ajaran yang luas.
Hal ini torlihat dari putusan HR tanggal 12 Uarot 1926,
NJ 1926, 777; yaitu tontang mominta kombali uang suap
yang tolah disotor kodalam kas nogara. HR tidak mongakui
hak gugatnya , dongan portimbangan bahwa monurut sojarah
pasal 1359 ayat 2 BW itu dikutib dari pasal 1235 Co., -
yang moliputi suatu hutang totapi hak monuntut sojak so
mula momang tidak ada, atau knrona koadaan yang timbul
komudian monjadi gugur, totapi juga porsoalan dimana -
yang borsangkutan momonuhi suatu kowajiban yang hanya-
bordasar pada koh.arusan moral dan tata susila \

Dongan mongikuti ajaran yang luas, Subokti moru-
muskan pongortian porikatan yang wajar sobagai suatu-
pcrikatan yang bofada ditongah-tcngah antara porikatan-
moral atau kopatutan dan suatu porikatan hukum5atau bo-
loh juga dikatakan sobagai suatu porikatan hukum yang

2tidak sompurna .
Pitlo monggambarkan porikatan yang wajar sobagai 

porikatan yang borcorak dwi sifat (hybrischo vorschij - 
ning) dongan kaki yang satu diatas lapangan moral, dan

"*■* Pitlo, Hot Vorbintonissonrocht p. 215; Vollmar, Vor- 
bintonisson on' Bowijsrocht p. 299*

* Subokti, Hukum Pordata p. 111.
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Jeaki yang lain diatas bidang hukum 'l'.
Dongan dcmikian poncntuan borada dalam tangan yang bor-
hutang, apakah ia mau mcnarik ikatan itu soluruhnya kc-
arah lapangan moral, ataukah akan monariknya masuk koda

2lam lingkungan hukum
Uoskipun porikatan yang wajar dapat borasal dari 

moral dan tata susila, namun tidak solalu monumbuhkan - 
porikatan yang wajar. HE dalam putusannya 18 Llarct 1953 
(NJ 1953, 640), monontukan bah.wa torhadap kowajiban mo
ral dan tata susila yang borsifat mondosak saja yang- 
dapat monumbuhkan porikatan yang wajar.
Putusan ini didukung oloh Pitlo dan VtJllmar

Kritoria untuk monontukan kowajiban moral atau- 
tata susila sobagai borsifat mondosak, monurut VOllmar- 
tcrgantung dari koadaan yang timbul disokitarnya. Soba
gai podoman, dalam porsoalan pomoliharaan, yang monon - 
tukan adalah dorajat kaum koluarga; dalam pomborian pon 
siun, adalah lamanya masa korja

Pitlo, op. cit. p. 213.
2‘ Ibid.
3 Pitlo, Hot Vorbintonsissonrocht p. 220.
4‘ Ibid.
5 VBllmar, Vorbintonisson on Bowijsrocht p. 300.
'6‘ Ibid., p. 301.
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.Pitlo monambahkan bahwa harus dianggap sobagai borsifat' 
mondosak si concubino yang jatuh kodalam komolaratan

Dari uraian torsobut diata§, dapatlah dirumuskan 
lobih lanjut isi dari porikatan yang wajar;

1. Porikatan yang wajar mompunyai corak antara - 
porikatan moral atau tata susila dongan pori
katan hukum.

2. Torhadap koliarusan moral dan tata susila yang 
borsifat mend os ale saja, yang dapat monumbuh - 
kan porikatan yang wajar.

3. Porikatan yang wajar tidak mompunyai hak gu- 
gat, karona itu polafcsanaannya tidak dapat di 
paksakan.

4. Momonuhi porikatan yang wajar, disatu pihak - 
borarti bukan mombayar r,bukan hutang”, karona 
itu tak dapat monuntut kombali, dipihak lain 
borarti monyorot porikatan soluruhnya kodalam 
lingkungan hukum, karona itu pombayarannya a- 
dalah. sah dan akibat hukumnya talc dapat dita- 
rik kombali.

