
- M I L I K - 
P E R P U S T a K a a n  

„UWVERS!TAS AIRUNGGA" 

5 U  R A B A J a

9AEI7TA VmthMUn

Skripoi

Diajukan untuk »#l#agiu>pi cgrcr©t-aysrat gun* 

atnoapai gftlsr Sarjana Hukue Juruaan 

Kapardataon pada Fakultos HuHua 

UniTor»ltaa Airlangga

Olebc

gHTUT AHRAWA 

170* Pokoki 7223 / 7H*

pakuijTas nanrj m r i n s m a  k m u n m h

S U E A D A T A

1 9 7 5

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SAHNYA PERJANJIAN KETUT ARNAWA



Ofogati Pujl Bjru&ur kapada Tuhan tons Qfibs Baa ataa 

barhet d>n Bahaat-nya maka aalaeoilob audah panyuaunan 

okrlpai ini*

Makaud dorl panyuaunan akripai ini adalab Babogal 

ayorot polangkap gun* mtnoapal golar Surjona Hukua pada 

Vakultaa Hukua itotrvraitaa /ttrlongea.

fad* keoaapaton ini dangan raam barbutcng budi 

jobs aebaaur - beaornya boat aftcpollton tarioa heoib yang 

tak tarhinaga kapada Ouru baoar dan Para Aalataa Doaan 

yen* talah urfberlkas llau pengatabMan kapada Beya yang 

tak tarailal hargenya.

8aaoga Tuban fang Moba Baa» Paaurah log! Penyeycng 

aas&arlkan patoala yang aotlcpal kapadanya etas jasa-jaaa 

yam telah dikarlkan kapada kanl.

fanyuoun.

H i
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BAB 1

thtk ranvmauAH

Hukuss adalah rangkaian paraturan - paraturan &**- 

nganai tingkah laku oreng-orang «abagi»l anggota ctaayara 

ikai dan bartujuan nangartakan tota tartlb diantcra ang~ 

gota^anggota saayarakat itu* Ini bararti bahwa anaalr 

hukua baru dapat dlanggap ada* apabila auatu tlngkah la 

ku aaorang aadiklt bsnyak aaqyinggusg atau aanpangarubi
j
tingkah lofcu dan kepant lagan orang lain*

pangan kaoaapuan yang eeya punyai# aaya eacber*- 

aikan dirt untuk moffibcha* saangenai *8abqr« auatu par3 an 

jian«. Apakah itu parjanjlan? Dalaa hoi ini banyak ter** 

dapat dtfinlai parJanJian^parSenjian 4*ri para aarjana 

yang aatu barbada dangan yang lain# Kalau tardapat oa* 

a*o-cx>©aa dafiniai dari parjenjian ini bukan borcrti 

bahwa yang aatu aalab dan yang lain banar tatapi saalng 

caalflg oaagandung kabansran aandirl-aanrtlri karana dafi 

nioi auatu parjanjlan yeng dikoaukakan olafa saorang arr 

Jana targantung dari pada audut pandangannya atau atgi 

yang dlanggap panting itulah ycog ditanjolkaa*

Di dalam pacbahcaan soya ini Bllacana auatu par- 

JanJiaa dlanggap aah» aaya bataai/barklaar pada parjan- 

Jian yang diatur dales buku ka III 108 ?ardata (B3} # g« 

ogapa saya bataoi Kaaganal parianjisn yang diatur dalaa
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bufcu ho III 03? gebab dlocapiag porjonjiftn jrxma diatur 

dolon bufcu tto III 89 tordapat pula porjcnjion jrcag St* 

atur totes Irabu fee X as oloalnya ooja aoncooai parJenjl 

an feo*?ln dan dlaaoplng Itu ada pula pwjcnjlea jr«»i di- 

atur dalaa EDHD.

Dalaa auatu oocjrorctsat yang audab kjJ-j, dincna 

oogola ooouotu tidak Icgi diloku&an ooocra feoatan atau 

tunoi aoba msgtkQtafa jsnji Itu aaaoag ouicb amtat§» 
nya carupafcon auatu aycrot fcabidupan. gecua kabidupan 

ofemoai dldaasrkon pada koporoojrean pads portu>taan*uoap 

an atau JanJi oooooxana*

Paaal 1)98 ajrat I SSH Pcrflato conjrotabaa bniraa 

ooaua ptarjenjian (paroatujuon) yeas dibuat ooocra nob*
1

barlafcu gabagal undcna-undang bag! ccroUo yang uacbuot-
I

nya* feng dioafcatWS ieloh batrca porjanjlon Itu •aansi&at* 

aopertl halnja doztgaa auotu undaag^undaoo

ftmaX 1356 EtEt Perdata Ini Juga tar&anoX aabagai 

daoar dcri jaag dinccafean *3iotia torbuho* atott *Uab*- 

baaan bcrltontrak darl hufcuc porj&njlan** Donjon qoGbari 

kan tafcamm pada por&atotm “aantta* dal&& a^ot ka % to®** 
sabot di etas cafca dopatlch darl paoal toraabut dibcae 

auatu pmgraiaan fcopadn aotlap 0*033 jfwag borbui^i *l<i- 
co adalah loluaaa cocbuat perjanjian yaag ooaaaaa apa 

naja tea perjanjian yacg tarn buat itu eongiitat bo<ji 

&actt***
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Memang dari audut kepaatian hukum gudah aelayak- 

nya bahwa set lap orang yang memperjanjikan ae&uatu men- 

dapat Jiuainan bahwa apa yang ditetapkan dalam auatu per 

janjian itu tidak akan dikuraugi atau ditawar lagl aedi 

kitpun* lacatm demikian, haruglah liita insafi bahwa keb© 

bao&n berkQntrak yang diiaakaud dari papal 1330 KITH Per-* 

data? bukanlah berarti euatu kebebaaan tan pa ada bataa- 

nya yang berarti bahwa kit a bebas berbuat ap a ooja menu 

rut kehendak kita sfiolah-olah kita hidup eendiri dioua- 

tu daerah dan tenpa auatu paraturan atau undang -undang 

yang mengikatnya* Tetapi adalah auatu kebebaaan yang - 

terbatao*

Kebebaaan berkontrak atau kebebaaan aesibuat per- 

Janjian dibataol yaltu seperti apa yang tercuat dalam 

pasal 1520 KUH Perdata bahwa untuk aahnya auatu peraetu 

juan/perjanjian dlperlukan 4 (eapat) oyorat j

1* Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirlnya*

2* £@eakapan dari mereka yang mengikatkan dlri- 

nya#

3* Suatu hal yang dapat ditentukan#

4# Suatu sebab yang dibolehkan#

Dieaaping pembataaan apa yang tarmuat dalaa pa

aal 1320 SUE Perdata Jug a ada auatu pembataaan yaltu 

bahwa perjanjian yang dlbuat tidak boleh bertentangan 

dengan fceausilaaa dan Qpenbare orde (ketsrtibon mum)*
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Kalau dalam pombuatan perj ani ian/paraetujuan di~ 

mana tidak dipenuhi syerat-eyarat untuk sahnya auatu 

perjanjian seperti apa yang tercantum dalam paoal 1320 

ttE Perdata dan bortentangan dengan heguoilaan dan ke- 

tertiban unum (Openbara orde) maka perjanjian yang dtbu 

at ini akan Heitig (batal) atau perjanjian teraebut da

pat dimintakan pembatalannya (TSRSEITIOBAAR) *

PerJanJ ian/per aetujuan yang dibuat dan momenuhi 

eyarat-ayarat sahnya suatu perjanjian yang tercantuns da 

lam paaal I520 KUH Perdata dan tidak bortentangan de

ngan keauailaan dan fcetertibaa umum ini mengakibatkan 

tiobulnya auatu perikatan dengan kata lain perjanjian/ 

persetujuan adalah nerupafean cumber dari Pada Perikatan 

dioaiaping sumber-fliuaber lain oeperti undang~undang (pa- 

qall253BW)*

Dalam suatu perikatan terdapat 2 (dua)pifcak atau 

lebih dixsana pihak yang aatu bernema kraditur berhalt 

ataa auatu preatagi dan pihak yang lain yang bernama da 

bitur borfcewajiban untuk melakaanakan greatael atau apa 

yang dlperjanjikan dan bertanggung Jamb atsa preataei 

teraebutt Preataai itu dapat berbentuk menberi oosuatu, 

melakukan oeeuatu dan tidak melakukan sesuatu dan prea- 

taoinya harus memenuhi eyarat-syarat tertentu* I’reataal 

ini diocbut obyel; perikatan (verblntenie)*

Bilamana debitur tidak memberikan preotaeinya aa 

ma aekali* terlambat member!kan praataainya atau iselaku
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fean praataol tidafe atnurut katantaan ysng ditet&pftazi da

lasi porjaajian a*ha debitur dapet dlanggap salaJu&aa n&n 
praatasi feaausli dalaa keadaan tartazrfu mlaalny* qy*t~ 

raaoht.

Salsa kaada&n dabitur barwaopreataii aaka fcr«di~ 

tur (oreng yaa« berhofc tarbadap praataai) dapat aasuntut 

ganti *u&l$ pafcaauhaa daa pasutuaait parjaGjiatt* Salaupun 
daogaa barwanprortaaio/a dabitur» hraditur audah barhafc 

s&a&uatut gaati rugi dan pamuttaaan parjattjias tatapi ftra-* 

ditur oaalh xsung&ixi ainta pononuhan hessbali daripada ptr 

liuttan (aalafculuin praataai) dari rang debitur yang da 

laa kaadaaa wanpraataai (auirariiitf van vorauio) oajauii 

jpraataginya itu aasih mw5$&ia dlla&aanalE&at

3atalo& saya bahaa nooora #a3*l̂  baearnya fcap«n ou 

atu parjanjian itu dlanggap aah dan bilaoana parjanjiaa 

itu batal atau dapat diQinta&an pambatalaanya begitu pu

la bllaaasa hraditur a&lapaaltan hah-balujya ysisg tlcbul

dari adanya dabitur barvaopraitaai (aulvaring ran var-
/■

sols) aalta *aya akan uralkan ascars s«urts baoMrnya saat 

barlaku dan twalshlrnya parjanjian*

Dalaa hal aaat barlakunya auatu parjaajiaa dl 4*- 

Itm liukua parjanjlan borlaiiu auatu asaa yaag dinaeaUan 

Asa* Xoneanaualitaa* Azaa ini borectii 8u»tu parjanjlaa 

yang tiebul twronanya sudab dllahlrkaa pada dotth taroa 

pain?* £*ta sepaltat (konoansuo)* Btnaan kata lain pevjaa 

Jian Itu audah torjadl dan berlafcu dsn sab apabila taro*
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peiigra. Isefe eepa&it mengenai bal-fcal yaa& pofe®& d*ri ape 

yottg Beaded! ob/eh pcrjanjitin*

0ofeftrftti# ticbul percoelant Sejefe geet Bene feat* 

8e$rfeat (ltor.ocnouo) Itu teroapai? Jika para pihofc dolac 

perjcajian itu berada dalam seta taapat $m wairtu yang 

bereausaft mlA cesganai aeet tcrcapainya kata eepa&at 

Cua aaat berlckum'a perja&jlen fidafe ga&gslaei fceeufcoran 

deXaa &eaestufcanEgra l#Sa ialnya aefetrasg begalaaa* blla 

pera plhefe dalaa meabuat parjeajlea Itu tidat bereda de- 

lea aatu tespet d m  wa&tu yang beraasaim dan pcrjaojton 

itu tidak dllakukan aeeara lieen tetapi iilaltultan eeacre 

surat r.eayur*t • DeXeft hal iai sejefe leapan &ate eepe&at 

Itu (tonaahoua) Itu teroapoit due aeat borlafcuoyo perjaa 

Jian* eajra a&m Renge&uttafeaii beberapa teorl yang telah 

pda yeag depat GtegyeXeealfeaa pereoalaa ini* 

l&Ksissŝ aeeiHg teorl itu adalah i

X* ttittgge thacrl (teorl aaat aelahlrfeaa fee&aua&). 

S* Varaeud theori (teorl pan^irloan)*

5# Ver&oniag theorl (toori pao&et&huan)*

4* Qntrc8&9 tbeori (teorl peneriBaen )«

IfeDgenei aaat berefehirnye auntu perjcnjlcn tldate 

diatur aeoara tegae dan tereendlri oleh uadane^undase ye 

itu Perdata» la la helnye desman barakhlrnye auatu 

perikatan dlaeae diatur eecore t egee den t*»atndi?l da

les undajitf-undfinc* He! ini dapat dillhet dari bunyi pe~ 

eel 1381 fOH ferdete* slea^ping itu erti&jra dieenping o*
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at barakhiynya auatu pariliatu&n y»ng diatur d«Ua paoai 

1381 KUH ?a?da$a dl ataa dapat pula ditantukaa oleh pa* 

ra pihak irntult mangaaai barafchlrnya auatu ptrjonjian 

dua tarraaufc pula parlfcatanqya*

W&m bab»bab saXa&jutijya aaya a&on aeabaha* aa- 

dibit agafc oandatail aaaual d&ngan fcaaaopuaa yang aaya 

punyai atmaaai apa yaag aaya uralkan aocaso g£rla -aa~ 

tfia baaa?aya dalaa bab pandahu&uaa ini# palaa pastbahas<» 

an ial aaya hanjrak pula berpa&Huui pada pandapat para 

fatjima lawat haatS^haall fcarya baliau*

M«dah*nudahaa ti&iaan aaya yaag amat aaderhena 

ini ada satsfaatGya*
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8*3 IX 

mttiiQi nurANJiAfl

_ M  I L I K - 

P E R P U S f A K A A N

m uwversitas ai r l a n g g a m

S U R A B A J A

aabalua caya jsongadftkan uralan Xabih lan Jut tan- 

tang *salmy& auatu parjcnjian* dan laln^Xain paraoclan 

yang Alcan aaya uralkan dalaa bab * bab aaaudah ini acka 

tarlablh dabulu aaya . Ingin nanjolagkan baberapa pokolt-po 

kok panjgartian aa?ta daflnlal dari parjaajlan yang &*&<* 

aerupafcan daaar dari panguraian paraoalan-persoalan yang 

aaya bahaa dalam bab-bab barlkutnya#

Sftnganal latilah parjanjlan dan poraatujuon bag! 

aaya adalah marupakan auatu latilah yang oeoa artlaya* 

Pandapat saya ini aaya daaarkan pada pandapat dari soa- 
bokti dalaa bukuaya "Hukua Farjanjian» yang aangatakan 

bahwa* suatu parjanjian Juga dlna&akan peraatuJua^ kara* 

na kedua latilah itu (porjanjlan dan p«?aettt3uan}*adalab 

aaoa artXnya*^

Parjenjian oarupakan aalah aatu auibar dlaocping 

undang*undang untpk tlabulaya auatu parikataa* Hal ini 

teroantun dalaa paaal 1253 KBH Perdata (BurgerXlJk ffat 

boeh yang diaingkat oanjadl BV) yan# bcrbunyii

*Slap porlkatan dllabirkan balk kerona peraatuJu

an, balk karena ttndang-undang**

^  Jhrof# soabohtl m$ Hukua Perlan3lan» Penerblt 
•PeBbiabing &ase»*t Jakarta# Oatefcsn ka jTx* hal* 1#
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Olah korana itu oabalua aaya aaflguralkan apa itu 

perjanjian labite lenjut aaya oaabaljaa labih dahulu aaoa 

ra niaekat apobab aabanarnya perikatan itu? 
Partaoa-taca aanganai iatilah parikatan, dieana parikat 

or ini yang baraaal dari tarjasahaa bahaaa Belanda ye-
I

itu vft?bint*xu»* Kasaing goabakti imtarjaaafekim rexbln- 
tenltt dasgaa parlfcataa tatapi cenurut Hy* sri ooadavi M 

