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ABSTRAK 

 

 Sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena 
tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga karena 
kesengajaan sebagai respon atas tindakan pihak lawan yang telah wanprestasi 
terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang 
bersifat timbal balik. Untuk itu, hukum memberikan penghargaan yang sama 
antara kreditur dan debitur untuk mempertahankan hak-hak kontraktualnya, hal ini 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa, pihak yang terhadapnya perikatan tidak terpenuhi, dapat 
memilih untuk memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu 
masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan 
penggantian biaya kerugian dan bunga. Dengan pembelaan ini si debitor yang 
dituduh wanprestasi dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan 
hakim bahwa kreditor sendiri juga tidak menepati janjinya atau wanprestasi. 
Mengingat dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa 
kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajiban. Dengan demikian 
apabila dalam sebuah perjanjian timbal balik ternyata salah satu pihak tidak 
melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan, maka terjadi ketidak seimbangan 
yang merugikan pihak lawan yang gagal menerima prestasi tersebut. Dalam 
keadaan telah melakukan wanprestasi tersebut, seharusnya pihak yang telah 
melakukan wanprestasi (etikanya) juga tidak berhak mengharapkan menerima 
prestasi dari pihak lawan yang telah dirugikannya tersebut, apalagi kemudian 
melakukan satu upaya hukum untuk memaksakan kehendaknya tetap 
mendapatkan hak-haknya tersebut. Exceptio non adimpleti contractus sebagai 
alasan untuk membalas tindakan pihak lawan yang terlebih dahulu telah 
wanprestasi atau untuk menekan resiko yang harus ditanggung oleh pihak pada 
saat menjadi kreditur akibat pihak lain sebagai debitur. Maka, exceptio non 
adimpleti contractus merupakan upaya pembelaan dari pihak debitur yang dituduh 
lalai dan dituntut membayar ganti rugi oleh kreditur dengan mengajukan di depan 
hakim atau dalam proses peradilan bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati 
janjinya, sehingga telah terlebih dahulu melakukan kelalaian (wanprestasi). Dalam 
konteks hukum acara perdata Indonesia, eksepsi tersebut dapat diajukan dan 
diterapkan dalam perjanjian timbal balik, dimana masing – masing pihak dibebani 
kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. 
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