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KAI'A PEN GANT AR

• • Sudah menjadi sttatu ke-wajiban dan merupakan suatu' 

prasyar^t bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri masa 

studinya untuk membuat skripsi serba mempertahankannya 

tentang apa yang telah d itu lis , untuk memperoleb. gelar 

sarjana dari suatu perguruan tinggi atau fakultas.

Dengan mengucap syukur ke hadapan Tuhan Tang I-Iaha- 

esa dan dengan berkat dan rahmad-Nya, baik kepada saya, 

maupun kepada dosen pembimbing, skripsi in i akhirnya da* 

pat juga selesai disusun; valaupun di sana sin i masili t.er- 

dapat kekurangan-kekurangannya, baik dal am bahasa, maupun 

dal am tinjauan dan pembahasannya.

Keniudian melalui kesempatan in i perkenankanlah sa- 

ya menyampaikan ucapan terima kasih kepada: para guru be- 

sar, Ibu Dekan Hermien Hadiati Koeswa&Ji, Bapak-Bapak. dan 

Ibu-ibu Dosen lainnya yang telah ban yak jasanya dal am. mera- 

berikan pendidikan dan ilmunya kepada saya. 1'erima kasih 

in i saya ucapkan pula kepada seluruh karyawan Fakultas
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Rukura tiniversitas Airlangga Surabaya.

Khusus kepada bapak Djasadin Saragiii yang telah 

bereedia membuang waktu untuk memberikan bimbingan, pe- 

tun;juk-petunjuk, dan pengarahan dal am menyel esaikan me- 

nyusun skripsi in i, saya menyampaikan ucapan terima 

kasih.

Demikian pula kepada rekan-rekan mahasiswa Faicul- 

tas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah dan 

pern ah memberikan bantuannya, baik berupa catatan kuliab., 

maupun litera tu r lainnya yang ada atau tidak ad a hubung- 

annya dengan penulisan skripsi in i, saya menyampaikan 

ucapan terima kasih.

Akhirnya menjadi harapan saya pula, semogalah de

ngan hasil karya yang masih jauh dari aempurna in i ba- 

nyak sedikitnya akan berguna pula dalam. memberikan sum- 

bangan buah pikiran yang bermanfaat.

Surabaya, 14 Desember 1973 

Wasalam

ttd

A b d * G a n i  
Ho. Pokok 5629
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PEND.AHULUM

Dewasa in i derap modernisasi perkembangan dunia i l -  

nru pengetahuan telah semakin maju. Perkembangan demikian 

in i tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan teknik atau 

teknologi, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan la in

nya seperti ilmu pengetahuan sosial dan ilmu hukum menun- 

jukkan keaadaan yang sama, yang diikuti atau berbarengan 

pula dengan perkembangan masyarakat*

Kit a semua telah mengetahui, oahwa kehidupan masya- 

rakat sangat kompleks, bergerak, berubah dan berkembang 

mengilcuti perkembangan zamaa. Pembentuk undang-undang da

lam hal in i tidak mungkin mengetahui dan mengatur segala 

persoalan hukum yang akan ditimbulkan oleh masyarakat di 

dalam. satu kodifikasi hukum dengan lengkap dan sempurna. 

Apa yang pada saat. in i merupakan hukum atau dianggap seba- 

gai hukum., mungkin pada suatu saat sudah tidak lag i dapat 

dianggap sebagai hukum, Undang-undang hanya menetapkan se- 

suatu yang pasti, akan tetapi karena bermacam-macam ragam

1
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urusan dan kepentingan serta kebutuhan manusia akhirnya 

menjadi tiada pasti. Sudah tentu pula kebutuhan-kebutuhan 

baru timbul dl dalam la in  lin t as hukum yang menghendalti 

bentuk hukum yang baru. Hal in i tidak nningkin bisa dilaku- 

kan oleh pembentuk undang-undang dalam waktu yang r e la t i f  

singkat. JDalam suasana atau keadaan demikian itulah diper- 

lukan adanya suatu asas hukum yang dapat membantu meleng- 

kapi dalam memecahkan suatu persoalan hukum yang dit imbul- 

kan oleh anggota masyarakat, bilamana tidak atau belum ada 

aturannya dalam undang-undang. Asas in i dalam bahasa Belan- 

da disebut dengan is tilah  " ol eh bebera- 

pa sarjana hukum kita diterjemahkan dengan is tilah  itikad 

baik atau kelu.juran,

Asas in i mempunyai pengerfcian yang sangat luas me- 

lip u ti selu:£uh ketentuan hukum, baik yang te rtu lis  maupun 

tidak te rtu lis , Asas in i merupakan asas hukum yang paling 

su lit, oleh karena sulit unt'uk menentukan apa, bagaimana
c*t

is i  yang terkandung dalam hati sanubari seseorang. Sebab 

menyangkut unsur batin.

Di dalam Burgeylijk Wetboek Indonesia (Btfl), asas 

in i merupakan asas hukum yang amat penting, oleh karena di
*

samping asas in i berwujud ketentuan undang-undang yang me- 

ngilasai. selurah, ketentuan hukum, juga dapat menyisihkan 

berlakunya suatu ketentiuan undang-undang. Misalnya dalaa 

Keputusan Hahkamah Agung Republik Indonesia nomor 663 VS ip
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/1971, yang memberikan perlin&ungan hukum terhadap pihak 

yang beritikad baik.

3?engertian yang luas dari asas in i dapat kit a keta- 

hui dalam fab am yang dikemukakan oleh iiutten yang menulis 

eebagai berikut:

r Bahwa ayat 3 pasal 1538 BWI itu  sebagai asas hnk^ni 
yang berwujud kertentuan undang-undang, dan asas itu 
menguasai selnruh ketentuan hukum, tidak hanya mengua- 
sai hukum perjanjian saja, akan tetapi harus dianggap 
menguasai seluxuh. bidang hukum perdata. 1

Sedangkan hardjawidjaja dalam lculiah umumnya di de

pan para dosen, asisten dosen, dan mahasiswa Fakultas 

hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 19 Ap

r i l  1971, yang juga merupakan alasan penulis memilih ju- 

dul in i mengatakan sebagai berikut:

Saudara-saudara yang terhormat, pelajaran-pelajar- 
an yang mengenai itikad baik, penyalahgunaan hak, s i- 
mulasi, penyelundupan hukum, ketertiban umum, hak-hak 
yang diperoleh, merupakan materi pengetahuan ilmu hu
kum yang satu mempunyai hubungan dengan yang lain dan 
untuk s&udara-saudara merupakan bahan-bahan yang in- 
teressarvt untuk dibahas dalam suatu skripsi. 2

Dapp.t;~ dibayangkan sekarang betapa luasnya penger- 

tian itikad baik in i. Di samping sangat luasnya pengerti- 

an asas in i, juga betapa sulitnya menentukan sikap batin

3

1 Soet030 Pratfirohamidjojo, Kuliah Hukum Perdata, 
tanggal 19 Hei ^969*

^Hardjawidjaja, Ius Contra Legem dan Fraus Leffis, 
Bagian Penerbitan Fakultas Hukum. Universit as Airlangga, 
Surabaya, 1971, h.. 10.
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yang terkandung dalam. d ir i prihadi seseorang, yaitu kapan 

eeorang dapat dikatakan beritikad baik.

Hal in i menimbulkan suatu pert anyaan, mengapa su- 

dah mengetahui materi in i sangat sulit dipecahkan atau di- 

t  entukan, malah dipilih..

Adapun yang memberi motivaai penulis memilih Judul. 

in i adalab. berdasarkan pada suatu hakekat hukum, bahwa t i 

dak ada sesuatu yang sulit di dunia in i yang tidak bisa 

dipecahkan. Hamun in i tidak berarti penulis akan membahas 

maealah in i dalam segala seginya, melainkan hanya salah 

satu aspeknya saja* Sebab skripsi bukanlah merupakan me

dia yang tepat untuk hal tersebut ♦

Di samping alas an atau. motivasi tersebut, juga ada- 

nya anjuran Eardjaaidjaja, bahwa masalah itikad baik me

rupakan masalaii yang sangat interessant untuk dibahasa da- 

lam suatu skripsi.

Dalam pada itu  sudah merupakan hukum yang bersifat 

kodrati, bahwa manusia di dalam hidupnya dalam usahanya 

memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa hidup sendirian. 

la  selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Misalnya 

dengan mangadakan perjanjian dengan pihak yang la in , se- 

perti yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 BWI. Sedangkan 

ayat 3 pasal 1338 BWI hanya menentukan, bahwa perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal in i menimbul

kan suatu pertaayaan, apakah yang dimaksud dengan itikad
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"baik itu? Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi orang 

untuk dapat dikatakan 'beritikad baik,dan sampai sejauh ma- 

nakah batas-batas serta peranan itikad baik itu dalam mem

berikan perlindungan hukumV

hengenai apa yang dimalrsud dengan itikad baik J ha- 

ruslah memenuhi syarat-syarat kevajaran dan kepantasan dan 
%

harus diartikan secara obyektii. nemikian pula mengenai 

maksud pihak-pihak mengadakan perjanjian tidal-: bolch ber- 

tentangan dengan undang-undang. Sedaugkan car a bagaiaona 

menentukan is i  itikad baik itu  bergantung pada kasus konk- 

ritnya. Oleh karena itu  met ode yang dipergunakati dalam nem- 

bahac masalak in i melalui studi perpustakaan, untuk mengum- 

pulkan segala data yang berhubungan dengan yang akan diba- 

has.

^euudian mengenai iun&si dan peranan itikad bail:
4

ada batas-batasnya, bahkan dapat pula lenyap. i'idak seti. - 

ap orang berdasar itikad baik dibolchkan mengubah apa yang 

telali disepakati dalam perjanjian, kecuali atas persetuju- 

an kedua belah. pihak. 3agi pihak yang beritikad oaik hulaui 

memberikan perlindungan lebih banyak daripada pihak yang 

beritikad buruk.

Dengan dianutnya asas perlindungan hukum terhadap

All an dibahao dalam ilab 1. 

Âkaxi dibahas dalam Jab XX.
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pihak yang beritikad baik oleh hakim dalam tiap keputusan- 

nya, misalnya dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indo

nesia nomor 663 K/Sip/1971  ̂ dan di dalam beberapa Keputus

an Hoge Raad (HR), akaa merupakan suatu jaminan bagi pihak- 

pihak yang akan mengadakan perjanjian, bahwa bilamana tim- 

bul perkara (sengketa) mereka akan memperoleh haknya seca- 

ra ad ll dan pant as.

