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BAB II 

PERJANJIAN DAN ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN 

 

A. Pengertian  dan Syarat Sahnya Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian diatur di dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan 

bab kedua bagian kesatu sampai bagian keempat. Pasal 1313 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki 

kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu 

luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak 

saja padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian sepihak juga 

dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan 

kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. 

Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya 

tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.
24

 

Sebaliknya dikatakan terlalu luas karena perjanjian menurut Pasal 

tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian 

dikatakan sebagai suatu perbuatan maka segala perbuatan baik yang bersifat 

hukum atau tidak dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian misalnya 
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perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji 

kawin.
25

 

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa 

perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. 

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
26

 Sudikno Mertokusumo 

memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
27

 

Sedangkan menurut R. Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan 

mengenai definisi tersebut yaitu: “Perbuatan harus diartikan sebagai 

perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat 

hukum serta menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” 

dalam pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga perumusannya menjadi: 

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih.
28

 

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua 

orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan sesuatu 
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hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi 

kedua pihak tersebut. 

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata perjanjian adalah salah satu sumber 

perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada 

salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan 

pada debitor dalam perjanjian memberikan hak pada pihak kreditor dalam 

perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir 

dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah 

disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan 

yang terbit dari perjanjian tersebut. 

Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati 

tersebut maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali 

perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan 

atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa 

bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor. 

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam 

Pasal 1313 KUHPerdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa 

perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. 

Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau 

lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak 

atas prestasi tersebut. 
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Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam 

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana satu pihak adalah pihak 

yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak 

atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri 

dari satu atau lebih orang bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak 

tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
29

 

Selanjutnya jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang 

diberikan dalam Pasal 1314 KUHPerdata, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata 

tersebut dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan bahwa atas prestasi 

yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang 

berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra prestasi dari lawan 

pihaknya tersebut (dalam KUHPerdata yang diterjemahkan oleh. R. Subekti 

dan R. Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). 

Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. 

Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita 

katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang 

bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan 

perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). 

Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih 

dari satu perikatan dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. 

Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang 
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bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari 

perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari Undang-Undang, hanya ada satu 

pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak 

atas pelaksanaan prestasi tersebut.
30

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perjanjian 

dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak dengan 

tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau 

kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dengan demikian 

perjanjian sebagai sumber perikatan berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari 

pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya 

dalam perikatan tersebut. 

 

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Keabsahan suatu perjanjian (syarat sahnya perjanjian) diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang). 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang 

berkembang digolongkan ke dalam:  
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a. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subyektif), dan 

b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur obyektif).
31

  

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak 

dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (voidable). Hal ini berarti 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat sepanjang tidak 

dibatalkan oleh salah satu pihak. 

Unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang 

merupakan obyek yang diperjanjikan dan causa dari obyek yang berupa 

prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang 

tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Apabila salah satu dari 

syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum 

(void/void ab initio). Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian yang 

terjadi antara para pihak dianggap tidak pernah terjadi di hadapan hukum 

sehingga para pihak tidak dapat saling menuntut kepada pihak lainnya untuk 

dipenuhinya kewajiban yang timbul akibat perjanjian. 

Sebagaimana pendapat Subekti tentang perjanjian yang tidak 

mengandung sesuatu hal yang tertentu dapat dikatakan bahwa perjanjian yang 

demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan 
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oleh masing-masing pihak. Keadaan tersebut dapat seketika dilihat oleh 

hakim.”
32

 

Keabsahan atau syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan 4 (empat) 

syarat dan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri 

Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan tercantum dalam Pasal 

1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata.  

Kata sepakat di sini adalah persesuaian kehendak antara para pihak 

mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, apa yang dikehendaki 

pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain. 

Mengenai kata sepakat ini di dalam KUHPerdata tidak ada 

pengaturannya lebih lanjut, KUHPerdata dalam Pasal 1321 hanya 

mengatur mengenai tidak adanya kata sepakat. Bunyi Pasal 1321 

KUHPerdata tersebut adalah tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau 

penipuan. 