?ofw«n daltB bukunya »Hukua parutausan” na&ft«mukakau ~
j

bahwa »Xoaaoaaadl tidak nentarjjaaahkon ▼arrintonia da- 

ngan arti parikatan tatapi dongan latilab farutfingatM^ 

Dalaa panguraiwi loblh lanjut aaya akan eaaakal
j

iatllah partkatan Karena eaya labifc oondong untuk oongi 

kuti goabakti*

PtrboSaan ont&ra par;)«n}i*n dangon perils tan la
lah parikatan Itu adalah auatu hubungaa buktaa aadafig da 

lam parjanjian adalah porbuatan fcukuo* inllah parbadaaa 

yang pakek antara perikatan (rarblntaaia) da£ga& parjan 

jl&u Jadi tagaatkya yang aatu parfeubtmsan feukua yang la 

in pcrbuatan hukum* Ploenping parbtdaan yang pokok dl 

ataa» oangaaal dafi&iai parjanjian tard*pat dalaa hukua 

poaltlf yaitu paoal W ?  JOH Pardata (BW) aodangkaa «a- 

nganal dafl&lai darl parikatan tidak diatur dalaa bukue 

poaltif (IttJH Fardata) tatapi tardapat dalaa lieu panga*- 

tahuan yaitu pondapat para larinao#

^  Sri SOadawi S sofwran 38* flttoa Pftrhutanftan * 
Fanerbit ¥ayaaan 2u3an ?#aorbit Oajaii kada» Toeyiiiurta, 
feal* 5#
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Dl dalasi penelitlan terhadap iwhno/ioi dan denlfl 

ai dari perlkatan aaya alien berpokofc pangkal pada panda- 

pat para oarjana hukua aaja* karena aepertl yan& telah 

eeya katakan dl ataa karena hukua poaitl'f tidak aongatur 

sooara tegaa atau tidak coaberl de?iftlel aorta artl p«a» 

ifcatan#

Untuk mengetahul eeoara garla beaarnya perkeabang 

an dari pendapat-pandapat pare aar^ana raengenai perikat* 

an lnly raaka saya ckan senoagok eebentar ka aaoan laopau 

yaltu kepada pandapet seorang earJana Rosawi yang borna- 

pea fuatlnlanus di dalaa wlleyah kekaiefiran ROca yaag a^ 

guzig yang sana lalu lintaa perdagangaa audah racai aaju* 

tuatlnianuo aetiberikaft uraiaxmya*

"Perlkatan huktua atau obligatio adalah auatu keva 

jlban dari ooaoorwv: untuk sentfadalian preetaal terhadap 

pihak yan# lain**

Hei^enei uralan Tttatlnianu* tentang perlkatan ini 

aaya seraea keberatan* ini diaebabkan karena Tuatinianus 

hanyo melihat perlkatan itu dari aabuah sa&i aaja yaltu 

aagl kewajlban (baglan paalf aaja) dan la tidak aalihat 

(perlkatan dari oegi yang lain Juga yaltu aeel kak (bagi 

an yang aktlf)#

£ebt&£kan dari pendapat Tuetinlanua mangonel per

lkatan adalah pandapat dari eeoraa# a«r3#na bernesa Yon 

Savigny yang gengemukakan pendapatnya tentang perlkatan 

eebagal berikuti
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aiFartkataa bukus adalab bak dari aaorang (krtdi- 

fur) terbadcp orang Xain«*

ftmgasai pandapat yang dikeBukakan olah Von 3ayigay ini 

eayg juga fcafearatan eapertl halnyo daiigaa pandapat Yu*- 

tl&iaxma scfeab baliau iai aallbat parikatoa darl aatu 

ocgl* Halau Yua&iEiic&ua stll&at parlkatan dca*l ocgl P£** 

sifnya aad&og Von garigoy saalibut perikatan darl aagl 

aktlfsya#

Satalab kita ml Hurt babarapa4 pandapat ttatang 

parikafcaa dari sari aaa-aari ana aaing ask* aakerasg aaya 

akan kaatukakan babarupa pandapat tantasg p*H»SJfcatan dari 

varjana bangoa kita oendlri*

aicmurut Kceooccaai dales Imkanya Ey* Sri soadtwl 

II Sofwun yang barjudul »2ukuffi parhuiehgan*1 Baiagataksn 4

Pejphutangan (perikatan) ialah hubungan bukun 
(rechtab at retiring) yang tfitrlatak dalao lapimgan bu- 
i'm barta feaksyaan yang tarjadi entsra dua pibak 
atau Xablb dtaana orang yang aatu (pibak yang aatu) 
barbak atao auatu pmotooi sodang pibak yang lain 
wajife aaabarikan praatasi tttfaabut* 3)

ffarbadap pendapat dari Koaaoataadl aaya bcranggap 

an kurang aacpurna aebab canurut pendapat aaya "pihak 

yang Xaln yang sacpunyai kowajlban aacbarlkan praataai* 

tidak henya a*&P*i dialtu aaja tapl barua bartanggung 

Jawab tarbadap praataai taratbut aadaog Koaaoaaadl ba* 

nya saagasmkakan pibak yaisg lain ban?* barkewajlban macs

a j
Bri Sotdawi M Fofsaa aH* Kukua Parbutanganft 

Pansrbit Tayasaa Badan JtaMifM* "0aja&’ iiala"'fagyafeipta 
haXaBuia 4»
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barikan praatoai eaja*

POabaktl dalac bukunya "Hukua paffjanjion* cenga-

tjaltm i

*guatu perlkatan adalah auatu parhubuncan hufcuo 

antera dua pihak atau leblh* berdaar&rkan aana pihak 

yang aatu berhak mtnuntut auatu hal; dari pihak yeng lo** 

In yang berkewajtban aatsenuhl tuntutan itu*#^

Dl dalaa pandcpat saabekti itu aaluklakan kedua 

buab aagl perlkatan yaltu t

1* Ada pihak yang berhak*

2* Ada pihak yang berkawa)iban»

Xcrhadap pandapat soabekti aayapun beracggapan 

feurang accpurna aabab socbekti terhadap pihak yacg lain 

(dabitur) yang barkcwnjlbca naaenuhi iuntatan dcri pi**

hah lain (kreditur) tidak dlharuakan untuk bartanggung
i

jawab tarhsdap yeuonuhan tuntutan Itu*

Pandapat soy* nengcnol apa itu pwikatoa aaya

lablfi oondonj; untuk mangi&utl apa yang dlkocu&efcan olato

J • Harjawljaya dalaa imliaboya (tahun 1963)*

Perlltot&n adalah auatu hubungen yang latalmya da 
Ian hukua hnrta befcayaan antara dua plholi atau la- 
bib dlxaana ylhnlt yang portaaa (krartltur)borhali ataa 
auatu praataal dan dissana pl&afc yang lain (debi
tur) wajlb dsn laalraya bartanee<mg jawob ataa pres 
tael yeng dloakaud* 5)

^  Prof* SOabafctl StU Hukua PerJcn.Uan. Catalcan 
ifea SI, tahun 1970, halecan 1*

^  Stot* J« Harjawijoya BH, ttullah. tahun 1965#
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Dlaaaplng pendopat tantang porlkatan darl J* Har-

Jawljaya dalac kullahztya Juga sootojo Prawirobaaidjojo -
i

noabarikan pangartian tcntang perikatan yang oaca aapar-

ti apa yang dikaoukakan J« Harjawljaya yaitus

Perikatan adalah auatu hubungan hukun antara due 
pihak atau leblh yang lotaknya dolac. hukun hart# ke- 
kayaan dtesana pihak yang aatu (kraditur) berhak atao 
auatu praataai dan pihak yang lain (debitur) berfcowa 
Jibon dan bertanggung Jcwab terhadap preotoolnyc. 6)

Bcrdasarkan pangertian tantang perikatan yang di-

tQdaknkan balk olah £• Harjawljaya caupun oloj soetojo

Pirawlrohanldjojo perikatan itu taoopunyai 6 (anas) unaur*

Unaur-unoor perikatan itu ialah*

1* Uarapakan auatu bubungon huku^ yaitu auatu hu~

bungan yang diberikan aangsl hukun*
,  1 

2* Lataknya perikatan di dalaa bukuis barta kaka-

ya an#

3* Perikatan adalah guatu hubungan bukun antara 

orang dangan orang*

4* Obyak porlkatan ialah praotaali

- Borbuat aeatiatu*

- ?ldak berbuat ooouatu*

*- Uasheri eoauatu*

^Ep* Soejojo Prawirohasidjo^* Kullniu
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§# plaatu pihak bornoca kyodltur yang berhak atau 

auatu pwataoi*

6* Pihak lain bernaoa dabitur yaas ooiapunyol 

(Sohuld (kowaiiban aanpraati^) dan Hoftung 

(bortonggung Ja»ab ataa preataal)*

Pada helcaass di cufea saya taloh kcBukakau bahwa 

porlkctan (varbl&te&ig) itu adalah auatu hubungcn hukua* 

Sakaran# bscalaana critoriun.nya ayi.itu parhubungan ~ 

hukuQ itu  dapat dlaabut parikaSan (verbiiitoui#) ?

Bamsrot fly* S r i  sosdcsi U soiNraa daleu bukunya 

*?Hukum pcrbutattGan* Ewsyatakam

torteoa kali ttf'itetfiuanya i&lahj a*okah sesuatu liu 
atau aaauatu portallan Itu dapat dlni^i d*H

ngaii uaa# atau tidal:? &alau hubujagan lotau pertolian 
itu dapat dlnilui dongon twng itu adalah auatu par-* 
ikafcan {rarbintani*)* ratapi kalau tidak dapat dial** 
lai dengan um$ cake itu bukanloh oerupckea rcrbinto 
nia* Iniiah oriiarius yang mul®»aula untuk monbcda ~ 
ka» snana hubun&an hukua yang caaufc rorblatefiio dan 
&ana yaag bukan* Xalau aaaganai hubungan hukua itu 
dapat dinilai dengitn uang aako hubuflgar* hukuz itu c«
rupakaa hubuasaa yang dapat diind**hlum olafc hukuo/de 
pat dibarikan akibat hukua (aax^oi) dan ioilah yaag 
aurupakan varblntenla#
ferapi orltoriua yimg deaikian itu eu*kin laea smkin 
eukar untuk diparfiohankcn* korcna dalam oaayamkat 
tordopst juga hubuagan hukua ymsg auk&r untuk dlni
lai dengan uans yang hubun# <* a- bub uE^en doailrioa itu 
Jlkalau tidak diindsfchon/tidak dibarikan akibat bu~ 
kura okan c^nyloggung raaa kaadilan y#ng ada* Konyata 
an yang deglkian tlcoul dalas ©aoyarakat# Kalm itu 
tidak diperhatlkon* csangganggu kacdil&n ysag ada da
laa siaayarakat pada hoi hubuagasrhubungait hukua itu 
guka? untuk dlnilai daag*n ucng# X*lau hubuman yang 
datsiklac itu tidak dllndahkan isaka raea feaadllan ca- 
ay^rakat akan torgcaggu, pada hal tugaa dtri pada hu 
kun ialah untuk taraalaaggoranya k»&dilexw Oleh kara 
&a itu imka kecudlan benyak hubungan-hubuc^«n hukuo 
yang aukar atau tidak dapat dlnilai dansan ucng itu
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toll kcmudian dapat dimasukkan dalaa peneartlan Ter~ 
hlntenis Juga* Akan tetapi dan jangan dilupakan seka 
lipua oriteriun monilal hubungan hukua dengan uang 
Itu audah tidal: dipertahankan lagi kcinudian*eatu ada 
lah tetap verhinteniB Itu harue terletak dalaa la* 
pangon hukun harta kefcayaan* 7}

Jadi criterium sekarcng ialah hubungan hukum itu 

hpru© terletak dalac lapangan hukua barta kokayaan*

Setelah soya mecbicarakan oecara siogtat mengenal 

ietilah dan definisi nengenai perikatan make sekarang oa 

ya akan taulai laecbicaraken nengenai inti dari bab ini ya 

i(tu "definioi dari perjanjian**

Ifengenai definisi darl perjanjian saya akan neli- 

hat dari dua sudut yaitu apa yang diatur dalaa undang-un 

dang (hukum positif) dan pendapat para oar Jana* Lain hal 

nya dengan perikatan hanya berdaoarluiu pada pendapat pa* 

xja oarjana oobab hukua pooitif fhukusi yang berlaku) ti

dak ciemberlkan dcfinisinya.

M  dalam hukuin. posit if yaitu dalam paoal 1515 KUH 

Perdata (BIT; t&raantux definial perjanjian sebagai her** 

ikut; "Suatu percetujuan adalah auatu perbuatan dengan 

Etana aatu orang atau lebih cengikatlion dlrinya fcexhadap 
j '

3atu orang lain atau lebih1**

pefinioi ycng tcrcantum dalaa pasal I3I5 KUH Per

data adalah eerupakan ketentuan perjanjian pada umimnya*

7)
-Sri soedecrl II Sofwan 3H» Hukuia Perhutanflan* Pe- 

nerbit Yayaean Badan Ponerbit »Ga3ah Hada** Xogyaliartaf 
halaman 6*
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liarcma pa@ai~pa»al berikutnya yaitu paaal I3I4 KUH Per

data ffiengemukakaa @eoara khusua satu peyaatu dafinial
i

bermaoam^maoam perjanjian#

Saya beranggapan bahwa definiel perjanjian yang 

teroantunj dalam paaal 1515 KUH Perdata ini terlalu luag 

dan tidak leogkap*

Saya anggap terlalu luao sebab perucusan paaal 

3.315 KUH Perdata yang mengatakam bahwa aatu orang atau 

lebih mengikatkan dlrinya terhadap aatu orang atau le~ 

bih, gehingga dengan deraikian perbuatan melawan hukum* 

penguruean barang akan termaeuk dl dalaamya#

Tidak lengkap* karena apa yang t f i E e k s u d  dengan 

perbuatan oleh pasal 1515 KUH Perdata tersebut di ataa 

kurang jelaa artinya apakah perbuatcn biaaa atau perbu- 

atan hukun*

Setelah saya melihat definisi perjanjian dalam 

hukum positif (paaal 1315 KUH Perdata) eekarang aaya 

akan tinjau pendapat para earjena tentang perjanjian#

Menurut soebekti dalam bukunya rtHukum Perjanjianrt 

merunmokan perjanjian sebogai borikuts

"Suatu poristiwa dimana aeoreng berjanji kepada 

orang lain atau dimana orang itu aaling berjanji untuk 

melakganakan a u a t u  hak***®̂

Prof. soebekti SH* Hukuia gerjanjl&n* PJ Pern̂  
biuiblng Masa> Jakarta* C©takan He iiT» nalaBan 1*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SAHNYA PERJANJIAN KETUT ARNAWA



sjirjono Prddjodifcoyo dalaa bukunya "Hukua -Pord*-

to tratang paroat u j uan^par oatujuan tartantu* caffibcrifcan

parucuaan tentang parjanjian ini yang diiatilahiumnya -

Soslan parottujuan aebagai barlkutt

Tang aaya saakaudkan densan parkataim paraatujima 
dalaa buku ini Ialah auatu pangartlan yang dalam 
perundang-undacfia!) Hindis Balanda dahulu dinecakan 
ovaraa&ko&st yaltu auatu kata sap&kat antora dua 
pihak Atau labih aasganai iiarta band a kekayafii* aara 
ka yaag bortujuan manslkat £&du* btlafc pihak* 9)

Canurut Haruto kata parbuatca dal/m paaal I3I3 

KCK Psrdata tarlalu luaa sabab tidak eaaua porbuatan dl 

can* dua *tau lcbih Boaglkattem dlrinya aatu aaoa

loinrtya adalah parJaflJiAut* S&Aurut &arat$ dclan kuliah- 

nys1 tahun X970 assberifcen definioi porjanjian oobaeai 

berlkut* "tPerjanjIaA adelah porbuatcn hukua diaana pi

hak debitur smupun kreditts* bomapafcctj untuk mofigifcat** 

ken dtrinya"#10^

Biaastplug ha tig a anrjana fli alias aaya &k&a tao- 

bshhun lagi pc&gartiiro parjan^ion yetf£ dikesuksfcan oleh 

soatojo Prawirohaflsidjojoyang kolau soya lihat dari dati 

Biol ypng diWrikau bftllcu merupokau p$rnyatftan bahwa 

apa yang diatbut porjaojlan dalam pasal XJXS KUH Perda

ta Itu kurang langkap*

^  firjono FxodJodiKoro SHf HuKum ?«rdnt« tan- 
|*|| P^|a»uiuan^araatu3uan t«rtanWrcaiakaa

i&ruto 2H ff rulirh» tahun 1970*
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Soetojo PrawIr ohaaid J o j o mecbcrikan definiai per

janjian sebugat berlkutt ^Perjanjian adalah guatu perbu- 

atari dengan jsana satu orsag atau lebih mengifcatkan diri- 

nya terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan cicnben- 

tjuk auatu perikatan**.^^

Balam bab ini pula say a uraikan sediklt apa yang 

dioakaud aifat perjanjian dan oifat hukun perjanjian* 

Huktua perjanjian lalah hukua yang cengatur perjanjian 

yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Sifat hukua perjanjian adalah;, 

a* Sifat terbuka? 

b* Sifat pororangan.

ad# a# glfat terbuka»

Soebekti dalam bukunya "Hukuta J’erjanjian*1 aenge** 

nuke ken bahwa hukum perjanjian aenganUt alatln tarbuka 

berlainan dengan hukun orang dan keluarga yang mgnganut 

tertutup.

tfakaud darl giatim terbuka ini adalah berartl 

bahwa hukuxs perjanjian ooicboriken kebebaean yang selua&~ 

luaanya kepada para pihak yang aeabuat perjanjian pada
j

khUBuanya dan pada maeyarakat pada ucumnya untuk aecga- 

dakan perjanjian berisi apa saja dan berbentuk apa ea- 
#«

ja» aaal tidak o e l a n g g a r  ketertiban u e u b , k e a u ^ i l a a n  be- 

gitu pula harua meaenuhi eyarat untuk aahnya auatu per-

■^IEr*s&8toj0 Prawlrohaffiidjojo,i Kuliah»tahun 1973*
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jtinjian paoal 1320 KUH Perdata yang altan aaya ttraagltan 

dalaa bab toroandiri*^^

aiotin tcrbuKa darl hufcua perjanjian dicebut pu

la sobagai az&o ft&bobnefia borfcontroh f&uXlah SdatojO 

?rfi7»lroĥ cjicljoi9)yonf; daiao KtlH Pardnta lasicuaya diaia~ 

pul&an dengan paaal 1353 ayat 1 STO Perdata ya&g borbu- 

»7is

9eaua p$?ao’tujU3X3 yaag dibuat smsra sab berlaku 

sobagai uadaag^-uadaa^ bsgi mtrafea ysus# Tm'bw&tnya*

£alam paaal I330 ayat 1 tfUH Perdata Gumurut pau- 

dapat aî ys ptrfeataon *g«?.ua pwjim}iaaj»* tarsebut Siangan 

dung pasgtrtian bchwa fcapada para pihakf aosyorakat dl~ 

beboakon aoffibuat p«r3sn;U&n yang b«rupa don bariai apa 

oaje dari pariiaiijian itu afcen aoo^ihat tiarafca yang aacbu 

ctnya aepartt uftd/mg-undcng. trafca cienurut h«uat oeya pa 

aal 1333 ITCH Pordnt© narupakon axaa k»b«ba*«n barhon- 

trail.

ad# b* flfat paroraBffaa»