Hal in i menunjukkan pula, bahwa hukum hanya membe- 

rikan perlindungan hukum kepada pihak atau orang yang me- 

nurut hukum. memang benar^benar membutuhkan. perlindungan hu- 

Icuhl, apabila kepentingan atau hak-haknya dirugikan orang 

lain*

Hengehai apa yang dimaksud dengan perlindungan hu

kum serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh. eese- 

orang untuk bisa diberikan perlindungan hukum, secara mi

nimal harus memenuhi dua syarat: alas hak (tite lnya) harus 

sah, dan beritikad baik* Akan tetapi ada beberapa keadaan 

tertentu sekalipun pihak-pihak beritikad baik oleh hukum 

tidak diberikan perlindungan. In i menunjukkan, bahwa fung- 

s i dan peranan itikad baik dalam keadaan-keadaan tertentu 

dibatasi dalam suatu perjaniian. Di sini pula letak pera

nan hakim berdasar itikad baik dalam. mengadili sengketa*

^Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yarisprudensi 
Indonesia. Penerbitan I  -  IV, 1973, h. 58 -  65. ~

g
Akan dibahas dalam Bab I I I .
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Selanjutnya, segala uraian-uraian tersebut akan di

bahas lebih lan jut dalam 'bab-bab tersendiri, serta bagai- 

mana kesimpulannya dapat dilihat dalam 3ab ICesimpulan,

7
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PÊ PL'STaK.

- v r r r v ' W ' -  ' ' '

B A B  I

PSNGERTIE ITIKAD BAIK DM  ITIKAD BUHUK

Dalam1 setlap ilmu pengetahuan hukum penggunaan sua- 

tu is tilah  adalah sangat penting. Oleh karena di dalami is -  

tilah  itu  pada umumnya tercakup pengertian-pengertian yang 

mencerminkan iaaksud atau kehendak pembentuk undang-undang 

tentang perbuatan mana yang boleh atau tidak boleh dilaku- 

kan oleh seseorang. Selain dari itu , - kadang-kadang di da- 

lam is tilah  itu  terkandung pula pendapat para sarjana hu

kum tentang suatu ajar an.

Kalau k ita mempelajari sistim hukum negara kita 

yang tercantum di dalam BW Indonesia (BYJI), tentulah. kita 

akan menemukanaatau mempergunakan bermacam.-macam is t ila k  

yang kadang-kadang sangat sukar ditemukan atau diperguna- 

kan istilahnya yang tepat, yang bisa mencakup segala per- 

eoalan hukum di dalam bahasa Indonesia. Di samping sangat 

sukar ditemukan atau dipergunakan istilahnya yang tepat, 

juga kadang-kadang is tilah  itu  mempunyai a rti bermacam-
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mac am yang hampir sama at an mirip.

Kit a semua telah mengetahui, bahwa umumnya is tilah  

"goede trouv" dan "kwade -ferouw" itu  masing-masing oleh sar- 

jana hukum k ita  diterjemahkan dengan is tilah  itikad baik
7

atau ke.jujuran dan itikad buruk atau ketidak.1u.1ur an.

Hemat penulis tentahg terjemahan mana atau is tilah  

mana yang lehih tepat atau cermat dipergunakan, soal terse- 

but bergantmg pada sudut tinjauan atau pandangan sarjana 

hukum itu  masing-ijiasing.

Hemang maksud atau a rti kedua-dua terjemahan itu  se- 

pintas lalu  tampaknya adalah sama atau hampir sama. Hanrun 

Bekalipun demikian, bet apa kecilpun tentu terdapat perbeda- 

an a rti. Pada is tilah  itikad baik, -fcitik beratnya terletak 

pada perbuatan atau tingkah laku masing-masing pihak dalam. 

melaksanakan guatu perjanjian^atau keadaan wenguasai suatu 

kebendaan. Jadi mengenai hal-hal atau keadaan yang tampak 

dari luar. Sedangkaa pada kejujuran, t i t ik  beratnya te r le 

tak pada sikap batin yang terkandung dalam hati sanubari 

pihak masing-masing. Hal in i sangat sukar diraba atau di- 

duga, sebab meriyangkut unsur batin. Oleh karena hal jujur 

atau tidaknya Seseorang baru dapat k ita tentukan, bilamana 

hasil dari perbuatan pelaksanaan itu  sesuai atau tidak de-

^Virjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilulrum Per.ian.jian, 
Sumur, Bandung, 1973, Cet. V II, h. 87; Subelrti, Pokok-po- 
kok dari Hukum Perdata. Pembimbing Hasa, D ja k a r ta ,1964, 
Cet. V III, h. 43 dan 99.
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ngan apa yang telah diperjanjikan.

Lalu sekarang dari keduendua terjemahan tersebut, 

is tilah  manakah. yang harus k ita pergunakan, apalcah is t i 

lah itikad baik ataukah kejujuran? Untuk menjawab perta- 

nyaan itu pertama-tama k ita tinjau daliulu is tilah  aslinya 

goede trouw menurut arti katanya. Kata "goede" artinya ba

ik, sedangkan "trouw" artinya setia. Kata "setia" di dalam. 

bahasa Indonesia berarti "teguh pada jan ji, tetap pada pe-
Q

ngakuan". Kemudian kalau kedua-dua a rti kata tersebut k i- 

. tr. gandengkan atau k ita hubungkan, maka akan berarti “te 

tap melakasanakan jan ji- jan ji dengan lebih baik". Selanjut- 

nya, di dalam. bahasa Belanda sendiri is tilah  goede trouw 

itu  diartikan: "schuldeloze, maar valse mening over geoor- 

loofdheid van een daad; te  go.eder trouw diartikan aonder 

lkwade b ij bedqelingen"

Jadi, baik dalam bahasa Indonesia, maupun dalam. bai- 

hasa Belanda sendiri ditekankan pada segi perbuatan atau. 

tingkah laku pihak masing-masing dalam melaksanakan suatu 

perjanjian. Hemat penulis, seyogianya terjemahan goede 

trouw ke dalam bahasa Indonesia dengan is tilah  itikad baik 

sekalipun belum tepat benar seperti apa yang dimaksud oleh

o
riarahap, Kamus Indonesia Ket.iik. Indonesian Books 

Corporation (IBOOO), Djakarta, 1954, Cet. V, h. 322*

o
Koenen -  Kndepols* et a l., Verklarend Handwoorden- 

boek der Uederlamdsch Taal. J.B. Woltera' Uitgevers-1 laaS"s- 
chappij i'l.V. Groningen, Batavia, 1948, oet. XXII, h. 547.

10
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is tilah  aalinya, namun lebih mendelcati sasaran kebenaran- 

nya.

Kita juga mengetahui, bahwa pembentuk undang-undang 

sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang d i- 

maksud dengan is tilah  itikad balk dan itikad buruk. Pem- 

bentuk undang-undang hanya menentukan atau menetapkan,bah

wa itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan s i-  

apa yang menuduh adanya itikad buruk harus membuktikan tu- 

duhan itu . Perkataan siapa di sini mengan&ung suatu pe- 

ngertian setiap orang, siapapun orangnya dianggap selalu 

beritikad baik. In i berarti sekalipun pihak-pihak dalam 

perjanjian tidak menentukan atau mencantumkan itikad baik, 

namun oleh pembentuk undang-undang pengei'tian tersebut me- 

nurut hakekat yang mafrjadi in t i perjanjian dianggap ter- 

centum di dalamnya.

Kalsu begitu apa maksudnya pembentuk undang-undang 

menentukan de&ikian? Hemat. penulis hal in i bergantung pa- 
*

da perfcimbangan sebagai berikut:

1. karena beranggapan bahwa pengertian itikad baik 

itu dianggap telah dikerb ahui oleh individu anggota masya- 

rakat sehingga tidak perlu diberikan penjelasan;

2. juga beranggapan bahwa individu anggota masya- 

rakat tidak te rd ir i dari kebanyakan penipu, orang berbu- 

at jahat, melainkan lebih banyak orang yang bex'buat baik 

sehingga individu yang satu tidak perlu menyelidiki in

dividu yang la in  sebelum mengadakan perjanjian atau tukar

11
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menukar dalam la lu  lin t as masyarakat;

3. mungkin juga pembentul’ undang-undang bermaksud 

menyerahkan kepada para sarjana hukum untuk memberikan pe- 

rumuean pengertian itikad baik itu .

Jadi sekalipun pembentuk undang-undang tidak membe

rikan penjelasan atau perumusan mengenai apa yang dimaksuii 

.dengan itikad baik, tidak berarti k ita la lu  mengalaiai. ja- 

lan buntu* Pengertian tersebut dapat k ita temukan levat 

a jar an atau pendapat-pendapat para sarjana hukum.

Pasal 1338 ayat 3 BWI menentukan, bshwa perjanji

an harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan bu- 

nyinya perjanjian, maka yang dimaksud di sini ialah apa- 

apa yang wajib dlpenuhi para pihak yang satu terhadap yang 

lain dan apa-apa yang men jadi hak mereka. Sedangkan menû  

rut Subekti,1  ̂ maksud para pihak dalam melaksanakan per

janjian tidak boleh bertentangan dengan undang-und ang..Lain. 

la g i menurut Setiawan,^1 yaitu menjelaskan persetujuan me

nurut kepatutan dan keadilan. Penulis sendiri lebih con- 

dong untuk menggabungkan kedua pendapat sarjana hukum te r

sebut. Oleh karena suatu perjanjian tidak hanya tidak bo

leh bertentangan dengan undang-undang, tetap i juga harus 

memenuhi rasa kepatutan dan keadilan di dalam la lu  lin t as

12

10Subekti, loc. c i t ..

Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, 
Bandung, 1977, Get, I ,  h. 64.
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masyarakat yang hersangkutaa.

Sering ter;jadi dalam. masyarakat, bilamana berpegang 

teguh pada ket entuan undang-undang akan berakibat menim- 

bulkan ketidakpatutan dan ketidakadilan yang amat terasa 

bagi pihak yang la in . Untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keadaan tersebut dapat k ita lihat Keputusan Mahka-
IP

meh Agung p.omor 663 K/Sip/1971 yang kasusnya sebagai be- 

rikut.

Notpdiwirjo alias Ngatman sebagai pembeli mengadakan 

perjanjian jual b e li tan ah dengan R. Soetarno Hadisoemarto 

sebagai peaftual dengan angsuran (c ic ilan ) dengan harga se- 

besar Rp. 160.000,- untuk sebidang sawah, dan tanah peka- 

rangan dengan harga Hp. 180.000,-. Setelah d ic ic il  sebanyak 

empat ka li, dan pada vaktu akan di ad akan pelunasan sisanya 

ternyata lurah desa setempat tidak mau membantu pel aksanaan 

jual b e li tersebut, malahan Oamat setempat memaksa penjual 

R, Soetarno Hadisoemarto menjual tanah savah dan pekarangan 

tersebut. kepada Soeparman alias Slamet. Kemudian ter jad l 

aeagketa, di mana pembeli pertama menuntut penjual supaya 

meneruekan Jual b e li tanah dan pekarangan yang telah dise- 

pakati.

Baik Pengadilan Hegeri, maupun Pengadilan Tinggi, 

bahkan Mahkamah Agung semuanya sependapat, bahwa perjanjian

13

12Mahkamah Agung Republik Indonesia, loc . c i t .,
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■jual b e ll tanaii antara E. Soetarno Hadisoemarto dengan pem

b e li kedua Soeparman alias Slajnet batal, karena terjad i de- 

ngan itikad tidak baik, sekalipun telah memenulii prosedure 

perundang-undangan sebab pembeli kedua mengetahui bahwa ta- 

nah itu  midah dijual kepada orang la in .

