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Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk
mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak bahkan dalam klausula perjanjian
distribusi diatur mengenai cara mengakhiri perjanjian dengan memutuskan
kontrak. Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk
menganalisis konsep itikad baik (good faith) dan fair dealing dalam perjanjian
distribusi dan akibat hukum bagi para pihak dengan dilakukannya pemutusan
kontrak secara sepihak dalam perjanjian distribusi.

Ditinjau dari Pasal 1266 BW bahwa pemutusan harus dimintai putusan
hakim dan dalam Pasal 1338 ayat (2) menentukan bahwa perjanjian tidak boleh
dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Klausula pemutusan
kontrak pada umumnya bersifat sepihak dengan menyimpang ketentuan dalam
Pasal 1266 BW.

Oleh karena itu, untuk memahami pemutusan kontrak dalam perjanjian
distribusi, maka penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan-perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut
sehingga dapat memahami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian
distribusi.

Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa konsep itikad baik
(good faith) danfair dealing merupakan prinsip yang bersifat fundamental dalam
perjanjian distribusi dengan meletakan dasar perjanjian pada kepatutan dan
keadilan sehingga dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual yaitu pada
tahap negosiasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa.. Namun
Pemutusan perjanjian distribusi yang dilakukan secara sepihak harus didasarkan
pada ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati oleh prinsipal dan distributor
dengan melakukan penilaian secara objektif tentang kesalahan fundamental salah
satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual.
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