Balalu hutuia perjanjian berai^at tarbuita ooperti 

any* jalaafcan di atoo juga hukuza parjanjian itu boroi- 

fat perorasgan* Sfaagaaai apa yang diea&aud d*ngon oifat 

P«rorati0aa d*ri hukua par3«*niiaa ini Bttuurut flirjonopro 

djodihoro dalaa bu&uay* *hz&* hi&um pfcrjanjiaa1* nongata

^2) jr0f# sutQ^Dl SE* ni&un Parjan jlan, Qotafcaa 
ka 2 tabun 1970, halon&n 3*
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Imn dalaa hal auatu paa&ubungan hufcun isanganal auatu ban 
da m m  ferdata udbftdftkaa hate ttrbadsp banda (2a&aU3fc 

j # 
rooirt) dengoii hak terhadap orang (PersoonllJIt reoht) oe-

i

danifrian rup& aahingga maafcipun suatu pa?jahjlan itu ada 

lah oanganai feanda* pcrjonjion itu tatap marupalum hu- 

bungon hultun antara orang tortentu dangan ©rang loin ter 

tantu* Ini barartl auatu parjanjlan aabagai euatu perhu- 

bungan hukua disarm eooroEc tnrtcntu* berdansrkan ataa 

uuatu janji wajib untufc Eaia&ufcen aoaiiatu hal dan orang 

lain tartentu barbafc aoauntut polaKsanaan ktma jiban itu# 

Untuh lebih jalaa^ya apa y*ng dica&eud hulcua parjanjisn 

baralfat poyorongan soya alian oantuflitaa pula ooatoh yang 

dlbarlltaa olah ffirjono iTodjPdifcoro adalah aabagal bar- 

ikut«

Saorang A dan aaoran# b  jaaabuat parjanjlan Jual

bali lasari* Yaltu A oabagal panjual dan B aabcgal pacba

li# liaaari itu barada di dalaa rucah A (panjual)# Harga

pacbalian lanarl sudah dlbeyar* tatopl aobolu^ lecari

tersabut dlttarehfc&n kepadaB* Isnari Itu digurl orang ya

itu 0 ae&inaft* laaari itu Jatuh featangsn C# 5ini D tatap

haaya b«rh*> araogup & oupsya Xamarl aiotrahkon kepada-

nya dan E tidak dapat IflngnuiVj nauegur C untak ciony arab
l e

kan lanar! Itu kapadanya# Jl

^  zr* tiirjono Ircdjodikoro, A^ag-ggag Hutoa, Par 
jfirtjian, Catafean ia III, tohun I960* Ealataan'li»'
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tfadi alfat psrorangaa dari bufcuo perjanjian ini 

hcrarti hubmi&an antara oraug dengan eragg {para pihak 

pecbuat porjanjlan) maa&iptm dalaa perjanjian yang dibtj 

atnya tarll&at auatu bonds di dalaa jbubungan hitftma itu* 

3atel*h aaya iaen^uraUum aadiUit aensonal oif&t 

fcufcum perjanjian uaka 90yd Juga afcan rating uraifcan apa 

yang dloakaud dengan aifat dari perjanjian* Sifat per- 

jsnjian dapat dlbagl oenjadl 2 difat 1

as 3i?-t aonaonautialU 

b* rSifaf rmgilmi.

a£* a* flifat eonqenaueel*

Sifat oonoenauael deri perjanjian dapat aoyo slot 

pulton dari paoal 1J20 ayat 1 KOB Perdata* Buayi paaal 

1320 EtB Perdata ialah untufc aatmya auatu per ofrtuj uan 

diperXutam 4 ayarati

1* Sepateat cereka ya^g stensi&atfean dlrioya#

3* lesa&apaa darl aerafca yang mtig ibit&sn dirl* 

aye*

7# suatu aal yang dapctt ditentukan*

4* 3tt&tu h&V'cabab yang dibole&k&n*

HaliUat; datfi bucyl paatil ini tgfc cer^aruofon un 

tuk adanya penyernhan hal yasg diporj^njifean t*pl honya 

&en&enai ordinyn auatu pturjanjlan najo# Bengali kata sapa 

Isat (oonaonouo) fcaka dlaaupinQ dlpeJiit&inya 3 bush oya-
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rat yang Itflu* p<M*j*r.j:Un audah ter3Adi* Jadl menu 

fut fceaat s*7* jong fiiaafciufl fltngtn &££*% oozuwioum! - 

dari perjAnjion Xolah fcahwn ptrjwijiimitu ticfbul/t*rja 
63 pada •*«£ tercapainja fcata aopsfcaf (oonotnauo)* il#- 

$g*na! Uayan t<?J?gapainja fcata *©pok©t saya akim toran& 

Sen pada bato bwiltutnya*

$£♦ $• «fmprifeafr»

Siiat atngi&at fiari #w$m$± m <tap<ifc aay*' ai&pul 

Itsn dari bunyi 1530 ayut 1 £Ug dan paoni

1540 ayat 1 KUH Pevddta•

B u n /i pa.nal 153# oy&t 1  KUH B ard atai “scouia p « r -  

Janjian ytai£ diW*.t w*qqvz <pfth feerlaku «jfrbe£*i uaaaag- 

uadteô  fcttfil fc#p#k* jrsng aefi&uetsya”«

Kafeft daXaa paaaX Ini yang santntufeGK eif&fc perjeajian 

itu feaisgifcat l«l#h "bffrleliu ufibcgcii undeAe^unda&fj11# 

Buoyi p&esX 1340 1 Ki/fi pordotfti 

sn haBja cerl^ku *nt«r» pihcl>pifcak yens aeabuatoya*'* 

Kat« delaas p aaal in i  jraEg sicaentukun porjim jlfia

itu nor^ihtt ivlah «lserlcl:u antara pttutb-pltaifc***
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BAB III 

SABITA 3UATU fSHJAltf XA1I

Pada bab~bab yang tardahulu >•;« audab canJalaakaJO 

aaoara alngkat ddflnisi parjanjiani definlai porlkatan, 

alfat hufcuo parjanjlan don aifat porjonjian oafca ookanng 

pasjpallaft pad* inti dari pada oaaalah yane »ay« fcandalE ba 

lute yalfui "Sahoya auatu pwjaajlan**

tmtufc aahnya su&tu porJaaJlaE aanurut paaaX 1520 

XUH Fardata ditatap&an 4 ty«ra1fi

1« Sapakat aarafca yang Mnglfcatltan dirinyo*

2« Keoakapan deri Baraka yaeg eangi&atfcan fiirlnya* 

3* Buattt hal ya»c dapat ditaatufeaiw

4* suattt sabab yang dibelah&asu

Scpat (4) ayorat di ataa ini adalab 3aaaatlalla da 

rl auatu paraotujuan artin/a taapa ay#?ai ini pariotajuan 

dla&ggap tldak pernah ada«

lalau aaya llhat oysrat aahnya suatu poreatujuaa, 

perjanjian 7*135 toroantuo dalaa paaal 31320 KUH Pardata 

Ini dltujufcaa untuk ayarat-ayarat yang harua dipennbl 0- 

lab aubyafc-aubya* yaa* swngadafcan porjaajion dan ayarat- 

oyftrat ya&g barua dipanuhi olah obyafe darl auatu parjen-* 

3iaiw

Balaa tiap~tlap perjanjian ada 2 oaoas aubyafc ya~
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Itu ka 1 (partaaa) saorang aanuaia atatj badaa hukua yang 

nandapat baban kawajiban dan tanggung Jawob untuk tsalaku 

1tan »esuatu dan ka IX (4ua) aeoran* cunuala atau badon 

hukua yaag oondapat bak fttaa palaksaxuum kewajlbaa ltu» 

Baloa babsaa Balandanya aassakai kata-kata Sohuldanar 

atau dabltur dan oobudalaar atau oraditour eadang dalaa 

babaera klta. aendlrl yaitu babasa Zndonasla klranyo dapat 

dipnkai perkataon-parfcataan plbak yang barwajib dan pl- 

bak yaag borbak*

Oyorat-ayorot yang baruo dipanufal oleb eubyok-au- 

byak dalaa parJanjlan bsrua caoanubi syarat - oyarat a- 

mua untuk dapat oolakukan auotu perbuotan hukua ■•cars 

oah yaitu barua audoh caarawjorig dan aabat pikironnya 

dua khusua dalaa taengadafcaiy'caabuat porjeajian barua dl» 

panubi ayarat kaoakapan das kat« aepsUat deri (aerakn ao- 

bagal subyak dalaa perjonjian*

9ubyak Torbintonia (porikntan) yang borujud kra- 

ditur (yang aktif} blaa tertentu orongny# dan bls« jus* 

tldak tertantu orangnyo* Kraditur yang tartontu oraJigqy*, 

plutengnya dlaebut aecara tegaa nangenai naca dan kaada* 

an oraneaya. sedangkan aubyak varbintenia yang ba?ujud 

kraditur yang tldak tertantu orongnya piutsngnya dioabut 

piutang aan toondar*

Kalau aubyok ▼erblatania yang barujud dabltur 

(yang paalf) naka dabltur barus tartantu orang&ya* «Tad& 

lain daagan aubyok varbintania yang berujud kraditur bi-
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a* tartantu orangey* dan biaa talc tertentu orangnya*

Obyak perjanjlan adalah kebaiikcn dari atibyak* Ka- 

leu aubyok dalaa auotu parjanjian adalah anaoir yang bar 

tlndak, yang aktif, i&aka obyak dalam auatu parjenjian da 

p«t diartlkan aab£gai hal yane dlparlakukan oleh oubyak 

itu berupa auatu hal yang panting dalaa tujuan yang dl~ 

makaud dangan maisbaatuk auatu parjanjian* Jadl obyak da** 

lam par^anjian lalah auatu hal yatig diwajibitan kapado pi 
bak berwajib (dabltur) dan tarbadap hal taraobut diaana 

j

pihak barbak (kraditur) maiapunyat hak*

Obyak ptrjanjion haru* necanuhi ayorat-oyerat ya

itu dap&t dltantukan dan bardaaarkan aobab yang dlboloh- 

kan# Dan oalanjutnya oaya baruoaha untuk menjalaokan a#~ 

tu persatu darl 4 eycrat untuk aahnya auatu per Jan j lan 

yang toraantua dalam paaal 1320 KJJH Pordata*

X* Xota aapnknt dari aoraka jvnpi nengikatkan dlrinva#

tianganal ayarat partama untuk aehnya auatu parjan 

jtm yaitu kata aopakat ada banyak latllah yang oaslng- 

«kotos aarjana cecbori istilab lain digaiaplng oda yang 

oama* lianurut Achead loboan dalaa bukunya "Hukua pordata 

IB", beliau etcakai latllah "Pariainnn" Sodangkan da- 

laiQ ttrjeaafcan dari bukunya U*?*A* Vollcor yang borjudul

^  Aohmad lohaan SH# Huhtua pordata XB» Panarblt 
JP? Pemblcbine Kaaa, Jakarta f kalaaan 17«
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*InXtiding tot da atudio ran hat Nedbrlsndu BurgerXiJk 

fieoht** aaaalcai iotilah "porsotuguan".2) Semua Istilah-ls- 

tiXah Ini boraoaX dari bahaaa BaXanda *30aataiaalag%

Untuk manjaXaskan ayarat yang partama untuk oahnya 

suatu parjanjian ooya akan bartoXak dari auatu partanyaan 

kapankah dapat dikatakan bahw© nufakat dcri kedua pihak 

itu dianggap telah ada dan kcpankah suatu mufckat yang di 

beril:an oXeh kedua belah pihak dapat dianggap tidak »eo- 

pwna?

3)1 dalain hal kapan dapat dikatakan bahwa mufakat 

kedua belah pihak itu dianggap ada* Undang-undang tidak 

Saaberikan Jawabannyu aaka untuk ini eaya akan ©eXihat 

berpedonan pada pandapat para sarjana* Para earjana pada 

uausmya borpendapat bahwa kadua pihak atau l«bih, harusj 

mempunyai kahandak untuk mangikatkan dirinya duo ini bor- 

arti bahwa a&rtka aongbendalii adanya auatu ptr janjian dan 

kebandak dari moreka itu harua dikatakan kapada pihak la- 

innya*

Satu eontoht

Bilaoana A hendak monjual aatu aacan barang dangan 

harga B!?* 100,- eadangkan B ingin taambaXinya baron# tar a*

*A* rollmar* InXaidina tot do__ etudla
f an YTaderlandq Btirgerlijk reohtVPanarbili fayaoan kadan 
enarbli Gajah bad a, Jogyakartat jilid 4i halaman 1X0#
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but doogaa barga yeng aoaa puXa» ssa&a fealngtaan kadua ba~ 

lab plhafe itu aaja* balualafc fcenaipta&m auatu psf janjta®

jUdl t)|li«

Vangapa diotai dlasggap par,Ja»;5ian b9I.ua tarJodi f 

gabab dioinl fcofcacdafe fi*r»l;a balua difliyata&aa Itapada PS* 

bafc yang lcia*

Suatu parayataan dart aalah aotu plhafe yang aoagu* 

aulltan auatu p*r;Ja:*Jiatf &*pada p4ba& diaabut offer-

tt (paaawaraa) aedawg^an jawabia d*rl plhab yang lain 

yang canyaiahuo i&anari&a waul untuk ad#aya perjanjlon dt- 

$abut acoaptuaia (panariffiaon)*

ffatuk tarcapaiaya Haia a«p»fcat (goaaeaaua* toaataa 

Mo&) atrfeara para* plhak dalaa pmp}fm$im$ aangtndurae dua 

(a ) fa tto ?  yang barpangaruht

1« Paaraaaualan Kcihaftdalt pera pibafc#

Jib* b*oya aft* la&anlafe. aoplbafe aafca toaatai** 

Bios tidafc tarptm&l*

3# ^arojrataaa tWbai balHs para pihnfc, aa&JAgga da 

tagaa aaaa p&?saau&ia& isebaadab mare&a &*«3*di 

toroisg dan. dl&atahui oleb oaslng-oaoics plhafc*

liilaiOfiJiA hsuya ada pan^ataan atplbsfe aa ja , aafca 
tooatac^lng tidak tarpanuihl*

Jadl fcata aapa&at afitara para pibafc itu farjadi jra 

itu daggan adaaya pa?$ynta*.n tiabaS bslifc para pibab a#- 

blogga vemssufllm) fc*fcsndafe &aa*0fc« aanjatfi taraag* fanv*
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toaa tlfibal ballk ini berlangeung dangan paoaweraa («aa- 

bod* offwto, ijsb) dari pihak y»ne s*tu den panerlaaws 

(akocptaal* babul) dari pihak lain* Apa yaag dltarloa ha

ir ualab ooook dangan apa yang ditewerlsen dalsa seauo oya- 

rat-ayorat ysng pofcok.

Xalau oynrot-ayurot yang dlo Julian dalaa afcoeptasl 

teraabut barlalnan deagan oyarat~ayarat dalaa penawaran 

eeka hal ini tldaklah dapat dikatakan ada auatu ekseptaal 

nalflinkan ta la h  diojukan auatu pocowaran (offort®). Aksop 

toal horuo dllokufcen tepat pada waktunya sapertl yang ter 

oontun dalaa offerts*

Paroyataan kadua bolah pihak itu dapet dllakukan 

••oara tagaa-tagao (Ultdrukk»lljk) olaelaya dwogaa oara 

tcrtulia. llaan maupua stoara dlao»dlas*' u#oera tartuli* 

niaalnya daseas aouglrla ourat* telax, namaaukkaa iklan 

dl aural kabor atal dl IT» bloakop atau dongan aacaaang 

auatu papen tulla. Kalau dilakukan aaoare dlan-dlan talaal 

nya oabuab boKO yang nyota - nyata dl parkir dl stanplat 

(taspat parklr)* Solaln penavaran dapat dilakukan oaoora 

tegaa dan diaa-diaB bahwa pesaneran dapet Juga ditujukan 

ktpado unuo ataupun kapada orang tartantu.

Sofcorang tlnbul suatu porooolan yeltu kapan aaat 

adasys peraaaualan kahendak antars ponawar dengao ponorl 

aa'f Salas hal parnyetaan tinbal ballk dllakukjft aocsra 11 
a an yang moa* borartl behwa ko&ua balah pihak pod* auatu
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waktu beraamaan barada dl euatu tampat dan waktu yang ea- 

ma gahingga tidak manlffibulkan suatu kaaulitan mtnganai ka 

pan saat adanya pareaauaian kehandak antara penawar da- 

sgan ponerla«r sain halnya dangan pernyataan ticibal ballk 

yang dllakukan oaeara tertulia diiaana berarti meraka ca- 

ging-maoing barada dl tampat yang berlainan, ini akan ae- 

nimbulken keaulitan untuk canentukan oeat adanya pera©au-» 

aiaa kohtndak antara panawar dangan penerina*

Psion hal ini ada baberapa teori*

1* Toori saat meiahlrkan kaoauan (Uitings Theoria) 

Henurut teori ini kata aapakat torjadi apabila 

ataa auatu penawaran telah dllahirkan kemauan 

menericianya dari plhalt loin# Kamauan ini dap at 

dikatakcn talah dilahirkan pada waktu pihak la*> 

in BH&al n&nuliu surat panerimaan# Jadi kata aa 

pakat terjadl pada gaat pihak lain menulio ou~ 

rat panerimaan*

2» Teori aaat menglrim aurat penarlniaan (Yarkand 

'ihaorle}*

iffanurut teori ini kata aapakat £tOeotemajing)ter 

jadi pada ©aat aurat penarimaan dikirim pada pa 

nawar*

3* Teori saat men or lea aurat penerinaan (Ontvanga 

t heorie)•

Uanurut taori ini kata oep&kat (toeetemmingjtsr
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Jadi pada goat eurat penerimacn aaopai pada ala 

m t ©i penawar#
Untulc lebih jelaonya aaya sertatan gebuah con- 

tohi A menawarfcan scauatu pada B r B aenerlma p© 

nawsran tersebut. Surat ponerizraan yang dibuat 

oloh B difcirim kepada A dan ganspai tanggal Z 

Ifioi 1975.

ttaha menurut teorl aaat mcnerima aurot penerima 

an, bahva kata aepckat terjadi bukan pada aaat

penglriman ssurat ponerimaan tetapi pada saat 

aanpeinya aurat penorieaan itu yaitu tahggal 2 

Jloi 1975*

4* Teori eaat mengotaiiui aurat poueriaaan ( Verne- 

mlng Iheorie)*

Menurut teori iai kata oepaliat terjadi ©pabila 

penanar- telah meiabuiua dan meBtbeoa aurat p»ne~ 

rimaan itu.