Keputusan Hahkamah Agung itu  mengandung suatu pe

ngertian, bahwa itikad baik itu  di samping harus memenu- 

h i syarat-syarat ketentuan undang-undang untuk sahnya sua

tu perjanjian, juga harua memenuhi rasa keadilan dan kepa

tutan yang berlaku dalam lalu  lin t as masyarakat*
«

Lalu bagaimana peiigertian itikad baik itu sesungguh-
i

nya? Seperti k ita ketahui dalam kasus itu, pihak pen jual

dan pembeli telah mengiks t̂kan d ir i dan bersepakat mengenai
i

suatu oby6k tertentu, dengan cara-cara yang biasanya d ila - 

kukan dclam la lu  Lint as masyarakat, di mana pen jual telah 

bersedia melepaakan hak miliknya kepada pembeli dengan men- 

dapat imbalan prestasi berupa harga pembayaran uang dari 

pihak pembeli. Baik pihak ̂ pen jual maupun pihak pembeli sa-

ma-sama dibebani hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk sa-
i

lin g member! dan mendapatkan prestasi secara pantas dan 

adil, tanpa menimbulkan gangguan dan kerugian satu terha- 

dap yang la in . Jadi para pihak harus bertingkah laku pa- 

tuh dalam pergaulan kemasyarakatan, seperti bertingkah la 

ku sopan dan sepatutnya, tanpa tipu muslihat, tanpa menim-
i

bulk an gangguan dan menyeb'abkan kesusahan y^ig tidak perlu 

eerta menimbulkan kerugian! kepada pihak yang la in .

14
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Menurut van der Buxght dan A. L. Croes mengatakan;

Norma-norma yang k ita  pakai untuk menentukan is i  
yang konkrit dari itikad baik itu , ditentukan oleh. ke- 
patutan di dalam masyarakat (maatschappelijk behoren) 
kesuailaan (fatsoen): ialah apa yang oleh masyarakat 
dirasakan sebagai patut dan susila (behoorlijk en fa t-  
soen lijk ). 13

Hamun perlu kiranya dicat at, bahwa pengertian i t i 

kad baik menurut pengertian masyarakat berbeda dengan me

nu rut pengertian hukum. Itikad baik menurut pengertian hu

kum mempunyai akibat yang luas, yaitu sarapai sejauh mana- 

kah seseorang itu  dapat dibebani atau dibebaskan dari ke- 

vajiban (tanggung gugat) terhadap suatu tuntutan menggan- 

t i  kerugian bilamana ia  melakukan perbuatan tidak atau de

ngan beritikad baik. Misalnya saja dalam contoh Keputusan 

Mahkamah Agung tersebut, di mana penjual dan pembeli ke 

dua yang tidak beritikad baik, di samping perjanjian jual 

belinya dimyatakan batal, juga pihak-pihak tersebut dibe

bani kewajiban berupa:

1. bagi penjual untuk membayar ongkos-ongkos perka- 

ra, menferuskan perjanjian jual b e li dengan pembeli perta- 

ma dan menerima uang sisa pembayaran, serta menyerahkan 

kembali uang pembayaran sawah pekarangari. kepada pembeli

15

\an  der Burght dan A. L. Croes, Selectie uit het 
Algemeen Peel van het Verbintenissenrecht. HI) IDjeenk U il— 
link bv., Groningen, 1974, (terjemalian^oleh R.Soetojo Pra- 
wirohamidjolo, Hukum Perikatan (Bagian Umum) . I'akultas Hu
kum Universitas Airlangga, Surabaya, 1977,h. 77.
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Ice dua;

2.', bagi pembeli k$ dua di samping membayar ongkos- 

ongkos perkara, juga harus menyerahkan kembali saw ah. tanah 

pekarangan tersebut kepada pembeli pertama.

yuatu contoh la in  OLagi di mana itikad baik membebas-
i

kan seseorang dari tanggung gugat, yang mengakibatkan gu- 

gatan penjual (Oldenhave). ditolak, yaitu dalam arrest it ik  

Peking ^  tanggal 5 April: 1968, IfJ. 1968 - 251, yang menga-

jukan tuntutan minta ganti kerugian kepada pembeli (Galot;
i

atas pemotongan narga yanfe telah dilakukannya.

4 Dari kedua contoh /kasus tersebut dapat disimpulkaii,
i 1
i '

bahvra luasnya akibat hukum dari itikad baik itu tidak sa-i
ma, totapi; beruhah-ubah bergantung pada kasus konkrit ser-i
ta  keadaan sekeliling yang aenyerfcainya menurut norma-nor-

i

ma yang berlaku. dalam keadaan konkrit itu . Jadi itikad oa-
i

ik " i sini dapat diartikan! sebagai ulcuran peruuatan yang 

diperkenanltan atau tidak dalam suatu keauaan konkrit te r- 

tentu dimana seseorang dengan bebas melakukan atau tidak 

suatu perbuatan untuk melaksanakan atau tidal: hak-hak dan 

kewajiban-laewa jibannya yang saxu terhatVip yang la in  :aen£e- 

nai suatu obyek tertentu yang telah disepakati,dengan sya- 

rat-syarat: kepatutan dan lcewajaran (redelijkheid en b il-  

lijk h e id ). Dapat pula dikatakan sebagai aturan-aturan atau 

ketentuan-kfctentuan yang selalu diperhatikan oleh kalangan

16

14lb ld .. h. 82.
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■tertentu yang telah disepakati dalam banyak hal yang harus 

dipatuhi, di mana seseorang dengan bebas melakaanakan hak- 

hak dan kewajiban-kewajibannya yang satu terhadap yang la 

in, dengan syarat-syaratj kepatutan dan keadilan(redelijk- 

heid en b il l i jk h e id )♦

Asser-Rutten memberikan pengertian itikad baik me- 

nunzt hukum sebagai berikut:

Het w ette lijk  begrip goede t.rouw heeft,overeenkoms- 
t ig  het spraakgebruik, in de meeste gevallen betrek- 
king op de subjectieve goede trouw, de gesindheid van 
de handelende persoon. Xemand handelt te  goeder trouw, 
indien h ij op rede lijk e ,gronden meent te  handelen zo- 
als het behoort* 15

Yang perlu kiranya diberi catatan dari pengertian 

tersebut ialah kata "kebiasaan" (spraakgebruik), Yang d i- 

makaud di sin i, bukan kebiasaan setempat, melainkan atur- 

an-aturan atau ket entuan-ket entuan yang selalu diperhati - 

kan oleh kalangan tertentu yang tidak boleh dikesampingkan 

oleh pihak-pihak dalam. melaksanakan suatu-perjanjian*

Selain itu  Asser-Rutten membedakan antara itikad ba

ik yang- subyektif dan itikad baik yang obyektif*

17

IS'Asser-Rutten, Bandleiding tot de Beoefening van 
het IJederlands Bu.rgerli.1k Recht, Verbintenissenrecht, j i -  
l id  I I I  Bahian XI. De Overeenkomst en Verbintenis uit de 
Vet. Bagian I ,  M  Uitgevers-Maatschappij WDJ Tjeenk Wil- 
IISc, Zwolle, 1952, k. 292.

Terjemahan bebasnya kira-kira berbunyi demikian: 
Pengertian itikad baik menurut hukum, sesuai dengan 

kebiasaan, dalam keb any akan hal mempunyai hubungan itikad 
baik yang subyektif, di mana seseorang dengan bebas mela- 
kukan suatu perbuatan. Seseorang berbuat dengan itikad ba
ik, apabila ia  mengira telah berbuat sebagaimana mestinya 
berdasarkan alasan-alas an yang layak*
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Penulis kurang sependapat dengan pandangan Wirjono 

Prodjodikoro yang tetap menganggap itikad baik (goede t,ro-

but terpangaruh oleh is tilah  yang dipergunakan. Artinya, 

beliau lebih menekankan pada sikap hat in pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian dan menganggap kepatutan yang tertu- 

l i s  dalajn pasal 1339 BWI bersifat obyektif. Sebenarnya un- 

sur kepatutan itu merupalcan jalan terakhir, bilamana t i 

dak ada undang-undang, kebiasaan dan jan ji tetap yang ter- 

tu lis  dalam perjanjian. Jadi terdapat perbedaan antara ke

patutan dan itikad baik.

Sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ichsan:

Mengenai pengertian keadilan dan kepatutan dalam 
pasal 1338 perlu diperhatikan, bahwa hal in i menyang- 
kut pelaksanaan dari persetujuan. Pelaksanaan in i ha
rus dilakukan dengan itikad baik, ialah itikad baik 
yang obyektif artinya diukur menurut norma-norma pan- 
umum bukan diukur menurut perasaan yang berkepenting- 
an atau itikad baik yang suoyektif. 17

Ukuran obyektif di sini bukan dirasakan oleh satu 

pihak, melainkan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, 

oleh orang banyak. Kalau k ita  berpegang teguh pada pendi- 

rian Wirjono Prodjodikoro tersebut, sulitlah bagi k ita un- 

tuk menentukan atau memastikan, apakah yang dikatakan ber

itikad baik dan beritikad buruk yang dapat berlaku dalam

Prodjodikoro, loo. c i t .»

17'Achmad Ichsan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, 
Jakarta, 1966, h. 26.
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flegala keadaan. Di samping itu  sulit pula menentukan atau 

memastikam, kapan seorang itu  beritikad baik.

Mengenai pengertian itikad buruk seperti dalam. ka- 

s u b  yang telah penulis kemukakan, bahwa pembeli ke dua me- 

ngetahui atau setidak-tidaknya patut diduga mengetahui sa- 

wah dan tanah pekarangan tersebut telah dijual kepada pi- 

hak atau prang la in , Akibat perbuatannya itu  pembeli per- 

tama menderita kerugian. Ukuran merugikan atau membawa ke- 

rugian kepada pihak la in  di sini harus diiikur atau d ia rti- 

kan secara obyektif. Artinya b ila  diukur menurut norma- 

noima yang berlaku di dalam la lu  lin t as masyarakat, per

buatan tersebut dianggap sebagai tidak patut, tidak ad il. 

Jadi bukan diukur menurut perasaan yang berkepentingan 

(subyektif) ,  tetapi menurut pandangan masyarakat,pandang- 

an orang banyak. (obyektif).

Jadi untuk mempertimbangkan suatu perbuatan atau 

tingkah laku secara moral atau e tis  yang sesuai dengan ta- 

ta  tertib  ifiasyarakat, tidak menimbulkan kerugian dan gang- 

guan kepada pihak lain, k ita harus memaliami atau mengetajr 

hui akibat-akibat yang oleh orang yang bersanglcutan di

anggap tidak mungkin akan te r  jadi. Perbuatan atau tingkah 

laku yang mempunyai n ila i-n ila i demikian merupakan syarat 

itikad baik yang obyektif, yang dianut oleh bagian terbe- 

sar sarjana hukum masa kini. Sebaliknya yang tidak mempu- 

nyai n ila i demikian -  secara moral atau e tis  yang sesuai 

dengan tat a tertib  masyarakat dan hanya menguntungkan

19
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Berta menlent ingkan d ir i pribadi tanpa mengindalikan kepen- 

tinman orang la in  yang tersanglmt di dalannya, dikatakan 

itikad baik yang subyektif. Tujuan yang bersifat subyek- 

t i f  in i haras tunduk pada tujuan yang bersifat obyektif. 