Jadi menurut Pasal 1321 KUHPerdata tersebut jika dalam suatu 

perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan berarti 

perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata sepakat dan karena kata 

sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian maka 

perjanjian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat mengakibatkan tidak 

sahnya perjanjian itu. 
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“Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya 

karena takut pada ancaman, kekhilafan (dwaling) dapat terjadi 

mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-

pihak yang mengadakan perjanjian, penipuan (bedrog) terjadi apabila 

satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 

disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak lain terbujuk 

karenanya untuk memberikan perizinan.”
33

 

 

KUHPerdata tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kekhilafan 

(dwaling) tetapi membatasi kekhilafan yang merusak kesepakatan adalah 

kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian dan 

kekhilafan mengenai diri seseorang. Menurut Subekti kekhilafan terjadi 

apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang 

diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang 

menjadi obyek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan 

perjanjian itu.
34

 

Paksaan (dwang) diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdata yang 

merumuskan bahwa suatu paksaan terjadi bila terdapat perbuatan yang 

sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat 

dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang 

tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian 

yang terang dan nyata. Menurut Subekti bahwa yang dimaksud dengan 

paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psikis) jadi bukan 

paksaan badan (fisik).
35

 Demikian juga paksaan yang dilakukan terhadap 

suami atau istri dari pihak perjanjian atau sanak keluarga dalam garis ke 

atas maupun ke bawah (Vide Pasal 1325 KUHPerdata) dan paksaan yang 
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dilakukan oleh pihak ketiga (Vide Pasal 1323 KUHPerdata), yang 

dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah pihak di luar perjanjian. 

Penipuan (bedrog) merupakan salah satu alasan yang merusak 

kesepakatan. Penipuan yang berupa tipu muslihat dari salah satu pihak 

yang sedemikian rupa sehingga menjadi terang dan nyata bahwa pihak 

yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat  

(Vide Pasal 1328 KUHPerdata). Menurut Subekti bahwa penipuan terjadi 

apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-

keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat 

untuk membujuk pihak lawannya memberikan perijinannya.
36

 

 

b. Adanya Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian 

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1329 

sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata. Pasal 1329 KUHPerdata  

menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan kecuali jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan 

tidak cakap.  

Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa:  

Orang yang membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat oleh 

karena itu ia harus mampu untuk menginsyafi benar-benar akan 

tanggungjawab atas perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh 

bebas atas harta kekayaannya.”
37
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KUHPerdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang cakap 

bertindak. Pasal 1330 KUHPerdata hanya menyebutkan siapa yang tidak 

cakap untuk membuat perikatan yaitu: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan 

oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua membuat 

perjanjian-perjanjian tersebut. 

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian 

nantinya akan terikat oleh perjanjian itu seyogyanya mempunyai cukup 

kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab yang 

dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban umum 

karena yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan 

kekayaannya maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-

sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya. 

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi 

tanggungjawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu 

perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, kedudukannya 

sama dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili oleh 

orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah 

pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.
38
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Pasal 108 KUHPerdata ayat (2) mengatur bahwa seorang istri, biar 

telah dikuasakan oleh suaminya untuk membuat suatu akta atau untuk 

mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun namun tidaklah ia karena itu 

berhak menerima sesuatu pembayaran atau memberi sesuatu perluasan 

atas itu tanpa izin yang tegas dari suaminya. Dengan demikian  dapat 

disimpulkan bahwa seorang perempuan yang bersuami untuk 

mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa 

tertulis) dari suaminya.
39

 

Dalam KUHPerdata ketidakcakapan seorang perempuan yang 

bersuami ada hubungannya dengan sistem yang dibantu dalam hukum 

perdata barat yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu 

kepada sang suami (Matritalemacht). 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 

Agustus 1963 menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 

108 dan 110 KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk 

melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan 

tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Dan 

dalam praktik para Notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang 

istri yang tunduk kepadanya tanpa bantuan suaminya.
40

  

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan maka hak dan kedudukan istri diakui kewenangannya untuk 

menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Pasal 
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31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat.  Dengan adanya ketentuan tersebut maka 

ketentuan Pasal 108 dan 110 KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi. 

Penulis berkesimpulan dari ketentuan tersebut yang cakap 

membuat suatu perjanjian adalah mereka yang berada di luar Pasal 1330 

KUHPerdata yaitu: 

a. Orang-orang yang sudah dewasa; 

b. Mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampuan; 

c. Mereka yang oleh Undang-Undang tidak dilarang untuk 

membuat perjanjian-perjanjian tersebut. 