Contoh: A menawefckan ceouatu pada By B meneritaa 

penawaran iju* Surat penerittaan yang dibuat 

oleh B di&irim kepada A Ann aampai dial*mat A 

tanggal 2 Mei 1975# dan tanggal 5 £!ei 1975 su~ 

rat peneriniaan itu bsru dibuka dan dibcoa, Jadi 

aenurut teori ini hata oepakat terjadi bukan 

tanggal 2 Itei 1975 tetapi tanggal 5 tlei 1975 

yaitu saat aurat ponerioaaii itu dikst^hui dan 

dibaca*
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?aora ahli hulsua dun Jurl&prudenoi dinegerl Belinda

tidak aapobao d#l/in hoi Ini tarapl aaraka aamua nanolak

taorl ka 1 dan ke 2. Tung manjadl perooslan diantara nor#

ka lalah ptcdlXihon taorl ka 3 yaltu Ontranga thaprla da-

ngan taori U  4 yaitu VarnaaiHG Thoorla*

Stonurut 8# firjono j?rodj0dlfcor0 dalasi bukunya "Asaa 
assas hukua perjanjian0 Camilla bafcwa oecurut Ur* Hof* 
mann* taegi ka 3 dlanut oleh Opaooccr* land don Aiaar 
?uga JfiTsrr. yollaar dalaa bukunya *Bad©rlandooh Bur* 
garlljk Jilid 3 halaoan 199 ceuyotwjui taorl ka tiga 
(3) ini iiad&ng taoyl ha 4 oanurut Hofaaim dlanut oleh 
Slaphuls dan syullne* 3)

lalau mamirut aaya aandlrl handakqya thaori ka 3

yeitu Ontraaga thaorla dan taorl ka 4 yeitu Tarfeaaing tha

©ria dioaopur atau dikawlnk&n* Taitu pada u&uanya dalaa

toad win tlaia kata aapakat fesrua dlanggap tarjadl pada

9aat aurat pana^liaaan saispot pada «la&*t at panawar (tao~

ri kp 3) tetnpi kapada al paarwa* dibar1 kagatapataa untuk

daXau kaadaan luar blaaa laanfcuktikan feataa ia tidak aung-

kin dapat jSQpgatahui lal aurat panericaan itu pada aaat

aurat itu aaapal pada alacatnya karana bapargian BtaaXnya

ataa aakit keraa (taorl ka 4)*

Pada uralan dl ataa Ini oaya audah raanjawab kapan

ujufakat (kata aapakat* toaataaoing) itu dianeeap ada atau
1

tarJodi* Baku sakeracg oaya akan manjawab partai^aan ko 2

^  BT#R» Slrjono PrOdj«£i&0ro QH* Aaap**aiM»a frukua 
par.5on̂ l/in» Ponerblt susup Baŝ uatfi aatakan Ea viljMiao-
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yaitu kapan aufakat itu tarJadi tat&Pi tidak eenpurna? fife 

nurut pasal 1321 KUK Perdata behwa fsktor-faktor yang ma~ 

nyebabkon kata eepakat manjadi tidak oempurna ialah ka«- 

khilapan» pakeaan dan ponipuent, Berturut-turut aaya alum 

JaXaakan 3 faktor di ataa tadi*

Kekhilafan*

Kekhilsfan adalah pandangan keliru/gambaron oalah 

yang ada pada aalah satu pihek p©mbuat perjanjian* kakali 

ruan mana dapat dikatahui olah pihak lain dan dapat dims- 

afkan oloh hukum* Montana! kekbilafan. ini diatur dalam pa 

gal 1322 KITH Perdata yang borbunyi:
*

-* Ayat X s Kekhilafan tidak mengakibatkan batal- 

nya auatu perjanjian oelainnya apabi-

la kakhiXafan itu tarjedi sengenai ha

kokat barang yang manjadi pokok parse

tujuan*

- Ayat 2 % Kakhilafan tldak aenjadi sebab kcba- 

talan jika kakhilafan itu hanya terje 

di mangenai dlrinya orang dengan ai- 

apa seorang bermakaud membuat auatu 

persatujuan* kaouali jike ptraetujuan 

itu telah dibuat tarutama karana ma- 

agingat dirinya erang tereebut*

Kalau melihat bunyi paaal 1322 KUH Perdata aaya 

berpendapat bahwa kekhilafan yang dapat manyababkan kata
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aePakat manjadi tidak aempurna ialak ada 2 aaoam fcekhi- 

l&tan yaitu pada ayat 1 dart pa sal X522 £UH Pordata ya

itu fcekhilafan mengenai selfatandighoid (pokok oari, hal 

yang aesentleeX) dari obyek/banda dan pada ayat ke 2 ya

itu kekhllafan mengenai aoaeorang aubyok perjanjlan ter~ 

tentu (orang atau badan hokum)*

Ealau kakhilafan aengenai aaorang subyek tertentu 

sudah oukup terang* Kalsu miaalnya diaclakan perjanjian 

dengan a e o r a n g  A  y a n g  dikira pemain biola yang terkenal 

untuk main &alam ouatu partunjukan* dan kemudian ternya^ 

ta bahwa A  itu adalah orang l a i n  darl peiaaiii biola y a n g  

terkenal itu 22aka dalam hal ini leyak k a l a u  k a t a  oepakat 

yang difcerikan itu tidak eempurna* Sebetulnya dalaa hal 

ini lalaji a u a t u  per&aiiian biola oleh s e o r a n g  tertentui 

Iain halnya apabila aeorang buruh harlan berjanji akan 

msmbikin auatu oelpkan maka tidak diperdulikan»apa orang 

itu o U  el B atau at c* Xmg dltuju oleh kata aepakat 

ini lalah peabikinan aolokqn aaja bukan perabikinaa aelok 

an oleh orang tertentu«

Sekarang menganai kekhilafan mengenai benda yang 

tercantum dalam paeal 1?22 KtJH Perdata tidak begitu te» 

gae> oleh karona magih dapat dipersoalkan* apakah yang 

dlmakaud dengan 8©lfetandighei4i pokok earl darl obyek? 

Kalau benda yang menjadi obyak porjanjian dapat ditunjuk 

da&ulu wujudnya miaalnya sebuah mobil atau rumah yang 

menjadl obyek perjanjian tentunya tidak ada kasulltan*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SAHNYA PERJANJIAN KETUT ARNAWA



Tatapl lain halnya bilamana sebeg«i obyek dari perjanjian 

jual bell sejuialah benda yang 'tidal: ditunjuk dahulu misal 

nya beras* Kaluu pombell Bongira bahwa boras yaa# dlboli 

itu adalah bora a dari macaa tertentu* sedeng komudian ter 

cyata b&raa Itu adalak lain taaoaisnya maka dapat diporsoal
i

kan apakah Eecac baraa Itu nsasuk pokok pari (hal yang aa- 

aenticol) dari gbyek atau tidak*

tfomirut heraat oaya adaiah lebih tapat apabila ayat 

ke 2 dari pasal 1522 KOH Perdata Ini tjitafairkan aadamiki 

an rupa bahna kokhllafan hanya dapat aenyebabkrji kata a®- 

pakat manjadi pinoang atau tidak oej^urna apabila dong9- 

nai tujuan dan makaud dari kedua b«lah pihak* itoka apabi- 

la berao tadi dimaksudkan oleh kedua belah pihak justru 

macao-maoan tertentu dcri borao, naka kekhilafan tontang 

zaaoam beras aeajadi alaoan bahwa kata eepakat manjadi pin 

eaug# Untuk iebih jelaanya oaya atan aeaberi aobush con- 

toh lagi yaitu seorang ball auatu luklsan yang die kira 

dibikin olah aeorang polukis tertentu* Xalau iaem&n# ini - 

lah yang dltcakaud oleh /kedua belah pihak jadl bukan pern- 

ballan lukisan bagttu aaja maka kakixilafan dapat nenjadl* 

kan kata aepakat plncoag atau tidak eempurna*

Pakaapn«

Paeal 1323 KOH Perdata berbunyii "Pakoaan yang di- 

lakukan terhadap ©rang yang mombuat porjaniian, ci&rupakan 

alasan untuk batalnya peraotu;juan» ju^a apabila paksaan
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dilakukan oleh pihak ke 3* untuk Uepentisgan aiapa perse- 

tujuan tereebut tidak tel ah dibuat**

8ekaa?ang aampai dimona diaaggap ada pakaaea yang 

dapat aenjadi alasan untuk meagatakan kata aepakat itu ti 

dak ooicpurna. Dalam paaal 1324 KDH Perdata yang mengata- 

kan paksaan harua sepantasnya menakutkan aatu pihak terha 

dap auatu aneaman, bahwa apabila la tidak memberlkan kata 

aopakat duo tidak raesyetujui per;) anjlan yang beraazigkutan 

maka dia akan mender it a auatu kerugian yang nyata#

Rumuean dari pasal 1324 SUH Perdata Ini belum oeta- 

purna maka raenurut ;hemat aaya haruo ditambch bahwa hal 

yang diancamkan itu harua merupakan hal yang tidak diper- 

bolehkan oleh hukum* Apabila auatu encsmen itu dibolehkan 

o l #  hukum miaalnya aatu pihalc dianocm dengan penoitaan 

barang-barangaya dalam menjalankan suatu putuaan pengadil 

an, yang meitsxig ouaah dapat dijal&nkan xaaka kalau dengan 

ancaman ini lantaa diadefean kata aepakat maka kata oopa~ 

hat Int tidak dop&t dlkatakan tidak opBipxtrna* Contoh dari 

paksaan yang dapat menimbulkcn kata eepekat menjadi pin- 

cang ialafc aneooan dongan posiganiayaan dorian ponbunuhan 

atau dengan memboagkar auatu rahaoia*

Salact aempertimbangkan cifat ancanan ini harue di-* 

perhatlkan uaia» kelaialn dan kedudukan oran^ - orang yang 

borsaagkutan (paeal 1324 ayat 2 KUH i’erdata)* Ancaman ini 

Juga dapat dilakukan oleh oran# ka 3 atau tar ha dap suami
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atau iatri atau aaaak keluarga dalam gar its lurue kaatas 

ataa ka bawah dari pihak yang bersangkutan* Hal ini ter- 

eantum dalam pasal 1323 dan 1325 KUB Perdata*

Ealau aatu pihak, untuk monyetujui auatu perjanji 

m  dldoron^ oleh ketakutan osja» hormat terhadap ayah, 

ibu atau eanak kaluarga dalam gario luruo k© ataa maka 

aenurut pasal 1326 &UTC Perdata Ini tidak dapat merupakan 

alasan hahwa k a t a  aapakat itu pincang*

Parlu dikatafcul pula bahwa anoaman yang menyahab- 

kan aalah satu pihak ketakutan dapat ditujukan terhadap 

pribadSjiya (Jaomaninya) maupun ter ha dap hart a kokayaan~ 

nya* Ancaraan torhadep pribndinya aieainya dcngan unoaraan 

untuk mencomarkan namanya di auka û uia dan aaoaman tarha 

dap harta bondanya miaaZnya dengan anoauan pormohonan ke 

pailltan*

Panipuan*

Ini dlatur dalaa paaal 1328 KtJH Perdata yang a«- 

Egatakan, penipuan raerupakan euatu faktor bahwa kata ae- 

pakst menjadi plncang* Penipuan harus dilakukan dengan 

tipu muelihat yang dlpakai oleh eatu pihak adalah aedtrai 

klan rupa, gahingga terang dan nyota bohwa pihak lain ti 

dak akan aenyetujui parjanjlannya andalkata tidak dllaku 

fcan tipu muslihat#
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Contoh i

galau A nanoat kambali aapadai^ya dan mangatakan a# 

pada tarsabut adalah baru dan naoih asli kepada B maka A 

molakukan panipuan*

Balara h a l ada panipuan harus dlbuktikan* Ini dita- 

gaekan dalam pasal 1328 ayat 2 KUH Pordata.

II* KacakaPan dari mereka yang mangikatkan dir Anya*

Sabagal eyerat la 2 untuk aahnya auatu perjanjian 

olah undang-undang ditetapkan bahwa kadua balah pihak ha* 

rue oakap untuk aengadakan parjanjian itu* Katidak oakap* 

an gaseorang cerupakon cacat pada kehondaknya. Cacat ini 

tidak dioebablum olah keadaan yang tidak normal eeperti 

dongan adanya Kelthilafan* paksaan ateu panipuan oelalnkn 

olah undang~undang telah ditetapkan bahwa olah beberapa 

oabab khusua pada kehendak geaaorang tidak bolah dibari 

ponilaion biaaa*

Xanurut pendapat aaya ayarat kadua untuk aahnya au 

atu perjanjian yaitu kaoakapan yang dleebut dalaa paoal 

1520 KUH Perdata adalah teroaauk di dalamnya kewenangan* 

Alaean aaya barpendapat daialklazi lalah bahva orang itu 

adalah oakap tapi tidak barwaneng maka perjanjian yang dl 

buatnya dapat dimlntakan pembatalannyat maka darl itu pa

ra pihak yang mambuat perjanjian harua oakap dan berwe - 

nang» plain! aaya Jalaakan aadlkit apa yang dlmakaud kati 

dak oakapan dan ketidak wanangan* Ketidak cakapan lalah
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^ E R P U S T A K A A N

..IWiVEKSiTAS a IPLANGGA" 3 q

S U M U J A

apabila orang pada umuanya berdaaarkan ketentuan undang- 

undang tidak dapat untuk aengadakan perjanjian-perjanjl- 

an aendiri aepertl halnya para minderjarig, orang -orang 

yang aiteapatkan dl bawah pengaapunan# Sadang yang dimak 

pud ketldak wenang&n ialah apabila georang yang pada u~ 

murnsya dlanggap oakap untuk aenglkatkan dirinya namun da 

lam hal-hal tertentu, tidak dapat melakukan parbuatan-par 

buatan huhum tanpa kuaaa dari aaorang ketlga# Jadi orang 

yang wenang aelaku oakap tapl orang yang dlanggap oakap 

balum tentu wenang*

Menurut paaal 1329 KUH Perdata dikatakan bahwa ae 

tiap orang adalah caltap membuat porjanjian keouali la 

yang oleh undang-undang dikatakan tidak oakap*

Kereka yang oleh undang-undang dikatakan tidak oa 

kap lalah menurut paaal 1350 KUH Perdata*

1. Orang yang minder3 arig yaltu orang yang belum 

bertuaur genap 21 tahun# Ketentuon ini adalah 

untuk kepentlngan orang yang beltm barumur ge- 

nap yang bergangkutan eendirl karena oleh un- 

dang-undang mereka dlanggap belum aanggup un

tuk aenguruol kepentingannya maoing-maelng* me 

reka selalu harue dlwaklli oleh orang lain ya- 

itu orang tuanya atau wall mereka*

2# Orang yang berada dalaa pengampunan*

Mlaalnya orang gll&i peaboroo* koleoahan Jiwa
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dan peraabuk dalam beberapa hal.

3. fanlta yang bersuarai dalam hal yang dilarang 

oleh undang^undang* Mereka ini tidak uaah diwa 

ki 11 oleh:* auaai-auaainya hanya eukup bilamana 

mereka mendapat kuaca atau dibantu oleh euami 

nya*

Di dalam paaal 1530 KtJH Perdata dikatakan bahwa 

mereka yang tidak oakap membuat parjanjian ialah mereka 

yang b alm dewasa* Dewaaa ini adalah ditorjemahkan dari 

kata meerderjarig sedang yang belum dewaoa dalam bahasa 

Belandanya dieebut minderjarig#

Dalam hal ini oaya tidak setuju dangan terjemahan 

dari meerderjarig menjadi dewasa* aebab iatilah ini ada

lah bgrbeda dari audut pandanganuya* Xalau meerde^jarig 

ialah auatu pengertian yuridle artinya mereka yang audah 

manoapai umur genap 21 tahun dlanggap meerderjarig dan 

kurang dari umur Itu dieebut' minder3arig keouali dalam 

hal mereka gebelum umur tereebut audah kawin*

Sedangkan yang dikatakan audah dewaea$ patokannya 

tidak harue mencapal umur genap 21 tahun tapi dilihat da 

ri piaiknya atau audah biaa baker $ a aendiri (berpangha* 

silan) maka mereka audah dewasa*

111* Suatu hal yang dapat dltentukan*

ifenurut oeorang ear3 ana yang dimakaud dengan oya-
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rat lie 3 untuk sahnya ouatu peraetujuan lalah obyek darl 

perjanjian atau dapat pula diaebut dengan igi yang menja- 

di aebab dari pada perjanjian itu atau prsstasi* Prcstasi 

ini menyebabkan para pihak telah mengikatkan diri* harus 

lah tertentu (bepaald) aetidali-tidaknya itu faaruelah da* 

pat ditentukan (bspaalbaar) * Jadi obyek dari perjanjian 

tidak perlu tertentu secara individual sudah culiup diten- 

kan jenisnya*

D l  d a l a m  p e r j a n j i a n  t i m b a l  b a l i k *  o b y e k  i t u  memang

berganda misalnya dalam perjanjian jual beli barang dan 

harga merupakan obyek dari perjanjian tersebut*

Obyek perjanjian dapat dibedahans

- Untuk member!#

« Berbuat sesuatu-

- Tidak berbual aesuatu-

Syarat-syarat yang harua dipenuhi oleh obyek per- 

janjian supaya perjanjian itu sah ialahs

1* Jenianya harua tertentu*

Yang dimaksud ialah perjanjian tidak boleh dise 

butkan hanya dengan kata-kata "Sesttatu barang'* 

melainkan harus ditentuJian tf3enisnya,,*

2* Ju&lahnya haru3 dapat ditentukan kemudian walau 

pun pada waktu perjanjian* itu diadakan jumlah- 

nya belum dapat ditentukan tetapi kemungkinan- 

nya harua dapat diketahui.
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3* DaPat merupokan bar eng yang ookarang ada mau| 

pun yang a km datang*

4» Bukan raerupakan wariaen yang belma dipeoah*

5* Bukan merupalton benda yang tidak eda dalaa du- 

nla perdagangan*

6. Obyak perjanjian harus dibolehkan*

1st Hah "dibolehkan" itu dalaa parundangan-un- 

dangan merupakaa Perumugan khusus yang artl- 

nya*

- Jika tidak dilarang o l a h  undang-undaang*

- Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum*

Vfm auatu aebab yang dibolshkan*

Sebagai oyarat keempat dan terakhir untuk aahnya 

auatu perjanjian yang diaebut oleb pasal 1320 KOH Porda- 

ta adalah ouatu acbab yang dibolehkan {geoorloof d«oor - 

aaak, causa).