Agar supaya adil dalam pelaksanaannya, maka tujuan yang 

bersifat subyelrtif itu  harus serasi (hanaonis) dengan tu- 

juan yang bersifat obyelctif*

Jadi dicantumkannya itikad baik dalam Bill in i rae- 

ngandung sUatu pengertian n ila i, sebagai ukuran yang di- 

sadari atau tidak oleh maayarakat atau kalangan tertentu 

yang selalu diperhatikan Untuk acnetap<:an apa yang benar, 

yang adil, yang patut dan lain sebagainya, yang bermaksud 

untuk mengaxur keseimbangan dari pelbagai kepentingan da- 

lam hubung^n antaxa individu yang satu dengan individu 

yang lain dalam la lu  lin t as masyarakat.

20
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B A B  I I

BA^AS-BATAS FUNGSI DAN KERMAN ITIKAD BAIK

Penulis te lah  mengemukalcan d i muka, bahwa itikad  

baik itu  mempunyai dua s i fa t ,  yaitu : pertama, sebagai ke

tentuan liukuin yang mempupyai sanksi, yang apabila tidak 

dipenuhi oleh individu anggota masyarakat yang bersang-

kutan berakibat perbuatan hukum yang telah dilalcukannya
i

batal atau dapat dibatalkan; ke dua, bersil'at sebagai

asas hukuin artinya merupakan norma-norma tingkah laku ke-

susilaan atau ketentuan-ketentuan hukum yang bersil'at

umm yang menguasai seluruh ketentuan hukum yang harus
i

diturut di dalam tingkah laku, dan yang harus cLipatuhi, 

d itaati oleh setiap individu anggota masyarakat*

Pakal 1338 ayat 1 BWI menentukan, bahwa persetuju- 

an yang dibuat oleh pihak-pihak berlaku sebagai undang- 

undang ba$i mereka yang membuatnya. ketentuan in i baru 

mengikat, uilamana syarat^-syarat yang tercantuu ualam pa

sal 1320 BVJI dipenuhi, kamun demikian oleh pasal 1333 li'i.i

21
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•ayat 3 masih disyaratkan pula, bahwa persetujuan atau per- 

janjian itu harus dilaksauakan dengan itikad baik, dengan 

akibat, bilamana perjanjian dilaksan&lcan dengan itikad bu- 

ruk batal at an dapat dibatalkan. Hal in i dapat k ita lihat 

dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 663 K/Sip/1971« Seka

lipun perjanjian jual b e li savah tan eh dan pekarangan te 

lah memenuhi prosedure perundang-undangan Agraria, tetapi 

karena didahului oleh itikad tidak baik, oleh I-lahkamah 

Agung dinyatakan batal. In i berarti, tidak cukup hanya di-

penuhi ket entuan undang-undang, melainkan juga harus dipe- 

nuhi syarat-syarat itikad baik dan kepatutan.

Dalam hubungan in i timbul suatu pertanyaan, mengapa 

itikad baik dapat atau bisa menyisihkan ketentuan undang- 

undang? Penulis telah mengemukakan, bahwa itikad baik itu 

merupakan asas hukum yang menguasai seluruh ketentuan hu

kum tidak saja dalam bidang hukum perjanjian, melainkan ju

ga seluruh bidang hukum perikatan. xiahkan dapat pula dika

takan kalaii tidak keliru, itikad baik itu menyangkut keter- 

tiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan 

oleh pihak-pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Dalam anggapan demikian, maka hirarki itikad baik itu lebih 

tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu  ia  bisa me- 

nyieihkan ketentuan undang-undang yang ada di bavahnya.

Hemat penulis, mengenai alasan-alasan pembentuk un

dang-undang mencantumkan asas itikad baik di dalam BVII ada- 

lah sebagai berikut:

22
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1. Dalam setiap perjanjian, pihak-pihak tidak hanya 

perjanjian itu haras dipenuhi, tetapi juga pihak-pihak me

nurut tuntutan itikad bailc haras memberikan prestasi yang 

pant as dan ad il. Sebab kalau orang mulai melaksanakan sua

tu perjanjian, maka akan timbul bermacam-macam persoalan 

yang sama sekali tidak terbayang dalam pikiran pihak-pihak 

mengenai prestasi yang akan diberikan oleh pihak yang satu 

dan diterima oleh pihaJc yang lain pada waktu perjanjian itu 

terbentuk*

2. Untuk melindungi pihak-pihak atau sal all satu pi- 

hak terhadap penipuan yang 'dilakukan oleh pihak yang lain 

yang mengirgt, bahvra barang yang diperjanjikan telah meme- 

nuhi syarat-syarat, ternyata kemudian adalah sebaliknya*

3. ICita juga telah mengetahui, bahwa hukum atau un-
i

dang-undang hasil buatan atau ciptaan manusia tidak ada 

yang sempurna. Pembentuk un&ang-undang mencantumkan asas 

itikad baik di dalam BWI, di samping sebagai syarat untuk 

melakukan kewajiban hukum, juga bilamana dipandang dari 

sudut fungsinya, yakni untuk membetulkan atau melengkapi 

sesuatu yang belum sempuma.

Dari uraian-uraian tersebut bet apa pentingnya asas 

itikad baik itu , baik dilihat dari sudut fungsinya mau- 

pun dilihat sudut perlindungan hulcumnya,

Selanjutnya, mengenai peranan itikad  baik dalam su

atu perjan jian ada dua pendapat, yaitu:
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1. Wirjono Prodjodikoro membedakan peranan. itikad 

baik itu  dalam dua tabap;

a. itikad baik pada waktu mulai mengadakan perhu- 

bungan bukum. (praperjanjianj;
-] o

b. itikad baik pada waktu pelaksaiiaan perjanjian,

2. Djasadin Saragib, peranan itikad baik itu  dapat 

dibafii dalam tig a  tabap:

a, praperjanjian;

b. penutupan perjanjian;

<§> pelaksanaan perjan jian .^

Penulis sendiri lebib condong mengikuti pendapat k.e 

dua. Sebab apakah mungkin suatu itikad baik hanya berperan 

pada<tabap pertama dan ke t ig a  saja? Bagaimanapun juga pa

da saat penutupan suatu perjanjian peranan itikad baik itu  

tidak boleh. k ita abaikan atau k ita  remebkan.. Ia  juga turut 

menentukan bentuk., corak, atau is i  suatu perjanjian, yaitu 

miealnya apakab pibak-pihak bertingkah laku sepatutnya,me- 

ngindabkan norma-norma kesusilaan, atau ketentuan-ketentu- 
►

an yang biaeanya selalu diperbatikan, d iikuti oleb kalang- 

an tertentu dalam masyarakat..

^Wirjono Prodjodikoro, op. c i t ., b* 85 - 86.

19Djasadin Saragib, l'Praktek-praktek Rentenir: Pe- 
nyalabgunaan Kebebasan Berkontrak", Oeramab Ilmiali Popu - 
le r  dalam rangka Dies Natalis XXXV dan Vlisuda Sarjan Uni- 
versitae Airlangga, Surabaya, 28 llopember 1978, Surabaya 
Post, 4 Desember 1978, b, 6 kolom 5.
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a. l'ahap Praper.ian.1ian

25

Di dalam tahap in i itikad baik itu berupa pengira- 

an dalam hati sanubari pihak-pihak dalam tahap-tahap pem- 

bicaraan sebelum diadakan perjanjian, yang di dalam hal- 

hal tertentu mewajibkan kepada pihak yang l.ebih tahu un

tuk berbicara,. untuk mencegak jangan sampai pihak- lawan 

memberikan sepakatnya yang keliru  terhadap obyek yang d i

per janjikan. Maka pihak yang beritikad baik yang tidak me

ngetahui, yang mengira bahwa obyek yang diper janjikan itu  

memiliki semua syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya 

suatu perjanjian, akan tetapi ternyata kemudian syarat- 

ayarat itu tidak dipenuhi,. dilindungi oleh. hukum# </
Sebagai contoh dapat k ita lihat dalam. Iteputusan HR

20tanggal 15 i'Jopember 1957, Hj. 1958, 67 yang kasusnya 

sebagai beidkut. Riesenkamp membeli dari Baris sebuah pro- 

yek yang memproduksikan motor sepedakumb.ang. Ualam taliap 

pembicaraan Baris memastikan kepada Riesenkamp, bahwa bea- 

ya produksi sebuah motor adalah. sekitar f .  135*-* Henurut 

Baris, ia  sampai pada jumlah itu sesudah melakukan perhi- 

tungan yang seksama dan tidak tergesa-gesa. Sesudah per- 

setujuan jual b e li itu  diadakan, ternyata bahwa ongkos 

produksi tiap  satuan lebih tinggi f .  100,-. Oleh karena

20van der Burght dan Croes, op. c i t . , h. 30-31.
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itu , pembuatan motor itu  bagi Kiesenkamp tidak menguntung- 

kan la g i. Pada waktu Baris meminta harga pembelian proyek 

tersebut, Kiesenkamp menolak dengan mengatakan bahwa ada 

kekhilafan mengenai hakekat yang menjadi in ti persetujuan.

Rechtbank tidak m^nerima tangkisan Riesenkamp;

Hof menerima tuntutan berdasarkan kekhilafan itu , Dalam ka- 

sasi Baris antara la in  mengetengahkan, bahwa kekhilafan 

liiesenkajnp itu  tak dapat dimaafkan: ia  tahu betul dan te 

lah memeriksa perhitungan Baris itu  dengan pertolongan 

penasehat-^penasehatnya. HR mempertimbangkan: "bahwa baik 

di dalam undang-undang, maupun di dalam suatu dasar pemi- 

iciran hukujm yang umum (algemeen rechtsbeginsel) tidak da

pat ditemukakan adanya pengokohan pendirian (s te llin g ), 

bahwa untuk berhasilnya tuntutan berdasarkan kekhilafan 

perlu adanya kepastian, bahwa kekhilafan yang mempengaruhi 

terjadinya suatu persetujuan dapat dimaafkan; "bahwa pi

hak yang mengadakan pembicaraan mengenai suatu persetuju- 

an itu sebenarnya berpendapat satu sama lain dalam hubung- 

an hukuin yang ictimewa yang d ilipu ti oleh itikad baik, de- 

ngan akibat bahwa mereka itu narus menentukan sikap mere- 

ka juga berdasarkan kepentingan pihak lawan yang layak; 

"bahwa hal in i juga mengakibatkan, bahwa bagi siapa yang 

mempertimbangkan akan mengadakan suatu persetujuan ada ke- 

vrajiban terhadap pihak lawannya untuk dalam batas-batas 

yang lay ale mengambil langkan-langkali guna mencegoh jangan 

sampai ia  memberikan sepakatnya di bawali pengaruh dugaan
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dugaan yan^ kc liru ; luaoiiya fceuajiban itu  ditentukan oleh 

hal, bahwr. pada unruinnya Orang boleh percaya akan kebe&araii 

keterangan-lcet erangan yang dioerikan oleh pihak lawan; 

"bahvra, apabila seseorang karena tidak memperhatikan ketc— 

l i t ia n  termaksud d i atas aalam nengadakan suatu p e r ja n ji

an jatuh di dalam kekhilai'an, maka kaidah-kaidah itikad  

baik dapat mengakibatkan bahwa ia  tak akan berhasil dapat

wengajukan tuntutan berdaGar kekhilai'an, ....................... "

Dari arrest uR itu  k ita  dapat mengetahui. baln/a da- 

lam tahap praper janjian kepada sal ah satu pihak berdasar 

itikad  baik dibebani kewajiban untuk dalam b at as- bat as yanj 

layak memberikan keterangan-keteran^an yang benar, tanpa 

tipu  muslihat kepada pihalc yan^ la in ,

Bilamana dalam tahap pembicaraan praperjanjian kare

na kecerdilcan atau kepintaran pihak yang satu terhadap p i

halc yang la in , sehingga pihalc yang terakh ir in i memberikan 

sepakatnya d i bawah pengaruli dugaan yang iceliru, dalam mana 

ia  mengira keterangan-keterangnn yang diberikan itu  dengan 

suatu keyakinan memang demikian adanya, maka perjanjian ce- 

xnacam itu  batal atau dapat dibatalkan.