Batasan umur dewasa dengan merujuk Pasal 330 KUHPerdata 

maka yang dikategorikan belum dewasa (minderjarig) adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak 

lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu berakhir sebelum umur 

mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka tidak kembali lagi 

dalam kedudukan belum dewasa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui 

secara a contrario bahwa orang dewasa (meerderjarig) yaitu orang yang 

sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan orang yang sudah kawin 

walaupun  belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh.  

Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang disebut 

kedewasaan. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu 
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(bekwaam, capable) melakukan semua perbuatan hukum. Misalnya 

membuat perjanjian, melakukan perkawinan, membuat surat wasiat dan 

lain sebagainya.
41

 

 

c. Adanya Suatu Hal Tertentu 

Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata mengatur 

syarat adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian. Obyek yang tertentu di 

sini adalah prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan 

prestasi itu adalah merupakan pokok perjanjian. Apa yang menjadi hak 

dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus jelas 

dan tegas. 

Pasal 1332 KUHPerdata mengatur bahwa hanya barang-barang 

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian. 

Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus 

mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling 

sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah 

kebendaan tidak tentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 

dihitung. 

Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa “Secara 

sepintas dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah 

ditentukan jenisnya” tampaknya KUHPerdata hanya menekankan pada 

perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian 

jika kita perhatikan lebih lanjut rumusan tersebut hendak menegaskan 
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kepada kita semua bahwa apapun jenis perikatan baik itu perikatan untuk 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, 

KUHPerdata hendak menjelaskan bahwa semua jenis perikatan tersebut 

pasti melibatkan kebendaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang 

tertentu.
42

 

 

Pasal 1334 KUHPerdata mengatur benda atau barang-barang yang 

baru akan ada dikemudian hari juga dapat dijadikan obyek perjanjian 

tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang 

belum terbuka ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai 

warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan 

meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu. 

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak boleh 

dijadikan obyek hibah.
43

 Apabila hal ini terjadi maka berakibat perjanjian 

tersebut batal. Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 

1334 ayat (2)  KUHPerdata dan Pasal 1667 KUHPerdata. 

 

d. Adanya Sebab yang Halal 

Pasal 1335 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata 

mengatur adanya sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian. 

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab 

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, 

tidaklah mempunyai kekuatan. Definisi atau pengertian sebab yang 

dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata mengacu pada ketentuan pasal 
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1335 KUHPerdata bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah 

bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang 

terlarang. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan jika tidak dinyatakan 

suatu sebab tetapi ada sebab yang tidak dilarang atau jika ada sebab lain 

selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah. 

Pada dasarnya Undang-Undang tidak pernah mempersoalkan 

apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu 

yang ada diantara para pihak. Atau Undang-Undang memang tidak 

mempedulikan apakah yang merupakan dan yang ada di dalam benak 

setiap manusia yang membuat dan mengadakan perjanjian melainkan 

Undang-Undang hanya memperhatikan apakah prestasi yang disebutkan 

dalam perjanjian yang dibuat tersebut merupakan prestasi yang dilarang 

oleh hukum. 

Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah 

terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban 

umum. Menurut Achmad Ichsan sebab atau causa di sini  ialah apa yang 

menjadi isi nurani dari pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. 

Maksudnya motif dari perjanjian atas dasar mana pihak yang 

bersangkutan menghendaki perjanjian itu.
44

 

Kalau kita lihat pengertian yang diberikan oleh Achmad Ichsan, 

sebab atau causa dari perjanjian itu dititikberatkan pada motif atau sebab 

alasan sudah jelas barulah perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Subekti 
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mengartikan sebab atau causa itu adalah maksud dan tujuan dari 

perjanjian itu. Jadi yang dititikberatkan adalah perbuatan dari para pihak 

tersebut bukan motif yang mendorong para pihak membuat perjanjian itu. 

