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lSI RINGKASAN 

1. Hasalah Penelitian 
Perkembangan kehidupan masyait'akat seba.gai akibat ke

majuan sains dan teknologi telah membawa perubahen pola hu
bungan masyarakat. Dengan adanya globalisasi maka frekuensi 
hubungan manusia satu dengan yang lain telah meningkat pula
baik dari sisi kuanti tas maupun kuali tasnya.. Perkembangan 
pola hubungan diantara para pelaku dibidang bisnis dan per
dagangan, sebagai misal, pada akhirnya akan berdampak pada 
hubungan hukum diantara mereka, dus hukum perjanjia.n/peri 
katan akan terkait pula. 

Dalam hukum perjanjian terdapat tiga asas yang pen
ting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak 
dan iktikad ba:i:K. J:Jerana.l.J. H.etiga asas ini akan sangat ber
pengaruh pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun 
demikian, dalam praktek yang terjadi di masyarakat, dimana 
seiring dengan kema juan yang ada maka ~-tampak berkembang 
model atau bentuk perjanjian yang perlu mendapat perhatian.
Hal ini karena dimungkinkan adanya penyimpangan a.tau penya
lahguaaan oleh pihak-pihak tertentu denga~ merugikan pihck 
yang lain. Seh·l.gai contoh dengan berkembangnya perjanji~n 
standart/baku, model inipun perlu mendapat kajian seksarna. 

Untuk itu didalam penelitian ini dirurnuskan perrna
salahan sebagai . ·berikut: 
Bagaimana kaitan antara iktikad baik, asas kebebasan ber- ) 
kontrak dan asas konsensualisrne dalam perjanjian? 

2 •. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk rnemperoleh gambaran 
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peranan asas.konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan 
iktikad baik dnlam suatu perjanjian.·Penekanan dalam pene
litian adalah untuk mengetahui sejauh mama eksistensi d2ri 
perjanjian yang tidak memenuhi kaidah ketiga asas ~ersebut. 

Selain itu juga diharapkan mampu mengungkapkan hal 
hal baru yang berkaitan dengan bahasan penelitian, sehing~ 
ga akan menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum. 

3. Metodologi Penelitian 
Pela:<:sanaan penelitian dengan mendasarkan pada pene

litian doktrinal legal research, yaitu dengan melakukan pe
nelusuran dan telaah terhadap prinsip, asas, doktrin dan . 
literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. 

Selan jutnya dilalcukan analisa dengan menggunakan 
metode deskriptif analisis terhadap bentuk perjanjian yang 
berkembang dimasyarakat, untuk H:.emudian dipadukan dengan 
konsep-konsep yang ada pada prinsip,asas. doktrin dan li
teratur yang terkait. Tahap akhir ~ari penelitian berupa 
penarikan kesimpulan dari permasalahan peneli tLm. 

4. Kesimpulan 
Suatu perjanjian yang tidak memenuhi kaidah ypng ter

dapat didalam asaB konsensualisme, asas kebebasan berkontrak 
dan iktikad baik, ternyata eksistensinya akan terganggu.

Perlunya pengawasan atau kontrol terhadap bentuk atau 
model perjanjian yang berkembang dimasyarakat, perlunya
hal ini adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang 
terlibat dalam perjanjian itu sendiri. 
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