'i'aliap praper janjian. nerupakan vad ah port ana ual cm 

mana pihak-pihak bcrusaha mcrumuskan d a l i l - d r l i l ,  atur^-- 

aturan yang jaongatur se^.ala secuatu mengenai jcatuk, cora.: 

dan i s i  perjanjian.

likurau yan w dipakai untui: Uu:an jeinuk , conk
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dan ie i  perjanjian yang terbentuk d in ila i menurut norma- 

norma kepatutan dan itikad baik, Jadi itikad baik dalam 

tahap ppraper janjian tidak bisa dipisahkan dari itikad ba

ik dalam tabap penutupan dan pelaksanaan perjanjian.

Sebab ketiga-tiga tabap tersebut merupakan satu kebulatan, 

biBa dibedakan tetapi tidak bisa k ita pisahkan.

Adanya sementara pendapat, bahwa itikad baik hanya 

dapat berperan atau berfungsi pada tahap pelaksanaan per

janjian. Dengan arrest HR tersebut, pendirian demikian 

dewasa in i sudah tidak mendapat tempat lagi*

Hemat penulis, tahap praperjanjian kalau tidak ke- 

liru  adalah sama pentingnya dengan tahap pelaksanaan per

janjian, bfihkan dapat dikatakan yang terpenting dalam ma- 

na itikad baik harus diindahkan untuk menentukan perj.an- 

jian selanjutnya*

b. Tahap Penutupan Per.ian.iian,

Tahap in i merupakan kelanjutan dari tahap praper

janjian. Dalam tahap inipun dituntut, bahwa . pihak-pihak 

tidak boleh bertingkah laku la in  daripada apa yang telah 

disepakati dalam tahap praperjanjian* Di sinipun itikad 

baik itu  masih berupa pengiraan dalam hati sanubari pi

hak-pihak, dalam mana pihak yang satu berusaha meyakinkan 

pihak yang la in  akan keterangan yang diberikannya; untuk 

menentukan sikap yang berhubungan dengan kepentingan yang
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layak bagi kedua pihak. *

K ita  ambil saja contoh putusan Hit del am perkara 

Baris/lttesenkamp 15 Hopember 1957, l ‘J. 1958, 67. Dalam pu

tusan itu  dapat k ita  l ih a i ,  bahva Jaris berusaha meyakin.- 

kan uiesenkamp untuk perc&ya paua keterangan yang d ib er i-  

kannya. Alcan te ta p i ternyata keterangan yanc diberikan t i -  

dak cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, Dengan kata 

la in , ada kekeliruan terhadap hakekat yang menjadi in t i

perjanjian* Jadi d a l i l - d a l i l  yang te lah  dirumuskan oleh
i

Jaris  sehihgga Kiesenkamp ^ergugah hatinya untuk percaya

membuat ia  :sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap
i

iiiesenkamp, Sebab itik ad  baik mevajiblcan kepada pihak yan^
i

leb ih  tahu untuk memberi keterangan kepada pihak lav;an,mc-
i

ngenai segala sesuatu yang [menjadi obyek perjan jian, agar 

orang tidala terpengaruh oleh uugaan-dugaan yang k e liru  da

lam memberikan aepakatnya.

Dalam pertimbangan till, bahva luasnya lcewajiban itu  

ditentukan oleh hal, bahwa pada umumnya orang boleh perca- 

ya akan kebenaran keturangan-keteran^an yang diberil:an oleh 

pihak lav;an* In i menunjukkan oahwa aepintao la lu  berpe- 

gang paaa asas kepercayaan dalam praktek; cebenarnya tidal:, 

bebab asas itik ad  baik dipergunakan dengan men^andaiiian. 

Oleh icarena jik a  k ita  dalam pralrfce-: oerpogcng paua asae ke

percayaan, maka tujuan peradilan untuk memberikan scbanya.: 

munkkin keauilan kepada pihalc yang iiieinDutuk*:an keadilan
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tidak ale an terpenuhi.

c. Tahap Pelaksanaan Perlan.jian.

Di dalam tahap in i juga itikad baik berupa pengira- 

an dalam hati sanubari pihak-pihak, akantetapi t i t ik  berat

nya dltekahkan pada perbuatan pelaksanaan dalam melaksana- 

kan suatu perjanjian. Pihak-pihak tidak boleh memperguna- 

kan kelalaian pihalc lawan untuk menguntungkan d ir i pribadi, 

dengan mengorbankan kepentingan pihak lawan sehingga mende- 

r ita  rugi. Dengan kata lain, hasil pelalcsanaan itu harus 

patut dan adil.

Adakalanya perjanjian itu telah dilaksanakan sedemi- 

kian rupa oleh debitur, namun oleh kreditur dianggap tidak 

patut dun tidak diterima. Dalam suasana atau keadaan demi-
r*

21kian itulah Itikad baik dikejar, siapa sebenarnya di an-
r\

tara pihak-pihak yang beritikad baik. ✓

Pada umumnya orang berpendapat dan cenderung, baiiwa 

debiturlah yang tidak beritikad baik. Akan tetapi kenyata- 

annya sering terjad i dalam praktek, pihak krediturlah yang

tidak beritikad baik. Sebagai contoh dapat k ita baca dalam\
keptusan (arrest) HR 5 April 1968, KJ. 1968, 251, yaitu

22 xarrest I t ik  Peking, yang kasusnya sebagai berikut.
i

^V/irjono Prodjodikoro, op. c i t ., h. 84.

22van der Burght dan A.L. Croes, op. c i t ., h. 82.
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Olcienhave te lah  mengikatkan d ir i  terhadap oalot un

tuk selama satu musim menyerahkan kepadanya I t ik  Peking 

yang baru menetas dengan harga f , 1,80 t ia p  k i lo ,  Sesuai 

dengan bunyi kontrak, (Jalpt boleh mengadakan pemotongan 

harga apabila mutu anak-anak i t ik  itu  tidak sebagaimana 

t e l  all d isepakati. Calot beberapa k a li uemotong harganya, 

Dalam empat hal Oldenhave mengajukan keberatan, te tap i 

dalam hal-hal lainnya ia  berdiam d ir i .  Setengah taliun se- 

cudah liaoisnya musim, uldehliave mint a ganti kerugian dari 

Calot atas segala pemotongan yang te lah  dilaleukannya.

a o f foemutuskan bahwa Oldenliave te lah  nelepaskan ( 

verwerken) haknya untuk mint a peubayaran pcnuh, oleh kare- 

na dia tidak pada waktunya, yaitu  t ia p  k a li aua.penyerali- 

an, mengajukan keberatan akan pemotongan harga. i^arena 

i t ik - it ik  itu  hanya dipergunakan untul: valet u yang terten - 

tu saja, malca Oalot mempunyai kepentingan kalau keberatan 

itu  diberitahukannya pada valctunya: untuk menentukan mutu 

i t i k  hanya tersed ia  waktu yang terbatao saja. i.cnurut uoi, 

OldenliaVe itu  tidak la g i  dengan itikad  uaik menuntut 

Dayaran sepenuhnya.

Dalam kasasi, pengadilan k ita  ( = i.edcrland) yang 

te r tm ^ g i membenarkan pendapat *ioi‘ uengan memutu£j.:aii, 

uaiiwa dengan jmtusannya itu  tidal: j.ieliuig^ar iiu.iu:i, ju0a 

tid r .; apa yang ditcntu.:an dalam yniztX 1 yy3 dan 1 
%

ijapat k ita  lin a t dala:£ itu , baa*; a pi^ak
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■krediturlah yang tidak beritikad baik terhadap debitur. 

Seharusnya kreditur (Oldenhave) mengajukan keberatannya 

tepat pada waktu di ad akan pemotongan oleh Calot berdasar

kan itikad baik. Juga selain itu , dapat pula k ita lihat 

bagaimana peranan itikad haik itu sesuagguhnya dalam sua

tu perjanjian, baik dalam tahap praperjanjian, penutupan 

maupun dalam pelaksanaan perjanjian.

Di dalam tahap praperjanjian, oleh itikad baik pi- ✓ 

hak-pihak dibebani kewajiban untuk saling memberitahukan 

dan mengingatkan mengenai obyek perjanjian, ket entuan-ke- 

tentuan atau aturan-aturan , yang akan dirumuskan dalam per

janjian, apakah benar-benar adil, serta tidak terkandung 

maksud untuk saling menipu'satu terhadap yang la in . -

Dalam tahap penutupan perjanjian, pihak-pihak se- 

kali la g i dimint a untuk bertingkah laku sopan dan susila 

tidak mempergunakan wewenang, kemampuan serta kepandaian 

yang ada padanya untuk mempengaruhi pihak lawannya mem

berikan. sepakatnya di bawah dugaan-dugaan yang ke3J.ru. 

l\Lngsi itikad baik di sini bersifat membetulkan, mengo- 

reksi terhadap hal-hal yang telah dirumuskan dalam tahap 

praperjanjian.

«*> SelanjJutnya dalam tahap pelaksanaan, merupakan per- 

wujudan dari apa yang telah disepakati dalam bentuk pres

tas i yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur. 

Seorang dikatakan beritikad baik, jika perbuatan atau ting- 

kah laku, baik debitur, maupun kreditur benar-benar patut
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dan adil* seeuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah di- 

sepakati dalam kebanyakan perkara atau kejadian, yang se- 

la lu  dipei*hatikan oleh kalangan tertentu dan yang tidak 

boleh. dikesampingkan oleh pihak-pihak dalam mengadakan 

suatu perjanjian,

Dari itu. pulalah dapat penulis simpulkan, bahwa da

lam tahap pertama dan ke dua: itikad baik merupakan rang- 

kaian situasi yang disepakati oleh pihak-pihak, mempunyai 

hubungan pendapat yang suhyektif, dalam mana pihak-pihak 

masing-masing dibebani hak-hak dan kewajiban-kewajiban un

tuk melakukan suatu perbuatan secara patut dan adil.