Pengertian sebab atau causa yang diartikan oleh Subekti lebih 

sesuai dengan pengertian sebab atau causa yang terdapat di dalam Pasal 

1320 KUHPerdata terutama syarat keempat untuk suatu perjanjian yaitu 

sebab yang halal dinyatakan di dalam Undang-Undang tidak peduli apa 

yang mendorong orang itu membuat perjanjian tetapi yang diperhatikan 

hanyalah tindakan dari orang-orang tersebut. Sebab atau causa yang halal 

adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau 

Undang-Undang. 

Sebab (oorzaak, causa) bukanlah hubungan sebab akibat sehingga 

pengertian causa di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan 

ajaran kausaliteit. Karena Pasal 1335, 1336 dan 1337 KUHPerdata 

membedakan sebab yang halal ini dengan: 

a. Perjanjian tanpa kausa yaitu suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat kerena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan; 

b. Sebab yang halal yaitu jika tidak dinyatakan sesuatu sebab tetapi 

ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain dari 

pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah; 

c. Sebab terlarang adalah apabila dilarang oleh Undang-Undang atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. 
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Menurut yurisprudensi kausa ditafsirkan dengan isi atau maksud 

dari perjanjian. Melalui syarat kausa di dalam praktik maka ia merupakan 

upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. 

Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat 

dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

 

B. Asas-Asas  Pokok  dalam Hukum Perjanjian 

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu 

peraturan hukum. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang 

konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan 

latar belakang dari kaidah yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang 

setiap sistem hukum.
45

 Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada 

akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. 

  Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang 

dimiliki oleh para pihak, sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang 

mengikat bagi para pihak oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum yang 

merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur 

dan membentuk perjanjian yang dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan 

yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau 

pemenuhannya. 
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Jika diperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan di atas, 

semua hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan 

dan kehendak bersama dari para pihak dengan tujuan untuk menciptakan atau 

melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian tersebut.  

Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam 

hal ini debitor dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada 

kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak 

(dan kewajiban) yang pada lawan pihaknya apa, kapan, dimana dan bagaimana ia 

akan memenuhi prestasinya tersebut.
46

 

Berdasarkan ketentuan di atas maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III 

KUHPerdata menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan kepada 

para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk serta macam perjanjian) untuk 

mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum juga harus memenuhi 

syarat sahnya perjanjian. 

Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian merupakan kaidah 

hukum mengatur artinya kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat 

dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan khusus di dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah-

kaidah hukum semacam itu ada yang menamakan dengan istilah hukum 

pelengkap atau hukum penambah (optional law atau aanvullentrecht). Hal ini 
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ditegaskan pula oleh Subekti bahwa pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan 

apabila dikehedaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.
47

 

Sebagai kebalikan dari kaidah di atas adalah kaidah hukum yang memaksa 

(dwingenrecht atau compulsary law) yaitu kaidah-kaidah hukum yang berisi 

ketentuan-ketentuan hukum yang dalam keadaan apapun pada kenyataannya tidak 

dapat dikesampingkan melalui perjanjian individual yang dibuat diantara pihak-

pihak. Dengan kata lain kaidah-kaidah hukum semacam ini dalam keadaan apapun 

harus ditaati dan daya ikatnya bersifat mutlak. Sebagai contoh adalah Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan 

bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

Penulis berpendapat sesuai dengan uraian mengenai asas-asas hukum di 

atas maka pada dasarnya perjanjian pun terbangun dari sejumlah asas hukum. Di 

bawah ini akan dipaparkan mengenai asas-asas pokok yang melandasi hukum 

perjanjian.  

Berkenaan dengan hukum perjanjian maka asas-asas perjanjian ada 5 

(lima) macam asas yaitu: (1) konsensualisme, (2) kebebasan berkontrak, (3) 

kekuatan mengikat (pacta sunt servanda), (4) kepribadian (personalitas) dan (5) 

iktikad baik.  

Dari kelima asas tersebut yang merupakan asas pokok dalam perjanjian 

ada 3 (tiga) asas yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas 

iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun 
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di samping asas-asas tersebut, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah 

digali dan ditemukan asas yang bersumber pada norma, falsafah dan budaya yang 

dilandaskan pada pemikiran gotong-royong dan kekeluargaan yang dikenal 

dengan asas keseimbangan.  

