
BAB IV 

  P  E  N  U  T  U  P 

 

1. Kesimpulan  

a) Setiap perbuatan atau perjanjian yang melanggar hukum adalah batal (void). 

Salah satu perbuatan atau perjanjian yang melanggar hukum yang 

menyebabkan batal adalah penyalahgunaan keadaan yang merupakan suatu 

cacat kehendak.  Dalam penyalahgunaan keadaan, salah satu pihak 

mempunyai itikad tidak baik dalam menjalankan kontrak yang telah 

disepakati. Salah satu pihak tersebut ingin memanfaatkan keadaan yang 

menurut dia dapat menguntungkan baginya, tapi merugikan pihak yang lain.  

b) Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara, kontrak harus dibuat dengan 

tidak ada celah yang dapat menyebabkan salah satu pihak memanfaatkan 

keadaan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

 

2. Saran 

Adapun saran dari penulis sebagai berikut : 

a) Agar tidak terjadi penyalahgunaan keadaan, pada saat pembuatan kontrak para 

pihak harus mempunyai itikad yang baik, dengan menyampaikan segala maksud 

dan tujuan yang akan dituangkan di dalam kontrak tanpa harus ada yang 

disembunyikan yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keadaan   

dan untuk mengantisipasi agar penyalahgunaan keadaan tidak terjadi, kontrak 

tersebut harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak ada celah yang bisa 

memungkinkan terjadinya penyalahgunaan keadaan dan harus ada keterbukaan 

antara para pihak yang berkontrak.  
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b) Apabila dimungkinkan seyogyanya para pihak bersepakat bahwa apa yang 

sudah disepakati tidak ditafsirkan lain selain apa yang sudah disepakati. Satu 

dan lain hal untuk mengurangi celah-celah penyalahgunaan keadaan, para pihak 

untuk menggunakan keadaan sebagai alasan pembatalan kontrak  ditegaskan 

bahwa para pihak sepakat untuk tidak menyalahgunakan keadaan sebagai alasan 

pembatalan kontrak. 

        Demikianlah dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang masih ada, 

penulis berharap masukan yang diharapkan dapat dapat menyempurnakan dan 

melengkapi tesis ini, sehingga karya tulis ini dapat lebih berarti dan memberi 

sumbangan untuk konstuksi hukum dalam hal penyalahgunaan keadaan sebagai alasan 

pembatalan kontrak.   
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