Sekarang timbul pert an ya an, mengapa itikad baik tu- 

rut menentukan is i  suatu perjanjian? Bukankah is i  perjan

jian itu  sepdiri sudah jelas, bahwa perjanjian harus dipe- 

nuhi; seeuai dengan adagium "pacta servanda sunt"?

Pada asasnya pihak-pihak harus berpegang teguh pa

da apa yang telah diperjanj'ikan. Harnun, jika memegang te 

guh pada bunyinya perjanjian, pada apa yang te rtu lis , ma-
i

lahan akan tidak patut dan tidak adil, lebih-lebih jika 

kata-kata dalam perjanjian itu mengandung arti bermacam- 

macam, maka berdasar itikad baik, haruslah diperhatikan 

pula maksud pihak-pihak dalam membentuk perjanjian itu. 

Sebab suatu perjanjian, tidak hanya tidak boleh berten

tangan dengan undang-undang, kebiasaan dan kepatutan, te

tapi juga apakah dengan berpegang teguh pada maksud pihak
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jaihak, pada bunyinya perjanjian, akan memenuhi rasa kepa- 

tutaa dan keadilan. In i berarti itikad baik itu ikut ser

ta  menentukan is i  suatu perjanjian, apakah melengkapi, 

mengubah atau membatasi is i  perjanjian. Dengan kata lain, 

itikad baik itu  mempunyai' fungsi membetulkan sesuatu yang 

belum sempurna yang belum tercantum dalam perjanjian.

Selanjutnya, kalau kita berpegang pada bunyi ke

tentuan undang-undang bahtfa itikad baik selalu dianggap 

ada pada setiap orang, maka fungsi itikad baik itu  dapat 

dilihat dari dua sudut:

1, lalu  lin t as iiukuia dalam pergaulan kemasyarakat an;

2. bunyinya perjanjian.

ad 1. Lain lin t as hukum dalam pergaulan kemasyarakat an.
i

Kita, telah mengetahui, bahwa maksud pembentulc un

dang-undang inencantumkan itikad baik dalam. .BWI adalati un- 

tuk melindungi orang terhadap penipuan. Sebab bila di da- 

lam setiap pergaulan kemasyarakatan orang selalu diselu- 

bungi oleh perasaan curiga, perasaan tidak percaya yang 

satu terhadap yang lain, maka la lu  lint&s hukum dalam per

gaulan kemasyarakat an akan terganggu sehingga kebutuhan- 

kebutulian hidup akan sulit dipenuhi, Jalam hal itu  itikad 

baik berfungsi untuk memudahkan lancarnya la lu  lin t as ke- 

butuhan hidup dalam pergaulan kemasyarakatan; dalam mana 

seorang individu tidak perlu mengadakan penyelidikan, pe-
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nelitian  terhadap barang-harang yang dijual belikan. Jadi 

barangsiapa memegang atau menguasai suatu barang dianggap 

sebagai pemilik. i\ingsi in i erat sekali hubungannya dengan 

perlindungan hukum terhadap pihak ke tiga .

ad 2. Dari, sudut bunyinya1 per .i an ,jian.

23Menurut bunyinya perjanjian itikad baik dapat 

dibedakan dalam dua fungsi, yaitu:

a, fungsi pelengkap;

b. fungsi pembatas'.'
i

a. ffungsi pelengkap itikad. baik.\ i

Sudah merupakan pendapat umum, bahwa syarat itikad 

baik dalam jnelaksanakan suatu perjanjian, tingkah laku pi

hak-pihak haruslah patut dan wajar (redelijk  en b i l l i jk ) .  

Oleh karena itu  syarat-syarat kepatutan dan kewajaran (re- 

deli jkheid en b illijk h e id ) yang tercantum dalam pasal 1239 

BWI, haruslah kita jadikan landasan dalam menafsirkan sua

tu perjanjian.

i^ingai pelengkap itikad baik dimaksud, jika pihak- 

pihak harus melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang 

seharusnya mereka lakukan menurut bunyinya perjanjian;atau 

dapat juga dikatakan, jika menurut kepatutan, kebiasaan,
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dan undang-undang pihak-pihak merupakan hal-hal yang seha- 

rusnya dimasukkan ke dalam perjan jian.

Pengertian itik ad  baik itu  sangat luas seakan akan 

menutupi pengertian kepatutan dan keadilan dalam pasal 1339 

BWI. Hamun demikian, tidak  b era rti pengertian itik ad  baik 

iden tik  dengan pengertian kepatutan. Sebab kalau pengerti

an itikad  baik itu  iden tik  dengan pengertian kepatutan,lie- 

mat penulis seyogianya ketentuan pasal 1339 BWI itu  diha- 

pus saja, cukup pasal 1333 ayat 3 BYJI yang dicantumkan.

Contoh mengenai fungsi pelengkap itik ad  baik, dapat 

k ita  baca dalam Keputusan laahkamah Agung nomor 66-3 K/£ip/ 

1971; dalam mana sekalipun pembeli ke dua (Slamet) tidak 

termasuk dalam perjan jian jua l b e l i  sawah dan tanah peka- 

raiigan antara pembeli pertama (hotod iw irjo ) dengan penjual 

(R, Soetarno), akan te ta p i karena saw ah tanah dan pekarang- 

an itu  d iju a l oleh penjual kepada pemoeli ke dua padahal 

tanah sawah dan pekarangan tersebut sudah menjadi miliknya 

pembeli pertama yang belum lunas pemoayarannya, maka menu

rut tuntutan itik ad  baik dimasukkan ke dalamnya dalam per- 

kara antara pembeli pertama dan penjual.

Contoh la in  la g i,  adalah i.e^utucau nil 13 haret 19b4,

l.J. 1964, 108 Los/i)e Auto f in a n c ie r , ^  yanc kasusnya seba

gai berilcut.
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Lob telah mengikatkan dirinya pada De Auto Finan

cier sebagai penanggung hutang (borg) X terhadap De Auto 

Financier sebagai persetujuan jual sewa. Kemudian Sete- 

lah X tidak membayar, De Auto Financier mengambil kembali 

barang Jual sewa yang bersangkutan sesuai dengan pasal 125 

i Rv* dan menuntut Los akan tanggungan hutang itu . ttamun 

Los menolak dengan mengemukakan, bahwa De Auto Financier 

tidak berbuat dengan itikad baik terhadapnya* Andaikata 

De Auto Financier memberi'tahukan hal itu kepada Los, nis- 

caya Los akan membayarnya dan berdasarkan subrogasi Los 

dapat menggantikan De Auto Financier dalam hak-haknya.

Hof menolak tangkisan Los; ’'oleh karena pemenuhan 

persetujuan penanggung hutang dengan itikad baik itu t i 

dak mewajibkan De Auto Financier untuk memberitahukannya 

kepada Los" .

Tetapi HH berpendapat lain: "bahwa Hof tidak melan-

daskan keputusannya bahwa1 itikad baik yang harus diindah-

kan dalam melaksanakan petsetujuan penanggung hutang itu,

tidak mewajibkan De Auto Financier untuk memberitahu Los,

ketika para pembeli sewa (huurkopers) tidak mengerjakan 

kewajibannya dan ketika De Auto Financier berdasarkan kon-

trak b e li sewa oleh karena itu berniat untuk mengambil

kembali, maka dari itu  nampaknya telah memutuskan, bahwa

dalam persetujuan-persetujuan penanggung hutang kevrajiban

semacam itu  dapat diterima; bahwa yang demikian itu sebenar-
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nya karena sifatnya yang terla lu  umum sekali tidak tepat, 

oleh karena bisa terjad i hal-hal, misalnya; bahwa penang- 

gung hutang, kreditornya mempunyai kepentingan yang terang 

besarnya, kalau dia diberitahu seperti termaksud di atas, 

di dalam mana itikad baik yang harus diindahkan dalam me- 

laksanakan persetujuan-persetujuan mewajibkan kreditor un

tuk mengadakan pemberitahuan semacam itu ( .................. ) " .

Dari arrest itu  dapat k ita ketahui bagaimana HR 

memberikan peranan kepada itikad baik, dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan hak-hak, dan kewajiban-kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam suatu perjanjian pe- 

nanggung hutang yang beritikad baik.

Arrest itu  juga penting, sebab dapat dipakai seba

gai preseden bagi pengadilan rendahan untuk mengambil ke

putusan dalam hal terjad i sengketa penanggung hutang ber- 

dasar itikad baik. Kepentingan pihak manakah, apakah kre

d itor ataukah penanggung hutang, jika diukur berdasarkan 

itikad baik sepatutnya diberikan perlindungan hukum. In i 

berarti, bahwa itikad baik tidak hanya mewajibkaa kepada 

pihak-pihak untuk melaksanakan hak-haknya menurut bunyi

nya perjanji&n, tetapi juga meliputi segala keadaan ter

masuk kewajiban memberitahu oleh kreditor kepada penang- 

gungg hutang.
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b* FuftgBi pembatas itikad baik.
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Kita telah mengetahui, bahwa kehidupan masyarakat 

selalu berkembang, bergerak dan berubah-ubah mengikuti ke- 

majuan zanlan. Bagaimana telitipun pembentuk undang-undang 

membuat atau menciptakan peraturan hukum atau undang- un- 

dang selalu dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-keku- 

rangan. Oleh karena itu hukum atau undang-undang hasil bu~ 

atan atau ciptaan manusia tidaJc ada yang sempurna. Uemiki- 

an pula halnya bagi pihak-pihak yang akan mengadakan per

janjian. SUdah tentu dalam membuat atau menciptakan aturan 

aturan yang mengatur perjanjian itu, sedikit banyak terda

pat kekurangannya. 1
i

I-iemang pada asasnya pihak-pihak terikat pada bunyi- 

nya perjanjian. I'jamun dalam keadaan tertentu, jika meme- 

gang teguh pada bunyinya, pada apa yang tertu lis  di dalam. 

perjanjian walah akan dirasa tidak patut dan tidak adil 

bagi pihak yang la in , Fungsi itikad baik dalam hal in i se~ 

la in  membatasi hak-hak yang seharusnya jika menurut apa 

bunyinya perjanjian harus dilaksanakan dikurangi, juga da

pat berfungsi mengoreksi atau membetulkan, jika penerapan

kata-kata yang te rtu lis  dalam perjanjian akan memberatlcaii
2Ssalah satu pihak. J

2^Ujasadin Saragih, loc. c i t ..
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Contoh. dapat k ita  baca dalam arrest HR 15 Nopember 

1957, NJ. 1959, 67 yang kasusnya telah penulis keraukakan 

di muka, dalam mana tuntutan Baris terhadap Riesenkamp di~ 

batasi berdasarkan itikad baik.

Juga dalam Keputusan Mahkamah Agung nomor 663 K/Sip 

/1971, yang membatasi tuntutan penggugat untuk kasasi (te r-  

guga± asal I I  (Slamet, a lias Mgatman), karena terjad i dengan 

itikad tidak baik.

