
KBSIMPU1AN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan.

1. Goede trouw yang tercantum dalam BUI lebih te - 

pat dit er;] emahkan dengan'"itikad baik’1, oleh karena arfci 

yang terkandung di dalamnya menyangkut perbuatan lah ir
' * 

tingkah laku dihubungkan dengan segi batin yang penerapan- 

nya didasarkan pada penilaian menurut norma-norma hukunL 

tidak te rtu lis , seperti kepatutan dan keadilan serta ke- 

patuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam ma- 

syarakat.

2. Fungsi dan peranan itikad baik itu sangat luas, 

meliputi seluruh bidang kehidupan, akan tetapi yang ter- 

penting bagi hukum adalah dalam bidang hukum perikatan.

3. Pada umumnya, dunia ilmu dan yurisprudensi se- 

pendapat, bahva hakim dalam mengadili gugatan perdata atas 

dasar itikad baik, diberi kekuasaan seluas-luasnya walan- 

pun ada batas-batasnyaj dan pihak yang beritikad baik ha

rus diberikan perlindungan hukum.
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4. Melihat a rti yang terkandung dalam norma-norma 

itikad baik itu , untuk masa-masa mendatang, norma hukum 

tersebut dalam kehidupan hukum p os itif k ita masih diper- 

lukan dan tidak dapat dihilangkan dalam memberikan per

lindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik.

B. Saran-saran.

1* Hengingat tugas pokok peradilan (hakim) untuk 

menegakkan hukum dan. keadilan dengan sebaik-baiknya, ma

ka norma-norma itikad baik in i harus dipegang teguh se

bagai tonggak dalam. memeriksa dan mengadili perkara de

ngan mempergunakan metode-metode penafsiran yang dikenal

dalam. ilmu hukum. Artinya,. baik hakim, baa an hukum dan
\

atau negara, maupun alat penegak hukum yang la in  harus 

melaksanakan keadilan berdasar itikad baik.

2. Untuk bah an pembanding dalam membinajsetentuan- 

ketentuan perkara perdata, hendaknya pembentuk undang-un-

dang memberikan perumusan pengertian itikad baik dalam
i

suatu perjanjian yang d,apat mengikuti perkembangan zaman.

56

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FUNGSI DAN PERANAN ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN ABD. GANI