B. TERJADINYA PERI^TAII YANG WAJAR
Lloijors mengatakan bahwa torjadinya porikatan -

51
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yang wajar, dapat dj.lih.at dari dua sogi, yaitu :
1. Dari scsuatu yang dilongkapi dongan hukum, to

tapi komudian hilang
2. Dari ikatan tanpa hukum yang torjadi sojak so-

2mula
Dongan ditorimanya ajaran yang luas tontang pori

katan yang wajar, maka ponulis dongan mongikuti sostozna- 
tik dari Ucijors mcmbcri gambaran tontang torjadinya po
rikatan yang wajar dari borbagai macam porikatan yang wa 
jar, sobagai borikut :

1. Porikatan yang wajar, yang torjadi dari sosua- 
tu yang dilongkapi dongan hukum totapi dikomu- 
dian hilang,
a) Hutang yang tolah daluwarsa, baik monurut - 

kokadaluwarsaan pada umumnya, maupun yang -
3diporpondck .

b) Borbagai porsoalan tanggung jawab yang tor- 
batas pada suatu porkara tortontu, sosudah- 
porkara itu dilaksanakan atau tolah hilang;

Koijors, Do Algomonc Bogrippon p. 49.
2- Ibid.
3 Ucijcrs, Do Algomono Bogrippcn p. 49; Wirjono Prodjo- 

dikoro, Asas-Azas Hukum Porjanjian (cot.kotiga, t. th. 
t*p,), P* 98: VOllmar, Vorbintonisson on Bowi.isrocht

- p. 297.
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orang ingat akan suatu hutang uang monurut uh 
dang-undang pogadaian, jika barang gadai tor- 
bakar \

2. Porikatan yang wajar, yang torjadi dari porikat
an tanpa hukum sojak somula.
a) Karona adanya porsotujuan antara pihak-pihak 

Vollmar mombori contoh, dalam suatu pinjam u- 
ang ditontukan bahwa pombori pinjaman tidak - 
akan monagih uangnya di pongadilan .

b) Karona undang-undang monotapkan domikian 
Llisalnya, pombayaran bunga dari pinjaman yang 
tidak dipor janjikan, namun jika tolah dibayar 
tidak ada koharusan untuk mongombalikannya - 
(1766 BW) •*; domikian juga hutang karona por- 
judian dan portaruhan (17-88 BV/)

c) Sisa hutang soorang pailit, sotolah dilakukan
npombayaran monurut pordamaian (accord) .

Moijors, loc. cit.
2> Ibid.
3. Vollmar, op, sit, p. 296.

Moijors, loc. cit.
c R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (pontorj.), BW p. 413.
6, Ibid., p. 417.7 Pitlo, Hot Vorbintonissonrocht p. 214; Polak-Sulwan 

(pontor~f. T, Hukum Pordata Tortuiis p.57; Subokti 
Hukum Pordata p. 11 ll"2.
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d) Porikatan yang wajar, yang tumbuh dari koharu
san moral dan tata susila \
Misalnya, pcnarikan kombali uang suap (arrest
HB 1926, NJ 1926, 777); juga tuntutan untuk -
mcmbcri sojumiak uang yang ditontukan sctiap-
tahun buat soorang wanita diluar nikab. yang

2tolah momporoloh boborapa anak .
SIPAT-SIPAT PERIKATAN YAIJG WAJAR

;.Iongingat pongaturan porikatan yang wajar da
lam B\y) sangat minim, hal domikian monimbulkan por - 
bodaan ponafsiran tontang sifat dari porikatan tor - 
scbut. Koadaan domikian sampai solcarang diantara pa
ra ah.li hukum tidak ada porscsuaian pondapat mongonai