Asas keseimbangan memiliki tujuan utama kepatutan sosial (sociale 

gezindheid) atau menjamin tercapainya keseimbangan antara satu individu dan 

masyarakatnya. Apabila muncul situasi tidak seimbang selama atau setelah 

ditutupnya perjanjian maka asas keseimbangan dapat diterapkan dengan 

menyelaraskannya bersama 3 (tiga) asas pokok dalam perjanjian. Sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Herlien Budiyono: 

“Dengan mendayagunakan asas keseimbangan sebagai asas pokok 

perjanjian yang keempat yang mandiri dari hukum kontrak Indonesia, di 

samping asas-asas pokok perjanjian lainnya yaitu asas konsensualisme, 

kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat, kita memberikan 

“kehidupan baru” pada hukum kontrak kita. Asas keseimbangan ternyata 

juga menjiwai dan melandasi Unidroit Principles maupun European 

Contract Law yang berarti pengakuan secara internasional dan universal 

atas asas keseimbangan. 

 

 

1. Asas Konsensualisme (concensualism) 

Asas ini menganut sistem konsensus/kesepakatan apabila dua pihak 

atau lebih telah mencapai kesepakatan maka saat itu telah lahir suatu 

kewajiban dan hak dari masing-masing pihak walaupun 

kesepakatan/concensus tersebut dicapai dalam bentuk lisan semata-mata. 

Inilah prinsip perjanjian yang berlaku mengikat dan berlaku sebagai perikatan 

akan tetapi untuk menjaga kepentingan debitor maupun kreditor biasanya 

dituangkan dalam bentuk formalitas. 
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Asas konsensualisme ini terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata yaitu diantaranya tentang syarat sahnya perjanjian tentang 

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian, hal utama 

yang harus ditonjolkan ialah bahwa umumnya berpegang pada asas 

konsensualitas yang merupakan syarat mutlak bagi perjanjian modern dan 

bagi terciptanya kepastian hukum.
48

 

Kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau 

persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat kontrak tersebut. 

Asas konsensualisme mempunyai arti penting bahwa untuk melahirkan 

perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok 

dari penjanjian tersebut dan perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan 

karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau 

kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila hal-hal 

yang pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan suatu formalitas.
49

 

Namun yang selalu dipertanyakan adalah saat-saat terjadinya 

perjanjian antara pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu: 

a. Teori Kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan misalnya 

dengan menulis surat; 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim 

oleh pihak yang menerima tawaran; 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak 

yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa 

tawarannya diterima; 
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d. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap 

layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
50

 

 

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat 

manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan 

martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda“een man een man, 

een woord een woord” yang maksudnya dengan diletakkannya perkataan 

seseorang maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. 

Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu 

sebagai kesatria.
51

 

Asas ini juga sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan 

mengadakan perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan kata “semua” 

yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 

keinginannya (will) yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.   

 

2. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asal mulanya asas kebebasan berkontrak lahir pada abad Ke-19 

(sembilan belas) di Eropa bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik 

laissez faire yang merupakan reaksi dari mercantile system. Kebebasan 

berkontrak menjadi paradigma baru hukum kontrak yang sangat diagungkan 

para filosuf, ahli hukum dan pengadilan. Pengadilan lebih mengedepankan 
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kebebasan berkontrak dari pada nilai-nilai keadilan dalam putusan-

putusannya. Bahkan kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah 

kebebasan tanpa batas (unrestricted freedom of contract).
52

 

Kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam 

kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak 

didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi 

tawar (bargaining position) yang seimbang tetapi dalam kenyataannya para 

pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya pihak 

yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang 

memiliki posisi tawar yang lebih lemah. 

Kemudian pada abad Ke-20 (dua puluh) timbul berbagai kritik dan 

keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat 

negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat di 

dalamnya. Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah 

paradigma kepatutan. 

Dengan demikian walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas 

penting dalam hukum kontrak baik dalam civil law maupun common law 

tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak yang berkembang 

pada abad Ke-19 (sembilan belas). Sekarang kebebasan berkontrak bukanlah 

kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan 

kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. 
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Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni :            

a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik 

tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak tetapi juga harus ada 

pada saat dibuatnya kontrak; 

b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan 

(misbruik van omstandigheden atau undue influence). 

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di 

dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak 

bebas, pancaran hak asasi manusia. 