Soal causa dalam hukura perjanjian dlpereulit eleh 

paoal 1335 KUH Perdata yang raenentukan bahwa auatu p*r- 

JanJian yang diadakan tidak dongan oeuoa (zonder-ooraaak) 

atau dengan auatu oauaa ysngpalou atau tidal dlperboleh 

kan adalah tidak mcopunyai kekuataa# Sengan pasal ini di 

sebabkan oeolah-olah mungkin ada perjanjian terjadi ti~ 

dak dengan couoa*
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Uonurut Aohoad Xohaan dalaa bukunya "Hufcua par Jan

3ion jilid XB»t "Cauoa ini bukan aottf ialah pondoreng 

den pulo bukan aobab (oorcaafc)* Cauoa diainl oakna dan

Sodang aanurut H* fflriono Prodjodlisoro dalaa bufcu 

nya "Asaovasaa hukuo porjanjian" aengatakan bahwat

Saopal aokarang bolum diteaukan auatu porkataoa 
dalaa bahaoa Indonoala yang tapat untuk pangortian 
"oauoa** ifonurut holiau porkoiaan "aabab* adalah ku- 
rang tepat kcrona "aobab" oololu borhedopan dong&n 
afclbats (ocrsoak an govaid) aodang oauaa ini adalah 
bukan hal ycng aongakibatkan hal aaouatu aolalnkan - 
auatu koadaan bolaka* Dan Kanurut pandaRgonnya oauaa 
dalaa huitun porjcnjlan adalah loi dan tujuan auatu 
porjenjion* yai*g aonyobabkaa odanya parjanjicn* 3)

H*FtA> Tolloar dalaa bukunya "In loldlng tot do 

otudio Tan hot Hodorlonda Durgorlijk rooht* aontorjocah-

Oauaa dangan aobab p topi dangan pongortioa bahwa 
aobab dalaa artian ilau hukua (aobab dalaa porJanji~ 
an} tidak ada o^ngkut pautnya dangan pongortian bo* 
bob dalaa lieu alaa# Jadl a Jar an aobab aklbat dapat*
lab tidak dihiraufcan dioinl* 6}

Boliau ooabari artl dari aobab (oauoa) ialah apa 

yang dioakaud olah para pihak doagan eon&adokan porjanji 

an Itu atau juga dlartikan tu^uaa atau nakaud dari pada 

porjanjian*

Aohsad Ichoon SH* Hukua oordnta IB# Ponorbit 
IT Poablzbing L'aoa, Jofcarto# naiaaan 23*

^  Prof#Dr*B» £rod}odifcoro uirjono 68# Aaas* aoaa
f uHua Porif̂ n.1 Inn» Penorfeit Suaur Bandung, Catalan So VII 
chuniy7jf naiaaan 55#

lol nurani dari porootujuan itu aondiri#*^

cyai

6}
yon hot IT
’JaE'7555?
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Dalaa paoal 1220 HUE Perdata yang aenyebutkan oau- 

aa yang diperbolehkan (sebab yang dibolthkan) aebagai aa- 

lab. aatu oyarat dari auatu perjanjian titik beratnya bora 

da dalast perkataaa »aibolehfcanrt tidal: pada perkataan noe- 

bab" (causa)*

Iffaka paaal teraebut berarti# babwa pereetujuan 

(perjanjian) cauaenya haruo dibolehkan* Dan aebagai penje 

laean&ya dapat dianggap paaal 1337 KUJJ Perdata yang manga 

takaa bahwa cauaa adalah tidak diperbolehkan apabila dila 

rang oleh Undang-undang, bertentangan dengan kesusilnan 

atau ketertiban umum* Untuk Jalasnya apa yang dimakaud su 

atu cauoa tidok dibolehkan* ialah apabila dilarang oleh 

unfiang**undai3g atau bertentangan dong an keauallaan dan ke- 

tertiban unuia aaya alxan berikan beberapa contohi

- Perootujuan/perjimjian penju&lan vuluta aaing, 

persetujuan taembentuk ruaiah palaouran dan rue ah 

gadai#

Diaaaping oauoo yang tidak dibolehkan papal 1333 

KUH fcrdato raenyebutkan cauaa yang palau dan hal tidak a* 

da cauoa* Cauaa yang pal»u dapat dianggap ada apabi~ 

la yang diaebut dalam porjanjian/p«rootujuan adalah oauoa 

yang dibolehkan aedang cauaa yang sebenarnya yang tidak 

diaebutkan adalah cauaa yang tidak dibolehkan.*

Dan aenurut, pendapat aaya yang dimakaud dongan oe- 

bab yang dibolehkan ialah tujuan^dari dibuatnya per^anji-
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an yang ©rut oekali hubungannya d eng an obyak perjanjian# 

Untuk ini aaya berl oebuah contoh: wParaatujuan iaoiabuka 

rumato palacuran"+

An&aikata peroetujuan/pqrjanjian berbunyi neEbuka 

runah untuk menampung anak-anak yatim piatu maka disini 

Obyak dari perjanjian yaitu rumah adalah mamenuhi ayarat 

untuk dijadikan obyek perjanjian, dan makeud diadakan 

perjanjian Itu untuk menampung anak-anak yatim piatu ada 

lah aerupakan aebab yang dibolehkan* Sedans kolau perjan 

jian untuk aembuke rutsah pelaouran tcaka ruraahnya adalah 

morupakan obyek persetujuan yang dibolehkan tetapi mak- 

□ud dan tujuan dari perjanjian ini untuk mendirikan ru

mah pelacuran* Dan tujuan inilah yang merupakan °s®bab 

yang tidak dibolehkan", sahisgga perjanjian raenjadl ba^ 

tal (niatig)*

Bengan geleeainya taenjalaakan ayarat ka 4 untuk 

aahnya auatu perjanjian maka borakhir pulalah pambahaaan 

saya aengensi "aahnya euatu parjanjian^Ban eelsnjutnya 

aaya beralih ka magalah yang lain dalam bab - bab bar- 

ikutnya*
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b a b  n r

BATAliNTA PSRJANJIAH

Dalam bab yang baru *aja klta lalui eaya audah bar 
bioara mengenai oahnya auatu perjanjian* Bilcmana dllihat 

tyepintae atlalu oafca ke tentuan-ketentuan dalaa paaal I32O 

KUH Perdata ini saoloh-olah ingln aenyatakan bahwa bllaaa 

na oalali aatu dari 4 eyerat untuk aahnya auatu perjanjian 

tidak dlponuhi raaka porjanjxan itu adalah batal (nietig)*

Tatapi kanyataannya tidafclah demikian miealnya da-* 

lam hal sysrat ke 2 yaitu ayarat keoakapan tidak dipenuhi 

maka perjanjlan yang bersangkutan akan tetap aah adanya* 

PcrJcnjian'-pBrjanjion teraebut dapat bcrlaku, hanya saja 

terhadap perjanjian tereebut dapat diraintakan pembatalan 

nya (vernietigbaar) oleh yang beraangkuten yaitu orang 

yang belum oakap tadi maupun oleh orang tua mereka atau 

walinya*

lain halnya bilanana aania aekali tidak dlkatemukan 

obyek yang tartentu atau sebab yang dibolehkan maka dalaa 

hal yang demikian perjanjian itu dianggal batal (nietig)* 

Duo bercrti bahwa eyarat-eyarat untuk eahnya auatu perjan 

Jian dalam paaal 1320 KUH Perdata adalah aalah satu tidak 

dlpenuhi make perjanjian tersebut bis* batal (nietig)atau 

dapat diraintakan pembatalannys (vernietigbaar)»
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Sebolun aaya menjelaokan bilainana perjanjian itu 

batal dan dapat diaintakan peicbotalannya aaya akan raonje- 

la0&ao sedikit apa yang dimakaud demon perjanjian itu be 
tal (nletig) dan perjanjian itu dapat diaintakan peabatal 

annya (verniatigbaar)*

Perjanjian adalah batal (nietig) ialah perjanjian 

harus dianggap batai aeaklpun tidak distinta olah salah aa 

tu pihak dan perjanjian ooperti ini dianggap tidak ada se 

jak dcaula dan perjanjian ini tidak eungkin dapat dlperku 

at berlakunya oleh par a pihak yang beraangkutan* Hakim di 

aini berdaoarkan jabatannya dapat uenyatakan batal*

Perjanjian itu dapat dimintatan pecbatalannya la

lah bahwa dalam perjanjian tcrsebut, salah oatu pihak da

pat uengajukan gugatan atau tuntutan kepada hakim eupaya 

perjanjian tersebut dibatalkan# iperhadap perjanjian ini 

dapat diperkuaf bilantana dikehendaki oleh pihak yang E.em- 

punyai hafc untuk menuntut pembatalannya perjanjian terse- 

but* Balam hal ini hakim tidak boleh Eemutua berdaaarkan 

jabatannya, tetapl harus aananti permotonan dari para pi

hak*

PoruKuaan putusan hakim "cenyatakan batal* adalah 

berlaku surut. Ini dapat dilihat di dalam pasal 1451 KUH 

Perdata dan pagal 1452 K'JH Pardata* Bunyi pasal^paaal I45I 
KQEE Per data;

Pernyataan batalnya perikatan * perikatan bordaaar 

kan kotldak cakapan orang-orang yang disebut dalae gaaal 

1330 berakibat bahwa barang dan orang*orangnya dipulihkaa
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dalam keadaan siabelum parikatan dlbuat* dengan pongartlan 

bahwa segala apa yang t«lah dlbarlkan atau dlbayarkan ke- 

pada orang yang tidak berkuasa* aebagal aklbat perikateo* 

Jxonya dapat dituntut keaball* eakedar barangnye maolh boar 

ada dltangannya orang yang tidak berkuasa itu, atau aekt- 

dar terayata bahwa orang ini telah m«ndapet manfaat dari 

apa yang dlbarlkan atau dlbayarkan, atau bahwa apa yang 

dinlltmatl telah dipakai atau barguae bag! kepentlngaanya*

Bunyi pagal 1452 KUH Perdata;

Pernyatasn batal berdsoarkan paksaan* kekhllafan 

atau penlpuan# ;)uga berckibat bahwa barang dan Qrcng«*Qreng 

nya dlpulihkan dalam haadaaa aawaktu e«b«Ium periketan dl 

jbuat«

Dl dalaia raonuntut untuk batalnya auatu parjanji- 

an tidak dlbatasl dengsn kotantuan undang - undang khttsua - 

hlngga suatu waktu yong labih pendak, maka pada umumnya 

waktimya adalah 5 tahuiu Dalam betas waktu 5 tahun Ini mu 

lal berloku yaltu dalam hal parjanjlaa dlbuat Qlth orang 

yang Blndsrjarlg adalah aojak harl la cieerdcrjcrig, dalam 

hal porjanjlan dlbuat oleh orang yang bersda dalan pangan 

pucn ce;jak hsrl paneabutan pengaapuan* dalam. hal adanya 

kekhllafan atau panlpuan oojak harl dlkafcahul adanya ke- 

khllofan dan ponlpuan itu* bogitu pula blla ada pakaaan 

£aejak harl pakoaan Itu btrhentl.

Satalah seya mcnjolaokan seeara elngkat apa yang 

dimakeud perjanJIan Itu batal den perja^jlan Itu dapat dl
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mintakan peobatalannya maka kenibalilah aaya kepada perao~ 

alan yang harus dibahaa dalam bab ini yaitu kapan perj an- 

jian itu batal dan dapat dlmintakan pembatalan«ye?

ilenurut pendapat aaya eebegaian beaer perjanjian 

yang dibuat tidak moraenuhi gyarat-eyarat untuk eahnya au- 

oru perjanjian, adalah perjanjian yang dapat dicintalian 

pembotalannya (vernietigbaar) dua itu berartl perjanjian 

itu tetap sah sebelum adanya putuaan baki® yang mcmbatal* 

kan perjanjian teraebut dan hanya sadikit sekali perjanji 

an yang batal (nietig) yang meripckan akibai darl tidak 

dipenufci ayarat-ayarat untuk $ahnya auatu perjanjian*

Sekarang eeya akan mellhat oatu poraatu dari eya- 

rat untuk aataya perjanjian dan bagaimana akibatnya#

Syarat pertama untuk oahnya perjanjian ialah kate 

aepakat darl aereka yang mengikatkan dirinya» kata aepa

kat ini harua babas dan sespuraa* kata eopakat itu akan 

menjadl pineang (tidak oampuma) apabila kata aepakat itu 

diperoloh dengan kekhilafan (dwaling)» paksaan(Cwang)atau 

penlpuan (badrog)* Maka kalau hal ini terjadl ®aka Xantaa 

ada auatu oaoat kehendak aehingga perjanjian itu dapat dl 

njintakan peiabatalannya (rernietigbaar)*

Xhuouo monganai kata aepakat yang tidak Bempurna - 

karena ada kekhilafan dan kekhilsfan ini tidak senjsdi oe 

bab kebatalan jika kel&ilcf an itu henya terjadi ©engenai 

diri orang dengan aiapa aeorang beraakBUd eesbuat auatu 

Perjanjian* keeuali jika perjanjian itu telah dlbuat ter-
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ufcaraa karena mengingat dlrinya orang tertentu#

Syarat Kedua yaltu keaakapan dari nmreka yang mcci- 

buat perjanjlen, Andalkata perjanjian Itu dlbuat oleh 

©rang yong tidal: oakap olsalnya orang yang minderJorig, 

orang yang berada dl dalaa pengampunan dan seorang porea- 

puan yang berauaal dalaa hal yang dilarang oleh undang~un 

dang maka bag! orang yang mindsrjarig oleh ortag tuanya 

atau wallnya* begi ©rang yang berada dl br« wah pen^arcpuaa 

oleh";p'engampunya (curator), bag! seorang perompuun yang 

oaslh bereuaffii oleh auaainye dapat menuntut aupaya pasrjan 

' 3leu yang telah dlbuat teraebut dapat disiintakan pecba- 

talannya (vernietigbaar)*

Sedang syarat ketiga yaltu suatu hal yang dapat dl 

tentukan* TJinane kalou ©byek dari perjonjian Ini t!2ak me 

monuhi oyarat-ayarat untuk dapat dljadikan obyek perjanji 

an mloalnya aaja beada yang dlporjanjikan dllaraiag oleh 

undcmg^undang miualnya Jual boli oobueh pistol maka per** 

janjlan ini adalah batal (nietig) aobab dlalnl ptra pihak 

tidak dapat menguatkan berlakunya perjanjian tore abut*

Sabagai syarat yang terokhir untuk aohnya auatu 

perjanjlan yaltu aebab yang dibolehkan ©rat sekall hubung 

annya dengan eyarat ke 5* Perjanjian yang dlbuat berdaaar 

kan aebab yang tidak dibolehkan misalnya bertontaiigan da- 

ngan undang-undang, keauailaan dan ketertiban umum maka 

parjanjIan ini batal (nietig)* Mongenai aobab yang dila- 

rang dltegaakan dalam paeal 1357 KUH Perdata#
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Selain dari »«bab yaag terlarang sae^yebabkan batal
t

hya perjanjian maka suatu perjanjian akan batal apabila 

auatu perjanjian tidal: aeagindaiikan ocra yang dikekendaki 

oleh undang^undang aaoara sautlak misalnya cuatu pcmg&ibah 

an menurut KUH Per data yang tidak dilakukan dengan akt© 

ffotarle (pasaX 1682 KUH Perdata)*

Begitu pula jaenurut PitlQ dalam bukunyo ITy*3ri soe 

dawi U sofwan dlkatakan bahwa yor janjion yang bersifat 

Eseabataoi oklbat^akibet yang ticbul Corona keson^ajaan a~ 

dylaii niatig* ftlaaan Pitlo karcna bertontangan dengsm goo 

d© ae&en# ^

1)
ffri soedowi if aofwiin SH# flukum F«rhutnrwn» fa- 

nerbit Tayasan Badan Penarbit M0ajah Mada% yogyakarta# 
halaoan 27*
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PHMBSRSIHAN DlRI MUX KBI&MIAJ?
(svzmiro vah vsrzuxh)

Istilah Ini saya ambil dari bu&unya terjeraahan

Vollmar yaltu Inlaiding tot da atudia van het Hederlanda

Uurgorlijlc recht yang delam bohaaa Belsndanya "suivering 
1^van Tersuimw» *

Sebalum a ay a nwnjelaBfcan apa yang dixnaltsua dengan

pembersihan diri dari fcelalaian gays akan menjalaskan ba

berapa hal yacg sana aserupaltan lator belaliang dari t±ia~

bulnya ffiasalah suivering van varauim#

flntulc ini aaya bioarakan lobih dahulu mengenai It®

wajiban-fcawajiban dari pada debitor* Dalam ketentuan u-

mum nengenai porjanjian untuk member!^ sabagairaana ter-*

oantum dalam paaal 1235 KUH Perdata dlaitu terdapat

tentuan mengenai IcQwaJiban-T^wajlbon po&ol: dari pada da**

Mtur, Xewajibaa poltok yang pertena Ialah haruo cienyerah

kan atau meKtberilian barang dan fcewajlban pokofc yang lie - 
dua ialah kewajlb&n untuk memellhara barang-beraag Itu*

Jl&a varbintanio itu mengenai barang-barang yang terten-

tu-

 ̂Kp#nr* VOllmar H*?*A»* laleidinff tot do otudie 
yen bet Kertnrlsnds Burgorilflk reoht » l;enerblt Vayaoan Ba 
dan fenerbit 'CF*J3T Mto;," Yogyafcarta* jllld* halaman 27♦
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- M  f L I K - 
f*E£Pusr a k a  a n  

..UfeVERSiTAS AlRtANGGA"
S U R A B A J A  *2

Eemlhianlah aaya «udah uraikan aecsra singkat ten- 

tsng kawajjiban-liewaglban dasi dabltur tapi di dalaa dunia 

yang luao dan borpanduduk jutaan mcnuoia dimana oifat da- 

rl masing~aasing manuaia adalah terbdda-beda, ada y£2g ba 

ik gifatnya ada pula yang jaHat*

*Di dalam suatu perjanjian tidak semua debltur as- 

laksanakan kewajibannya dongan balk* tidak ada caoatnya 

tapi ada pula dabltur yang tidak raau (lalsi) melakoanakan 

keyyajib&miya* Dalaa hal dabltur tidak nelakoannlum kroa- 

;)IbaEinya, tidal: aelakukan proataainya ada 2 nacaa*

1* Partaica Kali mengapa preataai itu tidak dapat 

dilakaanakan lalah karona adaiiya overraaQht*

?.* Sebab ka 2 lalab karena pada dabltur itu

mang ada kagalehan (achuXd) miaalnya wanproota- 

sl« Jadi dlalni tidak. dapatnya debitur aonenuhl 

prestasinya karona nemang ada keoolahan pada de 

bitur* Sadang dalam sebab yaag pertama yaitu 

overmaoht tidak ada kocalchar dan akan mania *» 

bulkan auatu peraoalan raaiko ada 2ada aiapa?

SQlwang Itapankah debitur itu dapat dlkatakan mala 

liukan kesaSahaB*?