3sifat dari porikatan yang wajar torsobut •
Pitlo mcmbori sifat porikatan yang wajar sc - 

bagai dwi sifat, dongan kaki yang satu diatas lapang 
an moral atau tata susila dan kaki yang lain diatas 
bidang hukum; eohingga torgantung pada dobitour,apa
kah ia hendak monarik porikatan itu soluruhnya kcda
lam lapangan moral atau tata susila disatu pihak, a-

Pitlo, op* cit, p. 220; VBllmar, Vorbintcnisson -
on Bcwijsrocht pp. 300-301,
Pitlo, op. cit. pp. 218-19.
VBllmar, Vorbintcnisson on Bcwijsrocht p. 296;
Pitlo, Hot Vorbintcnisscnrecht p, 2ll.
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-pakah ia hondak mcnarik porikatan itu scluruhnya koda -
lam lapangan moral atau tata susila disatu pihak, atau~
kah akan monarik masuk kodalam lingkaran hukum *L.

Pomonuhan torhadap porikatan yang wajar, somata-
2mata bordasar itikad baik bolaka , hal domikian tidak-

borsifat pomborian schcnking, karonanya tiaalc momorlu - 
kan akto notaris.
Monurut VBllmar, pomonuhamiya torgantung pada suka mom- 
bori yang scjati (algoholo vrijgcvighoid), sodang pada 
porikatan yang waja± justru ada koharusan hukum walau - 
botapapun lomahnya

Subokti mombori sifat porikatan yang wajar soba
gai porikatan hukum yang tidak scmpurna, konsokwonsinya 
hal domikian dapat dijadikan sompurna; masalnya dongan- 
pombaharuan hutang atau dongan ponanggungan hutang 
Kobanyakan ponulis, sopondapat untuk momungkinkan pori
katan yang wajar dijadikan suatu porikatan civil; namun 
porikatan yang wajar, yang tumbuh dari kowajiban tata 
susila, tidak dapat disotujui oloh Moijors untuk dijadi 
kan porikatan civil .

Pitlo, op. cit. p. 213
2* Ibid., p. 211.

VBllmar, op. cit* p. 305*
Subokti, Hukum Pordata pp. 111-12.
LC. Hofmann, Vorbintonissonrocht p. 257.
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•Khusus torhadap porikatan yang wajar, yang bcrupa porta 
ruhan dan porjudian, dilorang oloh undang-undang untuk 
dijadikan porikatan civil, dongan jalan porjumpaan hu- 
tang (1790 BW) 1.
Monurut pcnulis, kalau momang pombontuk undang-undang - 
konsckwon untuk tidak mcmbcrikan kosompatan hukum apapun 
tcrhadap portaruh.an dan porjudian, karona dianggap amo
ral, maka scbaiknya rcdaksi pasal 1790 BW, dipcrtcgas - 
dongan kalimat "••• dongan jalan apapun". Dongan rcdak- 
si domikian, bukan saja dilarang dongan pcrjumpaan hu
tang, totapi juga tcrhadap jalan-jalan yang lain.

Dalam hal porikatan yang wajar dijamin dongan ga- 
dai, hipotik atau borg, monurut VtJllmar, dalam hal domi
kian dikandung maksud untuk mcmbuat suatu porikatan yang 
wajar menjadi porikatan civil, dongan scgala akibat hu- 
kumnyn 2•
Land ncnyangkal ponjaminan dongan borg tcrhadap porikat
an yang wajar; orang tidak dapat mcngatakan bahwa ponja
minan lobih torikat dari pada ponghutang portama (hoof- 
dschuldonaar). Ponjamin dapat saja mcmbcla diri dongan- 
mcngatalcan bahwa ponghutang utama tidak dapat dipaksa -