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas 

kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan 

seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan 

bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara para 

pihak.
53

 

Kebebasan berkontrak merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau 

perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak 

pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.
54
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Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian antara 

lain dapat disimpulkan dalam rumusan-rumusan Pasal 1329, 1332 dan 1338 

ayat (1) KUHPerdata. 

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa Setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak 

dinyatakan tak cakap. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian. 

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya.” Kata “semua” mengandung arti meliputi 

seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal 

oleh Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) 

berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan 

dengan siapa perjanjian itu diadakan. Kebebasan berkontrak sebagaimana 

dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut mengandung makna 

setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
55

 

Dalam pasal ini masyarakat diberi kebebasan untuk: 

a) Mengadakan/tidak mengadakan perjanjian; 

b) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja; 
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c) Bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang 

dibuatnya; 

d) Bebas untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk 

perjanjian yang dibuatnya; 

e) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. 

    Sutan Remy berpendapat ruang lingkup asas kebebasan berkontrak: 

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 

c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari 

perjanjian yang akan dibuatnya; 

d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; 

e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 

f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

Undang-Undang yang bersifat opsional(aanvullent,optional).
56

 

 

3. Asas Itikad Baik 

Walaupun asas iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum 

kontrak di berbagai sistem hukum (civil law dan common law) tetapi asas 

iktikad baik tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan.  Permasalahan 

tersebut diantaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik sehingga 
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timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, 

tempat dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam 

praktik timbul pula permasalahan mengenai tolok ukur dan fungsi iktikad 

baik tersebut. Akibatnya makna dan tolok ukur serta fungsi iktikad baik lebih 

banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara 

kasus per kasus. 

Asas ini memerintahkan kepada para pihak dalam membuat 

kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan prestasi tiap-tiap perjanjian harus 

dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat 

perjanjian ditutup. Maksud dirumuskannya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

tentang iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya 

sejak perjanjian ditutup sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan 

kepentingan debitor, kreditor, pihak lain serta pihak ketiga lainnya di luar 

perjanjian. 

Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi. Iktikad 

baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak 

harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi 

menambah (aanvullende werking van de goede trouw). Fungsi ketiga adalah 

fungsi membatasi dan meniadakan (beperkende en derogerende werking van 

de goede trouw).
57
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Iktikad baik dalam bahasa Belanda tegoeder trouw dalam bahasa 

Inggris in good faith sedangkan dalam bahasa Perancis berarti de bonne foi. 

Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi 

perjanjian harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga 

dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.
58

 

Sebagai contoh dalam hukum benda dijumpai juga istilah pemegang 

barang yang beriktikad baik, ada juga pembeli barang yang beriktikad baik 

dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. 

Seorang pembeli barang yang beriktikad baik adalah seorang yang membeli 

barang yang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh 

pemilik sendiri dari barang yang dibelinya. Dalam hukum benda iktikad baik 

berarti pula kejujuran atau bersih. 

Hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu 

perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. 

Hal ini berarti bahwa hakim itu berkuasa untuk menyimpang dari isi 

perjanjian menurut hurufnya manakala pelaksanaan menurut huruf tersebut 

akan bertentangan dengan iktikad baik. Jadi pada Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata adalah sebagai syarat tuntutan kepastian hukum (janji itu 

mengikat) sedangkan pada ayat ketiganya sebagai suatu tuntutan keadilan. 

Dengan demikian iktikad baik harus digunakan dalam menafsirkan 

suatu kontrak. Suatu kontrak terdiri dari serangkaian kata dan untuk 

menetapkan isi kontrak perlu dilakukan penafsiran, sehingga dapat diketahui 
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dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Beberapa sistem hukum 

seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa 

kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Pasal 157 GB 

menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad 

baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya seperti hukum kontrak Belanda, 

peranan iktikad baik dalam menafsirkan kontrak dibangun oleh pengadilan. 

Menafsirkan kontrak dengan iktikad baik berarti menafsirkan dengan fair atau 

patut. 

Pada hakekatnya hukum itu mengejar 2 (dua) tujuan yaitu menjamin 

kepastian hukum (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian 

hukum menghendaki supaya apa yang diperjanjikan harus dipenuhi (ditepati) 

akan tetapi dalam menuntut pemenuhan janji itu janganlah orang 

meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Jadi pada pasal ini untuk 

menuntut pemenuhan janji itu berlakulah adil. 