Untuk dapatnya debltur dikatakan moleltukon kooalah 

an barua dipcnuhi 3 uncur yaitui
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1. Bahwa parbuataa yang dilakukan olah debitur Itu da 
pat digeealkan#

2* Tteng kedua unauraya ialah vooraianbaar atau dapat 
diduga lebih dahulu dua berarti akibatnye itu da- 
pat diduga lebih dahulu*
Voorzionbaar mongandung 2 arti yaitu yang psrtaoa 
dalam arti yang obyektif yang artinya ialah bahwa 
apakah orang yang ncraal dapat menduga bahwa kaada 
an itu akan timbul dus ukuran voorsienbaar dalaa 
art! obyaktif ialah menurut prang yang normal ee- 
dang yoorzianbaar dalam artian eubycktif yang dipa 
kai aabagai ukuran* apakah aebegai orang yang ahli 
dapat mcndugaiduga keadam ysng dosaikian itu a kan 
terjadi*

3* Unaur IcotJ.gis seorang debitur molakuksn kesalahan 
ialah yang artinya orang yang raelakukm Itu dapat 
diouruh fiuiEipertan̂ gimg Jcwabkan porhuatannya* Jadi 
orang toraobut bukan orang gila* lemah ingatan dan 
aabagaiaya yang raana menurut undang-undang dibebas 
kan dari pertanggung jawaban yang artinya kalau 
tokh orang-orang ini molakukan kooalohcn dia tidali 
dapat dlpertangguag Jawabkan* 2)

3etelah kita mefflbiearakan bilamana aeorang dabltur 

dianggap aelakukan keaalahan anka oekaraag eampal dimana/ 

berapa luaanya Itesolohan ten*abut* Xuaanya k^ealahan da

lam hulium perd&ta ini meliputi 2 hal:

1. Ko«eng£ijaan (opeot) yaitu dimana perbuptan itu 

semang aiketahui atau dikehendaki oleh debitur# 

DioIni eokallpun porbuatsn itu diketahui atau 

dikehendaki, tidak parlu harus tertuju kesrah 

untuk merugtkan ©rang lain, oukup asal orang 

itu meng«tahul atau jwnginayatf i bahwa perbuotan 

itu akan dapat merugikan orang lain*

^  Sri soedewi M SOfwan SH» Hufcuia perhutnnflont 
nerbit Tayaqan Badan Fencrbit Gajah Mada/xo^yaiiaria» ha* 
laman 23#
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2* Yang kedua ktsalahan Itu dapat fearujud kelalai-* 

an yaitu dimana orang tidak mengetahui bahwa 

akibat itu akan timbul akan tetapi hanya menga- 

tfchui adanya ke&ungkinan bahwa akibat itu akan 

tiinbul* Jadi dalam perbuatan yang demifcian itu 

dikatakan ada kelalaian*

Akib.it yang timbul fearana adanya keaengajaan l«bih 

barat dari akibat yeng timbul karsna kalalaian*Orang yang 

dang an qengaja «§lakukan parbuatan yang aerugikan orang 

lain haruo lebih banyak inengganti kerugi&n daripada orang 

yang merugikan orang lain k&rona kelalaiannya*

Berdaaarkan kobebaean berkontrak (contractor i r i j  

hold) orang dapat msngadakan perjsniJian yang beratfat mem 

ba^aoi mengenai ekibat-akibat yeng ticbul karona kelalai^ 

an. Akan tetapi sebtliknya crscg tUlck dap&t ciengadakan 

perjanjian yens bsraiiat camb&taui mongenei akibat yang 

timbul karena kaeengajaau

Sebagaiaana eaya tolab bioarak-sn $eBwa pada umua 

nya debitur berkowajiban untuk nelekeanak&n kewajiban te

tapi kadang^kadang ada dabitur yang tidak melakeanakan ka 

wajibannya dengan balk* dalam hal ini dapat borbontuk:

1« Tidak raemenuhl oara oekali*

2 * Hemenuhi tetapi tidck topat pada waktunya dan* 

3* Memenuhi tetapi tidak oebagntorn© mostinya*
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Dalam ketiga hal teraebut dl ataa* dimsna aStan me- 

ngakibatkan debitur bervmnpre&tasi* tfongapa saya oebutkan 

kotiga hal tiraebut di ataa "akonr» mengafclbatkan debitur 

berwanprestasi? Sebab dengan adanya ketiga hal tersebut 

di ataa yaltu tidak aerceauhi eaua eekalif me&enuhi tetapi 

tidak topat pada waktunya dan semenuhi tetapi tidak tseba- 

gaimana mestinya« tidak langaung menyebabkan debitor ber- 

wanpreetasi tap! baru marupnkan alaaan bagi kreditur un

tuk meayatakan cleMtur borwanprestasl • Dus ini berarti 

bahwa keadaan wanpreetaBl tidak terjadi dengan aendiri-

nja$ begitu eaja*

Sekarang kapan saat mulalnya debitur itu dalam ke- 

adaan wanpreataei?

Pada perjenjian yang tidak ditentukan waktunya bi- 

asanya dipafcai azaa redelijkheld ( sebagalmaaa patutnya) 

tetapi asao ini tidak raemuaskan dalam menentukan kapan 

adanya wanprestasi itu, lain orang ©engadakan upaya bu- 

kuia OechtMddel)* Fenggunaan upaya hukua ini dinmngkin* 

Jean dalam undang-undang. Upaya hukuns ini diecbut ingebre- 

at cling fsooatie)# Jadi fungsi ingebreko oteling meru- 

pakan upaya hukusi untuk menentukan saat sulai ter^adinya 

wanprestasi* Jelasnya eelama tidak ditetapkan dal^m per- 

Janjian, maka debitur eegera eetelafc perjanjlon itu ada, 

berkewaaiban untuk melakeanakan tetapi bilaieana debitur 

Cidlalaikan kcwaj Ibannya maka beluaalah berarti balrria debi— 

tur dalam- keadaan wanprestasi* Maka untuk menentukan aebi 

tur Itu dalam keadaam wanpreataoi* kreditur terlebih da-
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hulu harua meaberikan ooaatie kepada debitur* getelah di- 

gOEiatle barulah debitur dianggap berwanpreataei#

sonatie berarti auatu peoberitahuan/pernyataan da

rl kraditur kepada dabltur yang berlal ketentuan yang mo- 

Oyatakan pada aaat kapankah eelarabat-lambatnya kraditur 

itu mint a pemenuhan preataai yang harus dllakukan oleh da 

bitur*

Ualan penatapan bataa waktu bag! dabltur untuk me** 

eenuhl prestaalnya harua diperhatikan azaa redllljkheid 

(ayarat kepantaaan)* Pada umucsnya debitur harue dibari ke 

a«c®atan untuk memenuhi kewajibannya tetapi dalam keadaan 

dimana peraenuhan preataoi dengan eegera adalah raungkin, 

maka kraditur dalam aomatienya Itu dapat menoantuakaa ke~ 

inginannya agar prestaai itu dllakukan segera/accepatnya* 

Apabila untuk melakukan kewajibannya (preataai)ltu 

diperlukan waktu* maka kepada debitur harus dibari waktu 

yang eepantaanya tatapi waktunya tidak usah terlalu laoa 

eehingga dapat marugikan kraditur dan sebaliknya bilaua- 

na waktunya terlalu alngkat diberlkan 'kepada debitur maka

apmatle akan kehllangan kekuatannya* jika ternyeta aepan 

Jang waktu tereebut debitur telah beruaaha dengan oekuat 

tenaganya tidak dapat memenuhi kewajibannya#

slfat Xagebreke ateling (aocaatie) ada 2 aeoaa:

1* Bahwa ingebrek© ateling nempuayal aifat Deolara 

tif* Dlsinl mespunyal art! untuk manyatakan te- 

lah adanya wanpreetaei* Bus merupakan pernyata-
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an bahwa progtasl talah t©rj3adi*

2* Baralfat ooaatitutief yang artinya untuk menya-

takan telah akan adanya wanpraataai# Jadi o o m ~

tie hanya nerupafcan euatu oyarat untuk tetrjndl-

k 3)wya wanprestasi*

Saya lebih setuju dengan olfat yang ke 2 ini aobab 

dengan debitur tidak monumuhi kawajibannya belum borarti 

dia berada dalam keadaan wanprestasi dan setalah disomati* 

3«ga debitur belum oamenuhi leowajibannya taaka barulah la 

dala& ktadaan wanprestasi due ini berarti aomatie Itu mo- 

nyatakan a kan adanya wanpraataoi#

terhadap keteatuan bahwa ti&bulnya keadaan wanpraa 

tael setalah adanya eomatle ini ada pengooualiannys yaltu 

tanpa adanya oomatie dari kreditur kepada debitur* debl- 

tur tclah berada dalaa keadaan wanprastaal* Ini tar jadi 

dalam hall

1* Bilamana pada waktu aongadakan pcrjanjian ditt- 

tapkan bahwa aocatie tidak diporlukan lag! da- 

lam hal debitur lalal raemenuhi kewajibannya da- 

lam bataa waktu yang telah ditetapkan*

^  Sri soedewi If sofwan SH, Hulnrn p^rhutaman, Pa- 
fterblt yayasan Penarbit "Gajah Uada*7 i ogyaltarta, halasan 
35«
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Mlsalnya ; Dalaa soal eewa inenyewa ruoah dimana 

ditetapkan bahwa uang gewa rumah harus dibayar

pada tiap tanggal 10 darl bulan berikutnya*

2* Beaman lewatnya waktu sengakibatkaa preatasi 

tu menjedi tidak borguna lagi bagl kreditur* 

Mlaalnyai georang pengantan (A) yang memesan 

rok penganten untuk dipakai pada harl nlkahnya* 

maka lewat darl hari nikehnya ini maka prestaai 

nya itu tidak berguna Xagi.

3* Bllatnana perikatan Itu oenairi rsenghendaki agar 

preetaeinya dllakukan tepat pada waktunya* 

Mloalnya* dengan aenetapkan denda tertentu atao 

kelambatan pelakeanaan preataeinya*

4* Perbuatan debitur bertentangan dengan kewajiban 

nya*'

Hlealnya* ooorang yang mengikatkan dlrinya un- 

tuk tidak raelakukafc oeouatu tap! telah melaku- 

kaanya#

5* Debitur menolak untuk melakukan prestaoinya dan 

coaatio tidak akan serubah pendiriannya* 

Mloalnya: aaya tidak pernah berjonji melakukan 

oeuuatut

6, Debitur eendiri mongakui bahwa ia tidak dapat 

melakukan preotaslnya#
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Mangenai be&tuk deri eofcatie mqnurut Meruto dalam 

kulishaya mengatakan tidak pernah ditetapkan clah undang 

undang* para sarjana pada saat ini barpendapat bataa ao- 

matte itu dapat dllakukan balk dengan lieaa maupun da- 

n g m  tuliaan* letapi aebalknya dilakukaii dengan i’Jlloan 

sebab kalau dabltur membantah lebih mudah untuk meinbukti

Baatuk darl wanprestaai ada ? mac am yaitu debitur 

,sama sekali tidak malakukan prestasi* debitur terlasabat 

dalam melakukan prestoginya dan dobltur melakukan prasta 

sinya tidak pobagaiJBana magtlnya* Di muka tolak karai ka- 

takan auatu perkeeualian bahwa gomatle itu tidak dlperlu 

kan untuk menjadikan dobltur yang tidak memanubl kewajlb 

annya dalam kaedaan wanprestaei*

gekarang dalam hal apa in^ebreks staling diparlu 

kan dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk darl wanpras- 

taai atau dengan kata lain apakah Ingebrek® staling di~ 

perlukaa terhadap aeluruh bentuk-bentuk darl wanprsstaai 

(yang aaya oakgudkan dialni bentuk^bentuk dari kelalaiaa 

memenuhi kawajibannya yang akan maoyebabkan dabltur bar 

wanprootagi)•

gebegai jawabannya darl partai^yaan di ataa aaya 

ambil darl apa yang dikaaukakan oleh Hy* srl soedewl H* 
Sofwan:

^  Maruto Dalam kuliahnva* tahun 1970*
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Pertarns s Terhadap bentuk wanprestasi yang gama 
eek&ll tidak melakukan preataai* aomatie (ingebrek* 
stellag) tidal: diperlukan# Ini disebabkan karena 1- 
ngebreKe #t©ling ini aerupeJum dorongan agar debitur 
itu memenuhi kewojlbannya*

Kedua i terhadap bentuk wanpreata&l y a m  raana da- 
bltur terlambat melakukan preetacinya, mas ill diperlu 
kan karena dioinl debitur itu eebetulnya ciaeih terse 
dia mememihi preetagiaya haqya eaja terlambat#

Ketlga i yaltu keliru atau melakukan preataal ti
dak oebogaiffiana aeatinya, dalam hal ini ada boberapa 
pendapat*
a* Hoge Raad berpendapat Jlka debitur keliru dalam 

saemenuhi preetaainya Baka ingebreke ateling audah 
tidak perlu lagl* Jadi kreditur langoung dapat 
alnta gantl rugl*

b# Pendapat Meyers*
Dalam hal debitur kellru/pre&taoinya tidak eebo* 
gairaana meatlaya maka ingebreke staling lei maaih 
dlperlukan tetapi tidak su&lak*
Dalam hal debitur kelttro kazenatmeniberi barang, 
Itu mengaklbatkan pogitief eontraotbreuk yang ber 
art! bahwa dengan praatasl yang tidak saba^almana 
meetinya menimbulkan ksruglan bag! kreditur maka 
Ingebreke stolln^ itu tidak perlu lagl#
Sefrerang dalam hal-iebltur melakukan negative con 
traetbreuk (Peautusan perjanjian yang negatlf) m  
ka ingebreke ateling aaaih dlperlukan kareaa koli 
ru aemberi barang tetapi terbataa hanya pada ba- 
rang yang Jteliru Itu aaja dan kekellruan itu tak 
mejiimbulkan kerugian ap^-apa.

o. Pitlo berpendapat dalam hal debitur lceliru melaku 
kan preataal* Ingebreke staling ada kalanya. perlu 
ada $alanya tidak*
CriterAuza yang dlpak&l Pitlo Ialah kalau kskell^u 
annya dengan tegoeder trouw maka Ingebreke stal
ing perlu dan kalau kellruoya Itu dengan tekvader 
tfouiv maka ingebreke ptellng tidak perlu# 5)

r\
Sri soedewi M s of wan SH» Kukum perhut angan# Pe 

nerblt layaaan Badan Penerbit ffajah ifada* iogyakartatha* 
laman 57*
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Setelab say# fflanjelaslcati 300 ara oin^liat Icapan a&-* 

orang itu dift&talttiii fcerwanpreetagi , benijuli-bontuli dari 

wanpreetael dan se&i&it nwmgeziai ingebre&a ateliag mails 

©altereng saya akan manjalaaltan sso&ra gingkat pula apa

kah okZb&t Sari v/an pr&aiaai itu?

Aliibat dari wa^proataai ad# 4 maaam yang poltoiu

1* B&nda yaiig dijadik&a obyel; dari pada perjaajt- 

m f sajak saat a3*ny& telalwi^n menja&i tang**' 

guEg jawab debitur (resiko acta pads debitur* 

tapi tar us diingat bahwa darl risilto ini toucan 

lah roeilio deism hal ada cverHLfcoht) »

2* Bebitur harus n m & gm ti ka^i^iaiV^editui? da^- 

pat min-ta gaivfcl rugi*

3* Jilts parjaajiara I t u  porjanjian timbal baiifc ma 

%b  fcrcditur dapat fflinta oatbladisg ( peaisoab^ 

an psrjaajim t^eebut}*

4* Pesonuh&n {sakozniag)*

Bisampiag fee 4 akibet yao# potoJi itu maaih add 

a M b a t  waflpraatasi yang merupaltfiu. gabua^an d*iri eMbat- 

afeibat waHpreatasi yang pol:oli itu:

m* OatbintUn^ dan ganti rugi*

b* l?oliq&lt3g dan genti rugi*

Sebgltti saya meajelaskcUi akibat-aldbat deri wan
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prastaei tereebuS dl ataa eaya akan kembali lag! pada per 

BOalm nyngapa debitur tidak nalekukan kewajibonnya, ti* 

dak aslskukan preet-ainya? j)imuiui tel ah gaya 3olaakan do-* 

bitur tidak mel&kukan prestaaisoya yang dieebabkan karana 

acta kesalahan pada diri debitur* ini ©rat aekaii .Hubungan 

$y a deflgan wanprastasi# Dan sekarang say a aka& Mcarakao 

m$ngonai debitur yaa& tidak selakukan kewajibaanya (prec- 

taoi) ysng saan*» pada dtri dfcbitur tidak ada kssalaiian t©~ 

pi karaaa ada keadaan overoecht. Di dalaia keadaan otor 

rae&t ini tiujbul setu poreoalan n©ngenai reoiko dan alapa 

yoft& meiianggua# re&iko 3 Ska kerugian Itu timbul karena 

adanyix ovormaolit? $alam hoc da an OYora^iht/koadaan darurat 

Ini debitur tidak menpuayai keoalahan*

Cent oh dari orernachts

Ealaia hal jvta 1 bell knnbin^, a haruo molaver kao- 

biag tQrsobut kepada 3* Ak&n tetapi kemudian tiba - tiba 

iuruzi bujan Xobat aahingga kanbing itu dieambar p«tir 

yaa® raonyebabkan matinya kambiag itu aemua* aohingga cki- 

bataya A tidak dapat sienyerabkan kambing torsobut pada B* 

Maka A tidak dapat melakukan kowajibannya karena adanya 

ovsrmocht.

Balam asnyolauailcan peraoalaa® eiapa yang monang ** 

gung reaiko kalau to rla& l overoaoftt* timbul ouatu a Jar an 

terteatu yaitu disebut ajaran tentang resiko*
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lei dari a jar an reoiko menyatakan oiopakah yang ha 

rua monanggung kerugian jika terjadi peristiwa -peristlwa 

yang nendadali yang tidal; dapat diduga*»duga lebih dahulu 

dan debitur karsnanya tidak dapat memenuM preatacinya*

Dengan ajorsn resiko maka paraealan aiapa yang ra*- 

nanggung kerugian dapat dioelesaikan, lebih-lebih ksrena 

ajaran ini juga diatur seoara mxm di dalaa undang->undang, 

tetapi ajaran reaiko yang diatur oleh undang*-undang hanya 

lah mengenai perjanjian yang sepihak aaja# Ini diatur da- 

lam paaal 123? dan 1444 KUH Perdata*

Dalam auatu perjanjian yang sepihak (einssijdiga 

overeankomat) regiko ada pada tangan kroditur* Hiaalnya A 

manghadiahkan Itamhing pada B* Ternyata ka rating itu mat! 

karena dicacbar petir aehingga B tidalt jadi meiaperQleh 

kambing* Ualam hal ini si B tidak dapat merainta ganti ru- 

git jadi resiko ada pada B sabagai kraditur *

freaiko di dalaa perjanjian timbal balik rooiko pa

da umumnya ada ditangan debitur tetapi ada pengeoualian - 

nya yaitu dalaa* hal perjanjian jm l bell maka kalau ben 

da yang dijual belikan ruaak maka resiko ada pada kredi- 

tur.