1* R.Subokti dan R.Tjitrosudibio (Pontorj.), BW p. 417. 
p* Vollmar, Vcrbintonnisscn on Bcwijsrocht p. 304.
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untuk mombayar, dan domikian juga siponjamin; apalagi - 
pada ponotapan porsctutfuan jaminan, ponjamin tahu bahwa 
hutang pokok hanyalah suatu porikatan yang wajar \
Ponulis tak dapat mongikuti pondapat land, kiranya po - 
nulis condong untuk mongikuti Vollmar; karona sopatutnya 
harus diduga bahwa dongan mongadakan pcnjaminan, adalah. 
dimakeudkan untuk momporkuat hubungan hukum torsobut , 
apalagi perectujuan borg tormasuk dalam lingkungan po - 
rikatan civil, maka dongan scndirinya pcnjaminan domiki
an torhadap porikatan yang wajar mompunyai akibat hukum 
pula,

Llongingat pclaksanaan porikatan yang wajar tidak 
dapat dipak.sak.an, maka porikatan domikian tidak dapat -

pdipakai landasan untuk mongajukan pormohonan kopailitas.
Bari uraian torsobut diatas, dapat dikotahui bah 

wa tidak sotiap porikatan yang wajar mompunyai sifat - 
yang sama, baik yang socara togas disobut oloh undang - 
und^ng, ataupun tidak.
D, AKIBAT DARI PERIKATAII YANG- V/AJAR.

Para ahli hukum sobogitu jauh bolum ada kosamaan 
pondapat tontang luasnya akibat hukum dari porikatan -

Assor, Handloiding tot Do Booofoning van Hot Kodorlan- 
dsch Burgorlijk Recbt (Zwolle ;~~NV. U it go v o r s -Ilaa t s c hap - 
pijV Twoode druk X9$0), pp, 766-67.
Vollmar, loc, cit.
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yang wajar. Yang .-joins pomonuhnn yang dilakukan dongan - 
suka-rola, tidak dapat dituntut kombali; kotontuan domi
kian mcnurut Porthicr adalab satu-satunya akibat hukum -

1nya .
Uoijors dan Pitlo, borpcndapat lobih luas dari Porthicr, 
dongan monambah akibat tidak mungkinnya monuntut ganti - 

prugi ; bahkan Pitlo monambab.lcan lagi bahwa torhadapnya, 
tidak dapat dinamakan ponyitaan, juga orang tidak dapat

3mcnuntut halaiya dalam kcadaan pailit .
Tcrhadap porikatan yang wajar tumbuh dari pcrtaru- 

han dan porjudian, undang-undang sondiri mcmbcrikan aki
bat hokum yang bcrbcda. Khusus tcrhadap pcrtaruhan dan 
porjudian yang dilakukan dalam pcrmainan olah raga, ru - 
panya pcmbcntuk undang-undang tidak mcnggolongkannya ko- 
dalam istilah porjudian atau pcrtaruhan;
Sotidak-tidaknya monganggap sifat amoralnya rolatif kc- 
cil, sohingga mcrasa porlu dibcri akibat hukum yang bcr
bcda, dongan momungkinkannya ponuntutan kombali apa yang 
tolah dibayarkannya; yaitu dalam hal hakim borpcndapat - 
bahwa taruhannya molobihi dari yang sowajarnya(1789 BW)f

**■* LC. Hofmann, V orb int oni s s on-Rc cht p. 257.
2 * Lloi.iors, Do Algcmcno Bo/-rippcn p. 49; Pitlo, Hot Vcr- 

Tjintanissonro'cnt' p. -- ---- --------
3 Pitlo, loc. cit.

R.Subckti dan R,Tjitrosudibio (pontoij.) BW p. 417.
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Bahkan torhadap portaruhan dan pcr(judian monurut pasal 
1788 BV/, undang-undang pun masih mombori komungkinan un
tuk monuntut kombali, yaitu dalam hal sipomonang curang 
atau monipu (1791 BV/) 1.
Llonurut ponulis, soharusnya pombuat undang-undang kon - 
sokwon untuk tidak mombori akibat hukum torhadap pori - 
katan yang amoral, dongan sogala bontuknya, sohingga pa
sal 1789 dan 1791 tidak porlu ada.