Dari kedua-dua Keputusan tersebut, dapat disimpul- 

kan baik Mahkamah Agung kita, maupun Mahkamah Agung Belan

da (HR) semuanya sependajpat, bahwa dalam keadaan tertentu
i

itikad baik itu membawa akibat, bahwa suatu "hak walaupun
26ditiuitut, walaupun ada konsensus menjadi dibatasi"*

Namun demikian, ada beberapa keadaan tertentu dalam 

mana itikad baik itu  tidak bisa diperlakukan seperti yang 

tersebut di bawah in i,

1. Mengenai perjanjian tanpa causa, atau perjanjian

dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang. Di
i

dalam keadaan seperti in i, asas itikad baik tidak bisa ber- 

fungsi, gebab perjanjian yang telah dibuat tidak mempunyai 

kekuatan (batal atau n ietig ; lihat pasal 1335 BWI).

2. Juga adanya pengaruh daya memaksa ( overmacht) da

pat meniadakan kewajiban pihak-pihak untuk melaksanakan

■van der Burght dan A. L, Croes, op. c i t ., h. 80.
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suatu perjanjian. Hisal A dan B mengadakan perjanjian untuk

melever kedele jenis tertentu* 'i'iba-tiba terjad i banjir be-

ear dengan akibat kedele yang tersimpan dalam gudang A, ka-

xakanlah rusak semuanya. Sebab menurut pasal 1472 ayat 1 BY.’

Indonesia, jual be li yang .diadakan oleh A dan 3 batal. Alian
i

tetapi jika jumlah kedele yang rusak akibat banjir diban - 

dingkan dengan jujnlah lceseluruhannya adalah tidak berarti, 

iaaka at as dasar itikad baik kewajiban A tefcap ada dan B ha

rus mcnerima dengan mengurangi harganya sccara seimbang i  

pasal 1472 ayat 2 BWI). j
Bari beberapa arrest lilt dari keputusan Hahkamah Agung 

k ita  tampaklah, bahwa perjanjian tidak hanya menurut bunyi

nya dalam mana pihak-pihak telah merumuskan dengan kata-kata 

yang tegas-tegas, melainkan juga ditentukan oleh itikad D îl: 

dan kepatutan* Suatu perjanjian tidak hanya ansich berlaku 

cah, melainkan apakah akibat lmkuanya berdasar itikad baik 

bei*laku bafii pihak-pihak secara ad il dan pant as. 'i’ idaklah 

cukup pihak-pihak mengatakan, bahwa saya bermaksud baik, te 

tapi haruslah pelaksanaan perjanjian itu adil dan pantas. 

Jadi yaiib flerlu kita pertimbangkan dengan itikad baik, apa- 

kah hubungan huJaun yang telan dengan tegao-tegas d itu lis  

dalam perjanjian mengalami perubahan atau tidaic, bilamana 

keadaan senyatanya, atau sesungguhnya telah berubah.

Jika hubungan hukum yang menentukan is i  perjanjian 

itu bertentangan dengan itikad baik, maka suaah tentu akan
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membawa pengaruh pula, baik terhadap hak-hak dan kewajiban- 

kevajiban,. maupun terhadap is i  perjanjian yang akan dilak- 

sanakan, Oleh karena itu dapatlah pula dikatakan: "de goe

de trouw ste lt nimmer en plichten terz ijd e . Z ij bepaalt
27juiflt vat; de rechten en plichten z ijn ‘\

Dan bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugas seba

gai alat penegak hukum dan keadilan tidak perlu ragu, b i- 

lamana diukur dengan itikad baik akan membawa ketidakadil- 

an dan ketidakpatutan, karena hukum dapat membatasi hak- 

hak dan kevajiban-kewajiban para pihak.

42

27P itlo  dan Bolweg, Het Verbinteniseenrecht naar 
het Mederlandg i3ur^erli,1k Wetboek, ED Tjeenk W ill ink, bv 
Groningen, 1974,” Cert;. V II, h. 238.

Terjemahan bebasnya kira-kira demikian: "itikad 
baik tidajk pernah menyampingkan hak-hak dan kewajiban-ke- 
wajiban. Justeru adanya menentukan apakah hak-hak dan ke- 
viajiban-kewajiban itu ".
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B A B  I I I

m & im m s w  hukum terhadap pihak

YANG BERITIKAD BAIK 

Sebagaimana k ita telak mengetahui, di dalam. negara
I

yang berdasarkan bulcum bertindak sendiri sebagai hakim se-
i

kali pun ia  tidak bersalah, dapat dipandang sebagai perbu

atan melanggar hukum, Kecuali kalau terpaksa perbuatan itu  

harus dilakukan demi mempertahankan kepentingan, nama ba

ik serta kehormatannya terhadap gangguan-gangguan pihak 

la in .

Setiap orang dalam lalu lin tas kemasyarakat an, baik 

ia  penguasa atau bukan, oleh hukum tidak dibenarkan memper- 

juangkan atau menuntut miliknya bertindak sendiri sebagai 

hakim terhadap gangguan pihak lain; melainkan harus mela- 

lu i saluran yang sebenarnya, yaitu pengadilan. Memang hu

kum bukam hanya mengadakan tat a te rt ib  dalam masyarakat, 

tetapi juga mengandung suatu perintah atau larangan untuk 

tidak atau berbuat sesua,tu yang bertentangan dengan liukum*
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Selain itu  itik ad  baik ju^a tidak membenarkan orari^ 

dalam menUntut m iliknya menurut cara-cara yang tidak dibo- 

lehkan atau d iijinkan  oleh undang-undang. Sebab kedua-dua- 

nya harus berja lan  bersama-sama secara harmonis, In i ber

a r t i ,  baik pihak yang beritikad  baik, maupun pihak yang 

tidak beritikad baik; kedua-duanya dijamin dan d ib er i atau 

memperoleh perlindungan hukum. hanya saja pihak yang ber

itik ad  baik d ib eri perlindungan hukum lcb ih  banyak daripa

da pihak yang oerixikad tidak baik.

^u&tu perjan jian d i dalam keadaan yang normal agar 

mempunyai s ifa t  yang ha la l, dalam pelaksanaannya harus:

1. tidal: bertentangan dengan undang-undang;

2 .|tidak bertentangan dengan kebiasaan;

3. tidak bertentangan dengan itikad  baik;

4. tidal: berfcentarlgan dengan l:etentuan-ketentuan 

yang mereka ciptakan send iri.

Maksud ualam keadaan normal di c in i, ia la ii pelaksa- 

naan perjan jian tersebut berlangsung sesuai dengan yang 

t e l  all disepakati oleh pihak-piliak; tanpa ada cacat (tcrse;-- 

ounyij di dalamnya at as obyek yang d i^erjan jikan.

i.aiaun adakalanya pihak-pihak atau culah catu pinak 

dalau melalcukan sua*cu perbuatan iaucuu tidak saclar, tidak 

iaenL,ctaliui, buhva menurut anggapan atau kcyakiiXaii pihak-^i- 

hal: atau sal all satu pihak tcrhaclap pinalc la im iya meru

pakan perbuatan yang tidal: terla ran u, oah.:an uiucnar~au
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oleh hukum, sekalipun sebenamya perbuatan tersebut melang- 

gar hukum. Justeru untuk ilancarnya lalu  lin tas hukum dalam 

masyerakat dan juga demi kepastian hukum, sepatutnyalah ke

adaan demikian itu  diberikan peran atau pengaruh sebagai 

perbuatan yang tidak terlarang. Dan bagi pihak yang b e r it i

kad baik yang tidak mengetahui keadaan terseuut dalam me

ngadakan perjanjian, sepatutnyalah diberi perlindungan hu-
i

kum.

Mengenai pengertian perlindungan hukum dapat dibeda- 

kan dalam dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum itu diberikan oleh hukum de

ngan maksud untuk melindungi orang yang bersangkutan.
i

2, Perlindungan hiiikum itu  diperoleh; artinya perlin

dungan hukum itu  diberikan sebagai akibat dari sesuatu per

buatan yang tidak dapat dihindari oleh orang yang bersang.-- 

kutan, dalam mana perbuatan tersebut oleh hukum tidak d i- 

benarkan. \

Untuk memberikan gambaran mengenai keadaan tersebut 

dapat Jenulis kemukakan kembali arrest I£R Baris/Kiesenkamp 

tanggal 15 Nopember 19757, KJ. 1958, 67; yang kasusnya te 

lah disajikan di muka. Dalam arrest tersebut, Riesenkamp 

memberikan sepakatnya kefada Baris dengan suatu keyakinan, 

bahwa apa yang telah dikatakan oleh Baris kepadanya adalah 

benar. Akan tetapi ternyata sama sekali tidak cocok dengan 

keadaan yang menjadi hakekat in ti perjanjian.

Hemat penulis pertimbangan HR itu  adalah tepat.
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iiebab secara normal, orang yang sehau pikirarmya dalam me

ngadakan perjanjian d i l ip u t i  oleh suasana itik ad  baik, d i-  

bolelikan percaya pada keterangan pihak lawan.Juga d i dalam 

pertimbangan itu  HR tidak  mendasarkan d ir i  pada kekhilafan 

yang dikemukakan oleh Kiesenkamp dalam memberi keputusan, 

melainkan berdasarkan pada norma-norma itikad  baik. Sebab 

jilca Jill mendasarkan d ir i  pada kekhilafan Riesenkamp, teiruu 

gugatan Baris akan dikabulkan. Ueliarusnya B a ris ' berusalia

mencegah Kiesenkamp supaya tidak memberikan sepakatnya di
i

bawah dugaan-dugaan yang, k e liru . Akan te ta p i hal itu  tidan 

dilakukannya, malahan mejnastikan Riesenkamp untuk percaya 

pada kebenaran keterangan-keterangannya mengenai hasil-ha- 

s i l  prodUksi proyek yang ditawarkannya.

Tangkisan Baris, baliva Riesenkamp tahu bctul dan t e 

lah iiienerima dan memeriksa peiiiitungannya dengan pertolong- 

an penasehat-penasehatnya memang benar, Akan te ta p i ternya- 

ta , bahwa data yang diberikan Baris kepada Riesenkaap t i 

dak cocok dengan h a s il-h a s il yang seoenarnya bahwa beaya- 

oeaya produksi sebuah sepeda motor adalah sek itar f . lj> rj , - .  

Ualara hal itu  menurut heinat pe^ulis, ada upaya tipu  :.iusli- 

hat atau itik ad  tidal: baik dari Baris. Justeru oleh karena 

aidahului dengan itik ad  buruk, maka jugai; an yang diajukan 

Baris dalam kasasi d i muka UK menjadi tiduk berkelruatan. 

Denman kata la in , tuntutan halrnya menjadi d ibatasi berda- 

sar itik ad  baik. rielain itu , dalam kasus itu  dapat k ita  ke-
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tahui,. bahwa perlindungan. hukum just era diberikan kepada 

pihak debitur (Riesenkamp), pihak yang berhutang yang ber

itikad baik.

Namun adakalanya perlindungan hukum itu  diberikan 

kepada keduabelah pihak, yang sama-sama beritikad baik. 

Dalam keadaan demikian, maka perfcimbangannya terletak di 

tang an hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Sebab 

di dalam prakbek seringkali terjad i, bahwa pada saat me- 

reka mengadakan perjanjian pihak-pihak masing-masing t i 

dak mengftahui bahwa perjanjian yang telah mereka bentuk 

menurut ketentuan undang-undang batal atau dapat dibataX- 

kan.