Sakarang bagaimana akibat oversacht terhadap par** 

Janjiannya aendirl?

Overmaeht itu hanya menghentikani berlakunya perjan 

Jian, hal ini penting bagi adanya overmaoht yang beraifat 

cement ara, kartna geteloh overmacht itu berhanti maka per
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janjian Itu berlaku kembali dan ovgrmacht itu tidak melfe- 

nyapkan adanya perjanjian*

Eangenai aifat ovarraacht ada 2 aaaain yaltu yang 

bersifat aomentara dan ovormaaht deflnitlaf# Overmaeht 

yang aenontora, kewaJiban untuk berpreataai Itu alien tio~ 

fcul Iasi aotalah borhontlnya keadaan overoaeht dan over 

macht definitlef ialah Jika prestasi aama aekali tidak

mungkin dilakukan niealnya barangnya raugnah* blnaaa atau 

jika pcmenuhan prentaainya itu eetelah ovormsaht berhen~ 

ti9 tidak berguna*

Dalam menentukan adanya keadaan orermaeht eda dua 

a3&ran yaltu a Jar an yang obycktif yang denurut ajsran ini, 

debitur berada dalam keedaan overmaoht apabila pemenuhan 

preetaoinya itu tidak icungkin bagi siapapun doh ncnurut 

ajaran-yang aubyakttf bahwa debitur dalaa keadaan over- 

maoht apabila peaenuhan proataolnya itu bo&i debitur Itu 

aendiri mo»ang tidal dapat dilakukan. Bagi s Jar an over- 

ffiaoht yang obyektif fcriterianya untuk menentukan orang 

itu dal an keadaan avarisacht ialah orang dalan hoadaan nor 

nal* dalam keadaan damlkian apakah orang itu dapat aelaku 

kan kewajiban atau tidak sedangkan krlterionya bag! ajar- 

an ovarwacht yang eubyoktif didaaarkan pnda aituaai/keada 

an dari debitur itu eendiri dangan menghubungkan pengor- 

banan-pengorbanan yang harue didarita olehnya apabila se- 

lakultan prostoei itu* Sari a J nr an oreric&cht yang subyok- 

tif yang terkenal ialah ajarsn ffInepsnlngn dari Houwink*
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Honurut ajaran ini dieanping bagi debitur Itu aendiri me- 

nang tidak dapat melakukan preataal maelh ada aatu keten- 

tuan lag! yaitu bahwa debitur Itu oudah berusaha dengan 

aekuat tenaga untuk laosenuhi preotaal teroebut*

Terhadap akibat wanpreataal aaya akan mefflbioarakan 

hanya aengenai ganti rugi aaja» ini pun oecara elngkat pu

la* Alaoan aaya hanya aembloarakan ganti rugi aaja karena 

hal Ini yang paling penting diantara akiba%~akibat wen- 

preatael lalnnya sepertl nakoiaing dan ontblndlng#

Yang diatur dalam KUH iPerdata hanya penggantl keru 

gian yang tiobul karena wanprestaei# Dengan kata lain KUH 

Perdata tidak mengatur penggantl kerugian yang dlsebabkan 

karena onreehtmatige-daad tetapi kalau tlmbul kerugian 

yang disebabkan oleh onreohtmatide-daad penyeleealannya - 

seoara analogic yang artlnya ketentuan-*ketentuan yang me- 

ngatur ganti rugl karena adanya wanpreataal itu yang dite 

rapkan*

Uengenal bentuk penggantl kerugian pada aiaenya la 

lah berbentuk uang* Dan beberapa ear3ana yang menoarl 

alasannya darl KUH Perdata oendirl atau darl RV dlsana da 

ri eltu terdapat pagal-paealfc yang dapat dlolmpulkan bahwa 

penggantl kerugian Itu berujud uang* Alaaan mereka lalah 

karena Juatru itu raerupakan alat yang paling praktio dan 

cterupakan aatu bentuk/wujud yang paling aedlklt menimbul- 

kan per sell sihan*
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fetapi me&urut Pitlo dalasi hal Onrechtmatige-daad 

maka wujud ganti rugi itu ternyata tidal: uang saja yaltu 

biaa dalaa bentuk pemulihen keadaan eemula, larangan un~ 

tuk iaengulaiigl dan kedua bentuk ini dapat diperfcuat de- 

ngsn Dwangsom (uang pakoa).

Dalam paaal 1247 dan 1243 KUH Perdata member! peo- 

b&taaan-peribataean tanggung Jawab dari debitur ataa keru

glan yang dapat dlanggap timbul gebagai akibat dari pada 

wanpreataal ada 2 maoam:

X* Menurut paaal 1247 KUH Perdata debitur hanya wo 

jib oenggantl keruglan yang dapat diduga leblh 

dabulu atau yang diklranya dapat dlduga leblh - 

dahulu pada waktu aengadakan perjanjian* kecua- 

11 31ha ada keeengajaan (argilat).

2* Dl dalam paaal 1246 KUH Perdata debitur hanya
•i

meabayar ganti keruglan terhadap akibat yang 

langgung dari pada wanpresta&l# Dus ini berarti 

walaupun ado keoengajaan tidak eemua keruglan 

yang timbul harus diganti rugi tetapi hanya 

yang merupakan akibat yang langeung dari wan- 

preBtaoi.

Berapa beearnya ganti rugi? Dalam hal ini ada bebe 

rapa kotentuan yang dapat dillhat dari paaal 1249 dan 

1250 KUH Perdata:
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X* £ihab*pihak ootid iri manentukan boaarnya gent 1 ru 

gl« Ini taroantm patjal 1249 XBH tardata*

2# Undang*»txndang oandiri yang aonontuhan baropa ba- 

aarnya karngian yang barua diganfct# Ini taroan- 

tua dalaa paa&l 1290 KUH 3?ordata*

Dan fcatantuan yang ka 3, fcalau tidak ada kotentu 

an dfllttta undang-uadang dan para pixels; tidak m&* 

nantu&an apa-epa aoka mangaaal baaarAya ganti ru 

gi torgfcntun# pada hakim#

Di auka audah aaya Jalaakan aaoara oingk&t yeng aa

ya anggap nerupafcan panyabab tisbulnya auatu paraoalan 

apaftah "Zuirering von varauia" (pa&baralhnn dlri dari kala 

X&lea) dibolehkan atau tidak? Atau dangan kata laia apakah 

debitor yang audah dalaa fcoadaan lolai (iagabraka/rantijl/ 

rursula) dapat salakukan proataai (auivering) untuk aaaghl 

langfc&n kaadaan wonpraataai? fcrfaadap hal ini ada baberapa 

pahes yang mm* kabanyakan para aarjana aangatakan babwa 

dolan kaadaan daaikian dabltur tidak bolaft aalakukan auiTt 

ring dari pada kaadaan varwljlnya atau dabltur tidak bolah 

aa&amihl praataainya untuk laonghll&hgkan kaadam verwijl 

itu# fotapl dilain pihak tardopat oarj ana yang borpandapat 

lain yaitu Pitlo oo yang aangatakra bahwa dalaa kaadaan 

vcrwijl# dabltur maalh berhak untuk aalakuh&n suiverlng 

atau Keisbihin balk kaadaan Tarwijl itu* Tatapi guitarlng/ 

praatir itu dibar! ayarat yaitu praataainya dabltur itu bj
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gl kreditur maalh aempunyai art! yang saaa aebagaimana se 

belumnya dan walaupun art! prestaal tidak aaca aebagalma- 

na aebelumnya tap! kreditur tidak keberatan atau nenboloh 

kannya*

Dan aebagal penutup peablearaan mengonai bab ini 

saya berpendapat bahwa zttivering van reroute Itu dlboleh- 

kan* Alaaan aaya ialaht Hemang bahwa don&an adanya wan- 

preptaei yang nana mengaklbatkan bahwa kreditur mempunyai 

hak untuk minta ganti rugi, nakoalng dan ontbinding tete- 

pi kadang^kadang kreditur tidak menggunakan haknya atau 

malapookan haknya due berarti bahwa kreditur caeih oeng- 

hendakl preetael tereebut* Dan berdasarkan alaean ini aa- 

ya aetuju bahwa auiverlng Tan verauia itu dlbolehkan teta 

pi dengan eyarat pula bahwa kreditur tidak keberatan ti

dak perdull apakah preetaslnya itu sama artlnya dengan se 

belum adanya wanpreatael eeperti pendepat Pitlo 00*

Dan parlu dltambahkan pula disini bahwa nakoaing 

aebegai akibat wanpreatooi ada pereomaan dan perbedaannya 

dengan dibolehltannya quivering ran aerauio*

Pereamaonnya Ialah bahwa kreditur aama-aaica aeng*» 

hendaki preataai itu kemball sedang perbodaazinya ialah ka 

lau nakoming Inleiatif untuk nelakukan preataai adalah 

kreditur tapi dalam auiverlng van verzuim inleiatif untuk 

meffiprostir kemball adalah debitur tapi boleh atau tidak 

tergantung pada kreditur*
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BAB VI

SAAT BBRttKU S13!A BSRAHHXRWA PBRJ/iHJXAU

Mengenai aaat berlakunya auatu perjanjian tidak 

terdapat guotu ketentuan atau paaal dalam KUH Perdata 

yang saengaturnya tetapl bordaoarkan aaae kebebasan her- 

kontrak aepertl apa yang teroantura dalam Paaal 1938 KUH 

Perdata dimana mereka bebas membuat perjanjian dengan - 

aeadirlnya bobac dalam artian terbat.ae* Mereka, para pi

hak dapat menantuken kapan perjanjian itu mulal borlaku* 

Kalau para pihak/mereka yang membuat perjanjian tidak me 

nentukan eeoara tegae aaat berlakunya perjanjian maka da 

lam hal ini ada 4 teorl yang monentukan aaat berlakunya 

perjanjian*

Berdasarkan pada assas Konaeneuii maka aaya b or pen 

dapat bahwa 4 teorl tentasg saat berlakunya perjanjian 

sama dengan 4 teorl yang menentukan saat terjadinya kata 

aepakat. Karena dengan teroapainya kata aepakat maka ter 

jadllah perjanjian dan berlaku pada saat Itu pula*

4 teorl tentang aaat berlakunya perjanjian ialah1

1* Uitlnge theorie (teorl aaat melahlrkan kemauan) 

Menurut teorl Ini perjanjian terjadl apabila - 

atae auatu penawaran telah dilahirkan kemauan 

menerimanya dari pihak lain* Kemauan ini dapat 

dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak la
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is ini mulai menulia ouraj penerimaan.

Kelemahan teori inis

a. Menggantungkan penentuan gaat berlakuoya per 

janjian pada okBeptan, pada hex alcseptan da

pat saja menyebutken oembarang saat aepuka - 

hatinya karena toh aukar dioek benar aalah- 

aya*

b» Perjaajian terjadi diluar p e n g e t a h u a n  pena- 

w a r #

2* Verzend-theorie (teori saat pengiriiaan eurot p« 

nerimaan)•

Memurut teori ini saat terjadiaya perJaajian io 

lab aaat ourat penerlmaan diklrira*

Keleraahannya: Per^aajian ter;]adi di luar oepe~ 

ngetahuan penawar#

3* Ontvangs-theori® (taorl saat menerlma eurat pe~ 

neriaaan)#

Menurut teori Ini aaat terjadlnya perjanjian la 

lah pada saat eurat penerimaan sampal pada ala- 

mat al penawar#

KeleeahmiBya: Bahwa perjanjian tidak tcrjadl bi 

la eurat penerlmaan yang dikirl® dl lupr keea-

lahan aligoptan tidak pampai dl alamat ponawaran 

mlealnya karena dlhllangkan kantor pog*
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4+ Verneming-theorie (teorl eaat mengetahui surat 

penerinaan)»

Menurut teorl Ini perjanjian terjadl apabila si 

penawar telah meinbuka dan membaoa surat peneri- 

maan itu*

Xelomahannyat

a* Henggantungkan penentuan eaat terjadlnya per 

janjlan teroebut pada penawar padahal pena- 

war dapat gaja oenyebutkan seinbarang aaat lea 

pan aurat penorimaan itu diketahul ieioytu

b* Peajanjian Itu tidak terjadl apabila surat 

penerimaan di luar kesalahan akeeptan tidak 

eaiapai ketangan penawar*

Menurut pe&dapat aaya mengeaal aaat berlakunya su- 

atu perjanjian yang mana stma pendapat aaya mengenai aaat 

terjadlnya kata aepakat aaya leblh setuju kalau ontrangs 

teorle dloampur dengan vcrneming theoria*

Del am keadaan yang biaoa 8&ya beranggapan bahwa tsa 

at berlakunya perjanjian pada eaat curat pcnerlmaan oam- 

pal pada alamat el penawar (teorl ke 3) tetapi kepada pe

nawar dlberl kegenpntan untuk dalam Jteadaan luar biaoa 

meobulitikan bahwa la tidak mungkln dapat mongatahul isl 

surat penerimaan Itu pada aaat surat penerimaan Itu oqeh 

pal pada alaraatnya slpenawar melalnkan baru bebarapa harl 

atau baberapa bulan kemudlan* oioalnya karena beperglan
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atau oakit keraa# Dalam keadaan luar biasa ini saya ber- 

pendapat aaat berlakunya perjanjian pada aaat gurat pene- 

rimaan itu diketahui (verneming theorie) •

Mengenai aaat berak&iruya perjanjian tidak diatur 

gecara tegaa di dalam undang - undang, kalnya dengan 

berakhlrnya auatu periketan diatur gecara tegao yaitu pa- 

aal l£dl KUH Perdata yang berbunyi) Hapuenya perifcataa ka 

vana pembayaran, karena penawaran pembayaran timai di- 

ikuti dengan penyimpanan atau ponltipan karena pesmbaharu^ 

an hutang, perjumpaan utang atau kompensaoit penoompuran 

utang, peabebagan utangnya, musnahnya barang dan yang ter 

utaagt kebataXan atau pembatalan* berlakunya syarat batal 

nya yang diatur dalam bab keoetu buliu ini dan karena le- 

watnya waktu*

Uenurut pendapat saya bahwa hapuanya perikatan da

pat pula merupakan euatu ketentuan yang raenentuken aaat 

berakhirnya auatu perjan^ian* Alagan saya ialah bahwa per 

ikatan itu bergumber pada perjanjian / persetujuan aelain 

undang-uadang pasal 1253 KUH Perdata* Bengan berakliirnyo 

perikatan maka dengan gendlrinya perjanjian pobagai penye 

bab timbulnya perikatan akan berakhir pula,

]5us berdasarkan alasan di ataa Ini saya berpenda- 

pat bahwa paeal 1J8X EUH Perdata itu adalah pasal yang m« 

nentukan aaat baraktiirnya auatu perjsnjian# Selanjutnya 

aaya akan menjelaeken seta perpatu geoara aiagkat mongo*- 

nai berakhiraya auatu perjanjian yang tercantum dalam pa-
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@al 1381 KUH Perdata.

Pembayararu

Yaog dlmaksud oleh undaag-undang dengan kata peoba 

yaran ialah pclakaanaan atau peaonuhan tlap perjanjian so 

eara sukarela artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi* 

Jadi perkataan pembayaran Itu oleh undang-un&ang tidal; ae 

lulu $ltujukan kepada pezsyerahan uang eaja> tetapl penye- 

rahan tlap baraag menurut perjanjian, dinamakan pembayar- 

an, bahkan ©ipekerja yang melakukan pakerjaaiuiya untuk ca 

jikan dikatakan Eemboyar*

Pada aatienya hoayalah orang yang berkepentingan sa 

ja yang dapat cmlakukan penbaynran eopara oahr aaperti oe 

orang yang turut berhutang atau penanggung (borg), demiki 

anlah paoal 1332 KUH Perdata# $etapl paoal Ini aolanjut- 

nya nenerangkan bahwa juga oeorang pihak ketlga yang ti~ 

dak berkepentingan dapat menbayar oeoaea 3ah aeel @aja 

oreag pihak ketiga itu berbuat atas nana siberhutang atau 

bilanana ia bertindak ataB namanya eendiri aa&l saja la 

tidak menggantlkan hak-halmya siberpiutang (jadl buken - 

aubrogatle)* Elakanya aebagai kesimpulan dapat ditetapkan 

bahwa paoal 1582 KUH Perdata itu meabolehkan kepada siapa 
saja oembayar dan aiberpiutang diharuakan meneriaanya mes 

kipun helms tentu bahwa pembayaran itu juga akan sembebag 

kan slberhutang* 2etapi dalas hal ini ad&.perkeoualiannya 

yaitu untuk perjanjian dimana salah aatu pihak dihsruakan 

melakukan yesuatu perbuatan micalaya aaja dalam auatu per
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janjlan kerja, tidak dapat seorang pekerja dengan begitu 

Baja digantikan oleh tesoxinya yang mungkin tidak sepadaa 

keoakapannya.

Oleh pasal 1382 KUH Perdata yang disebut diatae 

audah disinggung adanya kemungkinan menggantikan hak~hak~ 

nya eeorang berpiutang, maka dalam hal ini porj anj ian/per 

ikatan tidak hapus sebab dengan pembayaran tersebut hanya 

hak-haknya siberpiutang aaja yang pindah kepihak ketiga* 

Barang yang1 dibayarkan barus miliknya orang yang 

meXakukan pembayaran dan orang itu Juga harus berhalt un

tuk memindahkan barang-barang itu ketangan orang lain dan 

mengenai tempat pembayaran harus dilakukafct di tenrpat yang 

ditentukan dalam perjanjian, Jika dalam perjanjian tidak 

ditotapkan suatu tempat maka pembayaran yang mengenai au

atu barang yang sudah ditentukan harug terjadi di tempat 

diisana barang itu berada sewaktu perjanjlan itu dibuat 

(pasal 1383 KUH Perdata)# Tetapi dalam praktek peraturan 

ini terdesak oXeh kebiaoaan bahwa pe&bayaran diambil/dila 

kulian dl rumah siberutang.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan genyimpan 

an»

Ini adalah suatu oara pembayaran untuk menolong ©i 

berhntang dalam hal aiberpiutang tidak mau menerima pemba 

yaran* Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan kepa- 

da eiberpiutang atau diperingatkan untuk menganibil barang
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itu dari auatu tempat dan jika aiberpiutang tetap menolab 

nya maka barang Itu dlsimpan i t  auatu tempat atasi tang- 

gungan alberpiutang* Penawcran dan peringatan itu harus 

dllakukan secsra ream! mlaalnyadllakukan oleh juru sita 

yang membuat proses verbal dan penyimpasais dapat dilaku- 

kan dikepaniteraan pengadilan negeri, dan hal ini diberi 

tahukan kepada slberpiutang* Maka dengan dipenuhi syarat* 

oyarat yang ditentukan oleh undang^uadau# maka telab ter- 

jadi pembayaran aecara sah sehingga bera&hirlctfi per janji- 

an teraebufc*

ffetobahairuan hutan# atau novatie.