Hofmann, momporsoalkan tontang komungkinan ponun- 
tutan kombali sotolah adanya pombayaran pada porikatan- 
yang wajar, pada porsoalan soporti torsobut:

1. Bilamana ponyorahan monynngkut barang tidak -
2borgorak

2. Bilamana sosoorang mombori pada orang lain, ~ 
dongan maksud mombori imbalan jasa karona to
lah borjasa kopadanya totapi koliru; maka po- 
nuntutan kombali "pombayaran yang bukan hu - 
tang", hanya dapat dituntut kombali dalam tong 
gang tiga pulub. tahun .

3. Bilamana sosoorang tolah mombayar kopada orang

ibid.
p• Hofmann, Vorbintonisson-rocht pp. 259-260.

3# Ibid., p. 260.
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lain, karona mcn^ira ia dapat dipaksa untuk- 
mombay&r, scdang tornyata tolah ada putusan - 
yang monolak tuntutan si ponagih hutang 
Hofmann borpcndapat bahwa* kita tidak dibcnar- 

lean untuk mombori offck yang sama tcrhadap so tiap pori
katan yang wajar, tapi harus diborikan akibat hukum scn-

2airi-sendiri socara kasuistis
Pcnulis dapat monj otujui pondapat ini dongan catatan , 
bahwa tcrhadap porikatan yang wajar yang borsifat amo
ral (pcrtaruhan dan porjudian), supaya totap dikonankan 
kctcntuan yang sama, yaitu tidak dibcri hukum apapun.

■*** Hofmann, Vcrbintcnisscn-rccht p. 260. 

2* Ibid., p. 259.
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KEKADALUWARSAAN YANG DIPERPEKDEK 
DAN BEBERAPA ASPEK YANG BERHUBUKGAN DENGAN 

P ERIKA TAN YANG 7/AJAR

Kokadaluwarsaan yang diporpcndok soporti yang to
lah diuraikan oloh ponulis dalam bab II, mompunyai bon- 
tuk khusus dari pada kokadaluwarsaan sobagai upaya untuk 
dibobaskan dari kcwajiban atau tuntutan hukum. Aspck so
bagai bcntuk khusus domikian, juga tordapat pada pcrika- 
tan yrng 7/ajar sobagai bcntuk khusus dari porikatan ci
vil.

Torhadap kokadaluwarsaan yang diporpcndok, scba - 
gaian bcsar totap bcrlaku torhadap orang yang bolum do- 
wasa maupun torhadap orang yang dilctakkan dibawah pcng- 
ampuan; aspck domikian dapat juga bcrlaku bagi torwujud- 
nya suatu porikatan yang wajar. Dongan mongikuti contoh- 
yang diborikan oloh VHllmar, tontang soorang kaya yang 
diambil dari dalam air oloh soorang miskin, dongan ti
dak mcnghiraukan bahaya untuk dirinya sondiri, dapat mc- 
wujutkan porikatan * yang wajar. Diumpamaksin oloh ponulis, 
jika si miskin yang mcnolong itu adalah orang yang bolum 
dcwnsa atau orang yang bcrada dibawah pongampuan, porbu
atan itu toh juga totap dapat mcwujudkan porikatan yang 
wajar.
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Keadann dcmikian itu, dikuatkan pula olch Suyling, yang 
borpcndapat bahwa porikatan yang wajar dapat saja tcrja- 
di dari pcrbuatan yang dilakukan olch orang-orang yang 
tidak cakap borbuat hukum, dongan kata lain, pcrikatan- 
yang dibuat oloh orang yang tidak cakap bcrbuat hulcum, 
dibcri sifat sobagai porikatan yang wajar

Suatu kcwajiban dari dobitour yang tolah daluwar- 
sa, tidak dapat dipaksaxtan polaksanaannya, dcmikian ju- 
ga dongan porikatan yang wajar, yang mcnurut sifatnya , 
pomcnuhan tak dapat dipaksakan.