Contoh dapat k ita baca arrest HH dalam perkara an-

tara Eelman/Hin, 11 Desdmber 1959, NJ. I960, 230, ^  yang
i

kasusnya sebagai berikut. Arrest itu  mengenai penjualan 

tanah pertanian di Texel. Si pemilik Eelman, tidak membe

rikan bantuannya dalam. lial transportnya, dengan mengemuka- 

kan bahwa pada wakfcu membuat persetujuan jual be li dan me- 

ngadakan pembicaraan yang mendahuluinya ia  tidak dapat me

nentukan dan menyatakan kemauannya, karena menderita pe- 

nyakit aashizioi'renia. xernyata dari fakta-fakta, bahwa peui- 

be li tidak tahu dan tidak mungkin dapat mengetahui, bahwa
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'Jo
van der .burght dan A.L. Oroec, op. c i t ., h. 19.
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•keadaan pikiran pihak lawannya sedemikian seperti yang di- 

kenrukakan Eelman di Pengadilan, Juga di sini halnya menge

nai pertanyaan, sampai berapa jauh pihak yang satu (Eelman) 

telah menimbulkan kepercayaan pada pihak lawannya (Hin) 

yang dapat dipergunakan oleh yang tersebut terakhir seba

gai pegangan.

Ho$e:Raad (HE) mempertimbangkan; "bahwa ( ............ )

dalam menentukan ada tidaknya sepakat pertama-tama diper- 

hatikan syarat-syarat la lu . lin t as hukum, setidak-tidaknya 

untuk pereetujuan-persetujuan dengan beban timbal balik 

menghendaki, bahwa mengenai orang yang berpegangan pada 

suatu yang semu .(schijn) yang ditimbulkan padanya , ke

percayaan yang oleh karenanya dapat dipahami, dilindungi 

terhadap. orang yang menimbulkannya" *

Dari arrest itu  kita dapat mengetahui, bahwa HE 

tetap memperhatikan kaidah-kaidah itikad baik. Hal itu 

dapat diketahui dari anak kalimat yang berbunyi: bah

wa mengenai orang yang berpegangan pada suatu yang semu 

(schijn) yang ditimbulkan padanya, kepercayaan yang oleh 

karenanya dapat dipahami, dilindungi terhadap orang yang 

menimbulkannya. Sebab dalam hukum berlaku suatu asas, bah

wa itikad baik selalu dianggap ada pada setiap orang, sia- 

pa yang menuduh kepada itikad buruk diwajibkan membukti- 

kannya. Jadi, baik si pemilik (Eelman) sebagai penjual, 

maupun si pembeli (Hin) ;,,kedu&-duanya menurut asas itu di-
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anggap beritikad balk.

Pasal 1320 BV/I menentukan, bahwa untuk sahnya sua- 

tu perjanjian barus memenuhi syarat-syarat;

1. sgpakat mereka.yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3. suatu hal (obyek) tertentu;

4 . suatu causa yang dibolehkan.

Akan tetapi oleh karena Eelman pada saat membentuk 

perjanjian tersebut memahg benar-benar menderita suatu pe- 

nyakit gangguan jiwa (sch izofren ia), maka berdasar pepacak 

tersebut, perjanjian yang dibentuk oleh Eelman dan Hin t i 

dak sah; sehingga egpakat yang diberikannya pada saat mem- 

bentuk perjanjian itu  dianggap tidak pernah ada. Dan ber

dasar pasal 1456 BV/I, suatu perjanjian jual b e li dianggap 

telah terjad i b ila  t$lah ada kata sepakat. Oleh karena ka

ta  sepakfct dalam hal in i belum ada, maka perjanjian yang 

telah dibentuk batal (n ie t ig ).
1

Dapat disimpulkan di sin i, baik Eelman, maupun Hin 

oleh hukum keduanya diberikan perlindungan hukum.

Selanjutnya, bagaimana keadaan di negara kita menge

nai perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik? 

Seperti k ita telah mengetahui, bahwa dalam keputusan Hah- 

kamah Ageing Ropublik Indonesia nomor 663 K/Sip/1971 yang 

telah penulis kemukakan yang membatalkan Putusan Pengadil- 

an Tinggi dan Pengadilan Negeri Magelang serta memberikan
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■pertimbangan sendiri antara la in  mengenai keberatan peng- 

gagat untuk kasasi (Soeparman) ad 3: bahwa jual b e li 

antara tergugat asal X dan t  ergugat asal I I  te r  jadi deng

an itikad tidak baik;

Hemat penulis pertimbangan Mahkamah Agung tersebut 

adalerti tepat. Sebab masih tetap berpegang pada pasal 1338 

jo  1266 ayat 2 BWI, yakni bahwa persetujuan haras dilaksa- 

nakan dengan itikad baik dan pembatalan hanya £tas perse

tujuan kedua belah pihak: dan harus dimint akan kepada ha

kim, Dengan kata la in , pihak manapun tidak dibenarkan tu- 

rat cam pur tangan agar supaya perjanjian jual b e li itu  d i- 

batalkan, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau 

at as permintaan salah satu die .antara pihak-pihak kepada 

dan atas perkenan hakim, Bahwa dipenuhinya proeedure per- 

undang-undangan Agraria dalam jual b e li benda tidak ber- 

gerak, belum merupakan suatu j ami nan bahwa hak miliknya 

telah betralih, melainkan harus pula disertai dengan i t i 

kad baik.

Persoalannya sekarang, mengapa Mahkanah Agung da

lam lceputusannya tidak mendasarkan d ir i pada pasal 1471 

BWI, tetapi pada kaidah -kaidah itikad baik? Dalam hal 

in i kal&u Mahkamah Agung mendasarkan lceputusannya pada pe- 

pacak tersebut, maka bukan penggugat asal yang harus dika- 

bulkan gugatannya, melainkan penggugat untuk kasasi.Sebab 

menurut ketentuan undang-undang tentang lJer aturan Dasar
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'Pokok-pokok Agraria ju a l b e li  sawah dan tanah pekarangan 

baru ssh, bilaiaana te lah  d i daftarkan di ICantor Pendaftar- 

an Tanah (pasal 23 undang-undang tersebu t), Bukankah jus- 

teru  dalam sengketa itu , jual b e l i  antara II. Soetarno de

ngan penejgugat untuk kasasi te lah  memenuhi isrosedure per- 

undang-undangan Agraria sedangkan jual b e l i  antara penju

al dengan penggugat asal sama seka li belum memenuhi sya

rat-syarat tersebut? Dengan kata la in , jual b e li antara 

penjual dengan penggugat asal (peiabeli perbama) karena be

lum memenuhi syarat-syarat tersebut, karena liukum bata l. 

.Akan te ta p i sebaliknya dengan kaidah-kaidah itikad  baik, 

maka penyelesaiannya merijadi berbeda, malahan penggugat 

asal (H otodiw irjo ) yang dimenangkan dan diberikan perlin 

dungan hukum.

K ita  mengetahui sekarang, bagaimana fungsi dan pe

ranan itik ad  baik b isa maiyisihkan ketentuan undang-undang. 

iCarena itu  d i s in i pulalah Ictak  peranan hc ĉim dalam me- 

negakkan hukum dan keadilan berdaear itikad  baik.

Seorang hakim dalam menegakkan hukun dan keadilan, 

tidal: hanya asal menerapkan bahwa pihak-pihak atau salah 

satu pihalc karena te lah  meiaenuui syarat-syarat ketentuan 

undang-undang dimenangkan, nielainl:an apakah penerapan ke

tentuan hukum secara mekanis at as daoar ketentuan yang su- 

dah tetap  itu  menurut huloim berdasar itikad  baik, akan me

menuhi perasaan keadilan ataukah tidak , Oleh karena itu ,
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seorang hakim harus mampu menyelami perasaan hulcuxa dan ke- 

adilan y&ng hidup dan masih berlaku dalam la lu  lin ta s  ke- 

masyarakatan.

Dari yurisprudensi tersebut, baik arrest HR, maupun 

Keputusan Mahkamah Agung Kepublik Indonesia dapat pula d i-  

simpullcan, bahwa hakim tidak membah atau membatasi hubung- 

an kontraktuil pihak-pihak, melainkan itikad  baik. Ilakim 

dalam nsp. in i  hanya menyatakan saja, pihak manakah menurut

hukum berdasar itik ad  baik memang benar-benar sepatutnya
i

diberikan perlindungan hukum. Dengan demikian hakim d ib eri 

hale dan-kewenangan mempergunakan kebi jaksanaan, untuk me- 

nentukah "apa yang diminta oleh itik ad  baik". Jadi hakim 

tidak pferlu ragu dalam menentukan'Iiak-hak dan kei/ajiban-kc- 

wajiban-kewajiban apa yang diu inta oleh itikad  baik itu , 

yang harus dibebankan kepada salah satu pihak dalam kepu- 

tusannya.

K ita  juga dapat 'mengetahui dari yurispradensi t e r 

sebut, bahwa syarat-syarat agar orang b isa diberikan per

lindungan hukum secara minimal:

1. haras ada alas hak yang sail;

2. harus beritikad baik.

Kedua ayarat tersebut tidal: bisa diliilangkan; satu dengan 

yang la in  saling melengkapi*

Adapun yang dimaksud dengan itikad  baik d i e in i ia -  

lah, bahwa benda atau barang yang d iperjual belikan te rse -
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but diperoleli dengan kontra prestasi dari orang berhak 

atau. berwenang atas benda atau barang itu  serta alas hak- 

nya (tite lnya) harus sab. Hamun demikian oleb ketentuan 

undang-undang sekalipun pihak-pihak atau sal ah satu pihak 

telah memperoleh dengan kontra prestasi, serta dengan i t i 

kad baik tidak diberikan perlindungan hukum, jika s it  at - 

nya hak-hak itu  masih menjadi bagi an dari suatu hak mi- 

lik  orang lain/ahli warisnya (pasal. 1004 BWI).

In i merupakan salah satu perkecualian pembentuk un

dang-undang terhadap pihak yang beritikad baik. Sebab, j i 

ka setiap orang asal ia  beritikad baik diberikan perlin-
i

dungan hukum tanpa suatu pembatasan, maka ale an menimbulkan 

ketidak#atutan dan ketidakadilan; apabila orang yang hak- 

haknya baru timbul kemudian, malah diperlindungi*

Akliirnya dapatlah penulis simpulkan bab in i seba

gai berikut:

1. Bahwa untuk bisa diberikan perlindungan hukum di- 

syaratkan adanya itikad baik; akan tetapi itikad baik bu

kan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya perlindung

an hukum. '

2. Bahwa norma itikad baik tidak bermaksud meniada- 

kan atau merubah ketentuan hukum; akan tetapi norma-norma 

itikad baik di samping hukum posistif dalam penerapannya 

akan memberikan suatu jaminan yang lebih besar kepada 

hak-hak yang bersendikan hukum dalam situasi konkrit

53

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



54

tertentu#

3. Bahwa tidak setiap,orang yang beritikad baik di- 

beri perlindungan hukum, kecuali jika menurut hukum orang 

tersebut memang benar-benar sepatutnya harus diberikan 

perlindungan hukum.
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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.
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