Ini adalah suatu perbuatan perjanjian baru yang 

menghapuskaa suatu perikatan yang lama akan tetapi pada 

aaat itu juga meletakksn auatu perikatan baru* Menurut pa 

eel I4I5 K$H .'Perdata keheadak uatuk sasagadakan pcmbahoru- 

an luitang/novatie itu barua aecara tegae/jelaa dari perbu 

atm. para pihak*

Contoh 1 Jikalau aeorong penjual barang membeba®** 

kan aipecbeli dari pembsyoran faarga barang tetapi giperabe 

11 itu diauruh oanenda tanganl auatu perjanjian pinjaman 

uang yang juralabnya eana beearaya dengan harga perabelian 

barang itu*

Horatio itu tidak boleh beralf&t laengganti auatu 

perjanjian yang tidak dibolehkan olah taudang^undang menja 

di perjanjian yang aah*
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COntoimya * r^rjanjian. ataa daaa? judl dan ptrtfc* 

tuhan dlgantl aenjadi porjcnjian utang piutang blood*

ftOfrpaaaaal atau ptyjuetpaan ut*mt«

Jikol&u foorortfl yang berhutan# Etiapunyoi auatu pia 

tea# torhodap &ib«rpiuta&s sahlngga dua pran^ Itu (oib«r- 

hutfcng den at&arpluttng) acna-ocBa bsrhalt untuk aanagih 

piutasg aatu kapada yaag loiunya oa&Q utcns-uttng ant ora 

fcedua orang itu dapat diparhitunsfcan untuk gejunlah yen# 

8&a&* Menurut paaal 1426 KUH Pardata porjucpaan torjadi 

deal hukun ertlnya tldalt porlu bahwa para pHusfc iaracta-cyi 

ta asjmmtut dla&ft&m pa;Mtuagan itu, ^adcngtan untufc per 

jucpaan itu tldat: dlperlukan bantuau dtri aicp#piin*

Pan aanurut paaal 1427 £UU £erdctfi konpazTaoel hn - 

nya dapat dipirlianaakan dalaa ftnlt Uutsng plutcng caroka 

berpokek aaiuclali uang atr.u aaauauu juolafr fcerong yang da 

pat dibabiokant dari Jania yac# aaffia dan fcodua-duanya da* 

pat aitatopkwi dan tiitaglb t<akatlg&*

fforq&gBsrfK .utana#

Jhtr jcniiva/sutifcnt <m *h m  haputi Jikalou aiborat&ng 

fcuwin &tmgm p&ra&epur&n hcrta k&kt?ymn dengan aifcerpi- 

ot&ng atau jikfilau oiborhutane ^ncs&sitiken hcfc>ht*fcay« fl 

borplutf,:^ harona uonjadi ehli mirlc oran# itu atau aafea*- 

llftoye*

Pns?bebag»n hutanft*

ini adalah auatu parjenjian turn* dictna glbcrpi~
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utang dengan sukartla menbebaskan eiberhutang darl etgala 

ktwajibannya* Pembebeaan ini haru# ditsrina baik oleh ai- 

berhutang, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan utang- 

piutang talah hapua karena pcffibebasan* aabab pada karaung- 

kinan oibsrhutang tidak eulca dibobaglcan darl hutangnya*

Pombeb^aan hutang harua dtbuktikan dan menurut po- 

aal X439 KUH Perdata pangembalian eepuouU tanda pluteng 

©gli eeoara sukarolfl oleh eiberptatang kep&dii siberhuteng 

Ejerups&an auatu bukti tentang perabebacmn irtangnya bahkan 

fcerhadap oranj-orarjg lain yang turut beruteng seoara tang 

giing menanggtmg.

3?spl dalasi hal ini ada Iteoualiaya yaitu dimsna el 

borpiutang dengan tagao telah manyatskan handak mamparta- 

hankan hak-htknya torh&dap kewaa barhutang Xainnya (lihat 

paeal 1440 XUH .Perdata)#

HftPUsnya barang .yang dlmakaud dalam psrAanflinn*

M&nurut paeal I444 KBH Perdata jikalaa guatu ba»* 

rang y«ng tortontu yang dimakaud delate perjanjian hapue 

atau karena auatu undar»g-undang yang dlkeluarkan oleh pe-» 

siarintah tidak boleh diperdagangkan (adaays overmaaht 

yang cbssolut) eehingga perikatan raanjadl hapus*

Pasftataian par3an,1lan«

Tang dimakaud dengan pambatalan perjanjian ini ada 

lah tsrmasuk di dalamnya niatig dan vorniatigbaar perjan

jian yang sudah aaya jelaeken di uuka* Akibat dari batal**
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nya atau dapat dibatalkan auatu perjanjian ialah bahwa &a 

adaan fcedua belah pihak diJcanbali&an aeporti pada waittu 

perjanjlan belum dlbuat dan Ini berarti bahwa perdanjlan 

yang audah dlbuat itu menjadi berakhlr atau hapua#

p^luwnrca*

Jikclcu mov&xc kreditur dal am maaa yang lana ti- 

d ak berbuat «p#*apa tor ha dap debiturnya ia menbori liein- 

eyafau terhadap debitur den dunici Xu&v bahv/a debitur itu 

tidak metapunyai pinjscan apa-apa* Keadaan bahwa kreditur 

tidak bertlndak itu si&ngahlbatfcan sotelah 30 tahun lampau 

per^anjian tidak berlsku lagi*

Uengs:i seleealcya uraicn saya aeugenal daluwaraa 

ini maka berakhlr pulalah isaoalah ynn# 337a bahas d&laza 

bab ini,
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BAB VII 

JtmsPRUDBflSl

Saya gudah raonjeloBitan di depan bilamana perjan^i- 

an itu dianggap 3 ah, maka sokarang bagaimana dalam prak- 

telmya, yang aaya raaksttdkan apakah ceding terjadi aangk©^ 

ta dalam hal ini di depan pengadilan*

T)an sahubun^an dengan aaaalali int> saya sudah aeng 

adakan risat lie Poagadilan fTegeri Surabaya den tornyata 

masgenai maaalah Ini earing tar^adi sengfceta ypng berarti 

bahwa paaal 1320 KUH Perdata ini tidak nerupakan pasal 

yang kosong dam ber saisa ini pula aaya ambil satu koputuo 

an darl Pengadilan Ifegeri 3urabay# 80* 416/1970 Perdata 

yang diueapkan tanggal 11 December 1971 yaitu keputuaan - 

raengenai «aahny& auatu perjanjian Jual ball'»#

gentgny fluduknya perkara#

Prapto dan Haden Abdurrachiaan kedua-duanya mengha- 

dap di dapan notaria Rsdan Soubioni Panosg&atro di Suraba 

ya tanggel 24 September i960, ifotarie goebioiio Gamhuat pa 

buah akte notaris maka dengan ini tslsh terJail auatu 

perjanjian antara Prapto (pombeli/perggugat) dsn Reden Ab 

durraohman (targugat/penjual) • jpalaia skte ini pasal 1 nya 

tergugat berjanji untuk menjual dan manyerahkan rumah/ba- 

ngunan dan tanah pekcrangan dengan hak guns bangunan dan 

penggugat berjanji pula untuk laesbeli dan zaeneriEa rumah
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data tanah pekarangan teraebut dl at as dengan harga ymg dl 

evtujul antara penjual dan pambell yaltu aebeear s 

Bp* 1 *000*000,—  (eatu Juta rupiah)*

Pada saat penasda taaganaa akta teroebut penggugat 

telah membayar kepada tcrgugat uang aubeas? $« 250*000 , —  

(duaratus linmpuluh rlbu ruplan) don sisanya akaa dibayar 

luaas oleh penggugat kopada ttrgugat pada saat k &b a  akan 

diserahkan pula kune1-kunci r uwab/bgunazi yang beraangkut 

»a dalais perjaasjian.

SeXain uang &uka %adi peuggugat tolah iBeisberi uaag 

aebagai cicllan dari horgo ruzaah itu aebanyak 3 kali yang 

eemuanya berjumlah to. 50*000,— *

Das dalam akte teraebut* ditentukan pula kapan tor* 

barua raenyerahkan ruEaah/bengunaxi yang bersangkutan 

dalaa keadaan koeong derail cars sonyaralikan kuzici - kuaoi 

ftepada tergugat oebelum atau gtlaiabat - laznbatnya tanggal

04 September 1969*

Tetfipi walaupun tanggal tereebut dl ata® audali la®** 

pau eebagai batas akhlr dari pei?yeraban vuob/ban&unsn dan 

tergugst kandatlpun dlparlagafel berulaxig kali, menolak cie- 

ijyarahkan ruiaah itu daa tidak raau pargi koaeorsn^ Pejabat 

Agrarla yasg batfwasaang untuk membuat aicte jual bell yang 

resfcl*

Maka Prajtto aebagai pe^beli mengsjukaa gugaton ke- 

psda psnjTwl lewat Pengadilan ffegarl Surabaya yea# ialaya 

saya amblX garie-garie bea#)roya &&'}& yaitu:
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a* Ruiaah dan pekarangan itu a la it a Xebih dahulu*

b* Mez^jesahkan perjanjian diantara kadua belah pi

hak yang; tcrauat di dalam akte tanggal 24 Sep** 

toaber I960 HO* 46*

c# iJenghukum targugat untuk sneagoaongkan ruaah ter 

aebul? *

Ban ber$araa ini pula penggugat mengajukan beberapa 

alat builti yang dapat menguatfcan gugatannya* Dilsin pihak 

tergugat mengajukan buktl-biucti dan memints kepada hakim 

Pertgadilan llegeri Surabaya untuk oeiab&talkan perjanjian 

jual bell tersebut dan ruiaah itu tetap mililmya*

gerfeisibanffan hukurgnya-

Meniabang bahwa dengan adcaya bukti aJcte perjanji

an pendahuluan yang dibuat olah. riaden Abdurrachsjan dan 

Prapto dihadapatt NOtaria Radan soebiono panaaanatro tang- 

Sal 24 September I960 menunju&kan telah tsr^dii adanya 

perjanjian pendahuluan jual beli dan telah tor. dapat kata 

aepakat mengenais

1. ^uatu bnreng dan harga sobagftimana perayaratan 

uttttik adanya perjanjian jual bell.

2* Peabayaron eebagiaa ffc#250*000 r-- yang untuk itu 
tikbe tersjabut dipergunnkan ©ebegsi ganti kwitan 

sinya,

3* Kewajiban dan hafc-hak bag! fcssing-naaing pihak#
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Meninbang bahwa dengan tolah. adanya sepskat ant&ra 

pihak penggugat (penbeli) dan pihak tergugat (penjual ) 

tent itu# euatu barang dan h&rga* maka s&exmrut hukun tolah 

t&rjadl auatu peristiwa bulcum* yaltu adanya perjanjian Ju 

al bell dengan segala akibat hukumnya* .Delam pemenuhan ke 

wajiban-kewajibrn begi pihak penjual maupun pih&k pembeli 

sebsgaimana termaktab d«lam pasal-pasal 1459f 1474 &&n 

14?5 237K Perdata* Bunyi passl-pasa! tersebuti

• 1458 KUH Zsv&atai 

Jual bell itu di^nggap tol&h tsrjadi ontara &«**■ 

dsaa belah pihak, sakatika oatelahnya arnng-orang 

ini mencapai aspakat tentang kebandaan tereebut 

dah harganya, neakipun kebendaan itu belum disc- 

rz?hkan» maupun harganya belura dxbeyar-

- 1474 KITE Perdata t

2a aompunyai dua ksswajiban atanr.*i yaltu menyerah 

kzn baran^nya dan aenanggungnya.

- 1463 Km Perdata i

Si penjual diwe^lbkan r^nyerahkan barang yang di 

jual sautuhnya sob^aictc.ns dinyatakan dalam par- 

setu3uan, dongaw pcrubshan-perubahan a$p«rti b«p 

-ikut.

Menlrabang bahwa dengpn tel ah dlb^yarnya yabcgian 

dnri hsrgs psrabalian aepertl teraebut di tlaiaia akta per- 

Janjian pentfaftuluan naka menurut hukum telah ada s^baglan
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pelakaanasn jual beli atau aebagian kewa.ilban pihak penbe 
11 telah ditunaikan# akibat hukum dengan adanya perabayar- 

an sebagian £ni sal ah aatu pihak tidak dapat moniadalcan 

adanya perjanjian jual beli (pasal 1464 KUH Perdata)# 

Buuyi paaal 1464 KOH Perdata*

Jika penbelian dibuat dengan members uang panjar 

tak dapstlah ealah satu pihak meniadakan pembtlian itu do 

ngan uenyurah ma&iliki atau mcngeiabalikaa uang p/mjarnya* 

Ifottlnbangr bahwa dengan akta perjanjian panciahulu*- 

an teraebut r&aeing-Eiasing pihak penggugat dan t<s?gugat ta 

lah terikat nenurut hukum untuk ffielaksnnakan ioi pcrjanji 

a n  teraabut* asbab kata aepakat atau persetujuan nereka 

ter sab at teXah sertjpakan undtuag-undans b:igi kadua belah 

pihak (paa»X 1338 I-Uif Pertfata)■

Bunyi paoal 1336 ays^ la gemua peraatujuan yang di 

buat aeoara a all her la Itu sebar?ai undang-undang bag! mereka 

yang aeriboutuya*

Ifenlfiftang* bsawa tuntutan pesggugat daXam reoonvan 

tie adalah tld^k m$$punyai auatu dn&ar hukum maka gugatan 

penggijgat dalam reoonventie ditolsk dan diharuskan memba- 

yar uang perkara*

Dan hakim daXan perkcra conventie mongabulkan gu~ 

gatan pcnggugat untuk aeluruhnya dan aengesahkan perjanji 

a n  diaatara kodua belah pihak yang terbuat di dalam akte 

tanggal 24 Bepteiabor 1966 iio* 46 dibuat oleh notario Ra

don sotblono BanooEsaatrO di Surabaya*
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BAB VIII 

K S S I M P U 1 A S

Berdsearkon pada ponjialasac-panjalaaan di muia ®a~ 

ka fcami saopailab pada suatu &*eiffipulan#

1* Hulana parjanjian mempunyftl gustu sioti® terbufca 

atau keb*basan barfcontrak*

2* ^erjauajiaii adolob auatu porbustan dengsa asna ~ 

sfctu o^ang atau leblb mengifcatkaa dlrinya tarila 

d«p ornrig lain atau lebib deisgan tuju£n mcmben- 

tuk auatu perSanjlsn.

Peri&atan adalah suatu hubungan hufeun antara 

dua pibafc stau leblh yan# l&taiasya d&ien huitun 

harts ke&ayaan dioana pihak ysng oatu (kreditur) 

berhak atea suatu prfietael dan pihak yang lain 

(debitor) berkewsjiban dĉit fccri&nsgunf; jawab - 

terhadap preataainya*

5* Untuk s*<hny*i auatu perjsn^ian harue sipenuhi 

oy«rat-aywst bagi* 

u* Suby*b~3ubyah dalas parjanjian* 
b* Obye3c perjanJisjQ. 

o* fujuan dari parjanjian,

4* Bahwa asbagi&a bsser kalau eyarat~ey«rat untufc 

s&hnya euetu perjanjien tidak dipeauhi alien na-
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ngaklbatkan perjanjian itu vernietigbaar dan at 

bagian keoil yang nietig*

Akibat dari perjanjian yang nietig dan vernie- 

tigbaar adalah perjanjian itu tidak berlaku#

5* Mengenai pembersihan diri darl kel^laian (shi

vering Tan verzulm) adalah diperbolehkon dengan

oyarat kreditur tidak berfceberataxu

6* Mengenai saat bcrlal-.u dan bexakhirnya auatu per 

janjian adalahi

a* Dapat ditentukan oleh para pihak* 

b* Kalau tidnk ditentukan olah para pihak,

- Saat berlekunya perjanjian ada 4 teori na- 

ngenni kapan borlakunya auatu perjanjian*

- Saat berakhirnya perjanjian adalah akibat 

pcrbuitan dari ealah eatu pihak dan und&ng 

un&ang siengaturnya,

7# Dan aengenai magalah yang aaya baha# ini rteah- 

nya ouatu perjanjian51 banyak yang menjadi aeng 

keta di depan pengadilan Ini borarti bahwa pa

oal 1320 KUH Perdata bukan. paoal yang kogong*
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SA7&AR BACAAB

Aofcmad Ichean SH» Huhum Perdata .lllld IB*

ilaruto 8H* Kultah Aaao^aaaa Hafcuta Perdata* tahun 1970.

Soobefcti Prof. SHf Hukua Per.1anjlaa»
*

- 1 goko&»aofeofc dari hufeun perdata*

SOotoJo Prawlrofcaaidjojo* I!r*f Kuliah Hukun Perdata*

ari soedawi U sofwan SH# Hukum Pgrhutangaru

$irtodln$ngrat K*~UI.UT. ftr.» Ikhtlaer Hukum Pordata dan 
Hultam parang« .

VOllfflar H.?*A*Sfir*Dr#, Terjenahan, Inlaldin^ tot de otudie
van het He< orlando Burttarlljlc Keoht*

T/ir^ono Prod3odifc.oro SH*£r*t Asag^aaaa Huliua ^er.tanjlgn*

--------f jlgao-agan Hukua Perdata*
■*

— — f Huliun Perdata teaten? pergotnjuan - ]>ereetu,1uan 
Terieatu*
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