Apabila sotelah pcrnyataan kokadaluwarsaan dcbi- 
tcur molakukan pombayaran, hal ini bcrarti dobitour mo- 
mcnuhi porikatan yang wajar dari porikatan aslinya. Di- 
lihat dari torjadinya porikatan yang wajar, porikatan - 
ini dapat tcrjadi dari kokadaluwarsaan, baik pada umum- 
nya maupun yang diporpondck.

Manakala dobitour tolah molakukan pombayaran,pa- 
dahal kcmudian mongotahui bahwa scbctulnya tolah tcrja
di kokadaluwarsaan yang diporpondck, pombayaran domi^i- 
an tctap sah, karona itu tidak dapat dituntut kombali • 
Aspok dcmikian juga tordapat pada porikatan yang wajar; 
meskipun porikatan itu sondiri tidak dapat dipaksakan ,
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namun bila tolah dipcnuhi tidak dapat dituntut pcmbayar- 
an kor-’cali.
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BAB VI 
KESIttPULAN DAN 3ARAN

A. KESIIJPULAN
Sotolah molalui uraian dari bah ko bab, maka- 

ponulis morasa porlu untuk mcnyimpulkan hal-hal yang 
oloh ponulis dianggap porlu, sohubungan dongan skrip- 
si ini,

1. Lembaga kokadaluwarsaan yang diporpcndok , 
yang morupakan bagian dari kokadaluwarsaan 
ppda umumnya; monurut sifatnya adalah mo - 
rupakan bagian dari ruang lingkup hukum a- 
cara pordata (hukum pordata formil). Namun 
dalam sistim yang digunakan BW kita, mclo- 
takkan pongaturan kokadaluwarsaan ini, so
tolah pongaturan tontang hukum pordata ma
ter iol. Dongan kata lain BW moncampurkan - 
antara hukum pordata matoriol dan pordata 
formil.

2. Kokadaluwarsaan yang diporpondok morupakan 
bontuk Khusus dari pada koicadaluwarsaan so
bagai upaya untuk dibobaskan dari kowajiban 
atau tuntutan hukum.
IColthususan torsobut dapat borupa :

a) Tonggang waktu kokadaluwarsaan yang
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diporpondck, tidak mcmcrlukan lowat wak
tu tiga puluh tahun; totapi cukup dongan 
waktu yang lobih pondck, dongan. tonggang 
waktu satu, dua, tiga, lima dan sopuluh- 
tahun.

b) Pcngaturan kokadaluwarsaan yang diporpon
dck, lotaknya torsobar; baik yang socara 
khusus dilotakkan dalam buku XV bab kctu- 
juh bagian kotiga, maupun yang tcrlctak- 
diluar buku IV BY/.

c) Pombayaran tcrhadap kcwajiban yang bcr - 
tonggang waktu daluwarsa pcndok, tidak - 
diporlukan kwitansi; karona pombuat un - 
dang-undang menduga bahwa dalam tonggang 
yang singkat, rokcning tolah dibayarjhal 
dcmikian dimaksudkan untuk mompor 1 ancar- 
lalu lintas porckonomian.

d) Khusus tcrhadap kokadaluwarsaan yang di- 
pcrpondck yang diatur di buku IV bab ko- 
tujuh bagian kotiga, totap borlaku tcr
hadap orang yang bclum dowasa maupun o- 
rang yang dilotakkan dibawah pongampuan.

o) Khusus tcrhadap kokadaluwarsaan yang di- 
porpendok yang diatur dalam pasal 1968, 
1969, 1970 dan 1971 B7/ tonggang kckadalu-
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warsaannya totap tor jadi walaupun totap 
molakukan ponyorahan jasa dan pokorjaan - 
nya.
Juga tcrhadap pasal-pasal torsobut, bcr - 
laku sumpah sobagai alat bukti.

Pcrumusan pasal 1975 B’,7, monimbulkan koragu - 
raguan apakah itu moliputi juga pombayaran - 
yang dapat dilakukan dongan angsuran (porio - 
dik), totapi yang sobolumnya tidak ada kopas- 
tian apakah dan sampai oorapa&ah bosarnya jum- 
lah yang tcrhutan^ itu.
Bordasar praktck pongadilan, maka pasal 1975- 
BV/ itu moliputi scmua kcharusan poriodik, dan 
tidak torbatas pada jumlah yang ditontukan sc- 
bolumnya.
HR juga monontukan bahwa untuk mcmpcrlakukan- 
kotcntuan pasal 1975 B«, tidak porlu lagi ha- 
rus diadakan jangka waktu.
Aspok sobagai bcntuk khusus yang ada pada ko
kadaluwarsaan yang diporpondck, juga tcrdapat 
pada porikatan yang wajar scbagai bcntuk khu
sus dari porikatan civil.
Bcrbuatan orang yang bclum dcwasa, juga orang 
yang dilotakkan dibawah pongampuan, tctap da
pat dikonakan upaya kokadaluwarsaan yang di-
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porpondok; dilain pihak porbuatan orang-orang 
torsobut, dapat raolnhirkan adanya porikatan - 
yang wajar.

6. Kowajiban atau tur. tutan huicum yang tclah mo - 
monuhi syarat untuk diporlakukannya kckadalu- 
warsaan yang diporpcndok; domikian juga tun - 
tutan torhadap porikatan yang wajar, koduanya 
tidak dapat dipaksanalr.au pelaksanaannya.

7. Pombayaran sotolah adanya pornyataan kokadalu 
warsaan yang diporpcndok, borarti momcnuhi po 
rikatan yang wajar dari porikatan aslinya;dan 
dilihat dari sudut Iain suatu porikatan yang 
wajar dapat lahirdari kokadaluwarsaan ( yang 
diporpcndok).

8. Pombayaran sotolah adanya kokadaluwarsaan yang 
diporpcndok morupakan pombayaran yang sah*As
pck domikian ditcmukan pula pada pombayaran - 
tcrhadap porikatan yang wajar; hingga ponun - 
tutan kombali tidak diporkonankan,

B. SARAK-SARAjJ
Uolalui ponulisan skripai ini, ponulis ingin mem

ber ikan sumbangan pikiran borupa s.aran-saran, yang kolak 
sokiranya dapat borraanfaat bagi pombontukan huicum nasi- 
onal.

1* Sobaiknya pongaturan torhadap kokadaluwarsaan
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(umumnya maupun yang diporpondck) yang borsi- 
fat hukum acara pordata, bcsorta dongan hukum 
acara pordata lainnya, diatur torsondiri tor- 
pisah dari hukum pordata materiel.
Pcngaturan kokadaluwarsaan yang diporpondck , 
yang sckarang tcrsobar baik yang ada dalam - 
buku IV bab kotujuh bagian kotiga BW maupun - 
yang ada diluarnya, scbaiknya dihimpun menja
di satu.
Tcrhadap porikatan. ynng wajar yang mcnyangkut 
hubungan orang laki-lalci dongan wanita diluar 
nikah hingga mcnghasilkan anak; scbaiknya po
rikatan dcmikian ditarik menjadi porikatan - 
hukum yang sampurna.
Tcrhadap porikatan yang wajar, soharusnya di- 
lihat socara kasuistis untuk monontukan aki - 
bat hukumnya; khusus tcrhadap scgala bcntuk - 
pcrtaruhan dan porjudian, supaya tidak dibori 
akibat hukum apapun*-
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