J. M. van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase yakni fase 

pra kontrak (precontractuele fase), fase pelaksanaan kontrak (contractuele 

fase), dan fase pasca kontrak (postcontractuele fase).
59

 Iktikad baik sudah 

harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai melakukan 

negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak. 

Pembahasan iktikad baik tersebut semestinya dimulai dari iktikad baik dalam 
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fase pra kontrak lantas dilanjutkan dengan iktikad baik pada saat pelaksanaan 

kontrak. 

Oleh karena doktrin iktikad baik dalam fase pra kontrak baru 

berkembang belakangan dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari 

doktrin iktikad baik yang terlebih dahulu ada yakni iktikad baik dalam 

pelaksanaan kontrak maka pembahasan iktikad baik dalam tesis ini dimulai 

dari iktikad baik pelaksanaan kontrak. 

Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang 

lama sekali tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang 

memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya iktikad baik pelaksanaan 

kontrak masih menimbulkan dua permasalahan hukum. Pertama, berkaitan 

dengan standar hukum (legal test) yang harus digunakan oleh hakim untuk 

menentukan ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. Kedua, fungsi iktikad 

baik dalam pelaksanaan kontrak. 

Ruang lingkup pengaturan iktikad baik dalam berbagai sistem hukum 

umumnya hanya mencakup iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, 

belum mencakup fase pra kontrak. 

Civil Code Perancis merupakan kitab undang-undang pada era modern 

yang pertama kali mengatur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasal 

1134 ayat (3) Civil Code Perancis menyatakan bahwa kontrak harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik (contract doivent etre executes de bonne 
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foi). Isi pasal ini mengacu kepada konteks iktikad baik (bonne foi) sebagai 

suatu sikap dimana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. 

Dengan ketentuan ini berarti hukum Perancis menolak pembedaan 

antara stricti iuris
60

dan negotia bona fides
61

dalam hukum Romawi.
62

 Dengan 

penolakan yang demikian, maka pasal 1135 Civil Code Perancis mewajibkan 

keterikatan para pihak untuk tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas 

mereka perjanjikan tetapi juga kepada kepatutan (equite), kebiasaan atau 

hukum yang memberikan suatu kewajiban menurut hakikat (nature) kontrak 

mereka itu. 

Kedua pasal itu diadopsi oleh BW (lama) Belanda. Pasal 1374 ayat (3) 

BW (lama) Belanda (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata Indonesia) menyatakan 

bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik (zij moten te goeder 

trouw worden ten uitvoer verklaart). Kewajiban ini kemudian dilanjutkan 

Pasal 1375 (Pasal 1339 KUHPerdata Indonesia) yang menyatakan bahwa 

kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di 

dalamnya tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (overeenkomsten 

verbinden niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, 
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maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve oveenkomsten, door 

de billijkheid, het gebruik, of de wet, word gevorderd). 

Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1383 BW (lama) Belanda (Pasal 

1347 KUHPerdata Indonesia) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut 

kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan 

ke dalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjikan. 

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan 

kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut: 

a. Isi kontrak itu sendiri; 

b. Kepatutan atau iktikad baik; 

c. Kebiasaan; dan 

d. Undang-undang. 

Ketentuan-ketentuan di atas mewajibkan adanya iktikad baik sebagai 

suatu perilaku kontraktual yang diharapkan para pihak dalam pelaksanaan 

kontrak. Walaupun ada kewajiban umum iktikad baik tetapi semua ketentuan 

tersebut tidak menyebutkan atau menentukan standar atau tes apa yang harus 

digunakan untuk menilai iktikad baik tersebut. Sehingga penggunaan standar 

tersebut lebih banyak didasarkan kepada sikap pengadilan dan doktrin-doktrin 

yang dikembangkan para pakar hukum. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam beberapa sistem 

hukum kontrak seperti hukum kontrak Jerman dan hukum kontrak Belanda, 



60 
 

 
 

iktikad baik dibedakan antara iktikad baik subyektif dan iktikad baik 

obyektif.
63

 

Standar atau tes bagi iktikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah 

standar obyektif. Dalam hukum kontrak pengertian bertindak sesuai dengan 

iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan reasonable commercial standard 

of fair dealing yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai 

dengan redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity). Ini benar-

benar standar obyektif. Jika satu pihak bertindak dengan cara tidak masuk 

akal dan tidak patut will not be a good defense to say that he honestly 

believed his conduct to be reasonable an inequitable.
64

 

Iktikad baik subyektif (subjectieve goede trouw) dikaitkan dengan 

hukum benda (bezit). Di sini ditemui istilah pemegang yang beriktikad baik 

atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari 

orang-orang yang beriktikad buruk. 

Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli 

barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari 

barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli 

barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah seorang pembeli yang 

jujur. Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli 

yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya 
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cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai 

asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subyektif.
65

 

Iktikad baik yang subyektif ini berkaitan dengan sikap batin atau 

kejiwaan (psychische gestelheid) yakni apakah yang bersangkutan menyadari 

atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad 

baik. 

Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada iktikad baik yang 

obyektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik obyektif adalah standar  

yang mengacu kepada suatu norma yang obyektif.
66

 Perilaku para pihak 

dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma obyektif yang tidak tertulis 

yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk 

kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai 

suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan obyektif karena 

tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri tetapi tingkah 

laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik 

tersebut.
67

 

Standar tersebut sesungguhnya mengacu kepada standar yang berlaku 

dalam hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, iktikad baik merupakan suatu 

norma sosial universal yang mengatur social interrelationships yakni setiap 

warga negara memiliki suatu kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik 
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terhadap seluruh warga negara. Ini merupakan konsep obyektif yang secara 

universal diterapkan terhadap seluruh transaksi. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan suatu postulat “Men must 

able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of 

society will act in good faith.” 

Dengan demikian kalau seseorang bertindak dengan iktikad baik 

menurut suatu standar obyektif iktikad baik yang didasarkan pada customary 

social expectation kemudian orang yang lain akan bertindak yang sama 

kepada dirinya.
68

 

 

4. Asas Keseimbangan 

Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. dalam Prakata Buku Asas 

Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian 

Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia karangan Herlien Budiono 

menyatakan untuk mewujudkan cita-cita bangunan tatanan hukum nasional 

yang selain sesuai atau mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia dan 

mampu memenuhi tuntutan zaman yang menjamin kepastian hukum dan 

keadilan. Untuk itu harus dilakukan dengan mengharmonisasikan gagasan-
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gagasan hukum asli Indonesia atau yang mencerminkan pandangan hidup 

Indonesia.
69

  

Asas mengharmonisasikan (menyelaraskan) dalam hukum adat 

tersebut mewujudkan keseimbangan antara kepentingan sendiri dan 

kepentingan pihak lawan terkait dalam perjanjian.  Keseimbangan di sini 

maksudnya para pihak mendapatkan kepentingan masing-masing secara 

berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan dalam perjanjian 

tersebut. Apabila diejawantahkan lebih lanjut maka pihak dalam perjanjian 

dapat menuntut pemenuhan hak dengan terlebih dahulu harus memenuhi 

kewajiban.  

Posisi tawar yang setara biasanya akan mengakibatkan situasi yang 

kurang lebih berimbang. Akan tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian 

dapat terjadi salah satu pihak yang menyusun perjanjian mengambil 

keuntungan dengan merumuskan klausula yang tidak wajar, berat sebelah dan 

hanya menguntungkan salah satu pihak. Dan bagi pihak yang lemah hanya 

ada dua alternatif yaitu menerima atau menolaknya (take it or leave it). 

Pendapat Herlien Budiono yang menyatakan bahwa asas 

keseimbangan itu pada prinsipnya merupakan asas yang dikonstruksikan dari 

iktikad baik, kewajaran dan kepatutan, penyalahgunaan keadaan dimana 

kesemuanya itu menuntut adanya keseimbangan.   

Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari kata “seimbang“  

(evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagi beban di 
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kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.” Dalam konteks ini 

keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena 

dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya.  

 

C. Risiko dalam  Perjanjian Timbal Balik  

Pengertian risiko di dalam perkataan sehari-hari berlainan dengan 

pengertian risiko di dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian istilah 

risiko mempunyai pengertian khusus. Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah 

yang harus menanggung ganti rugi apabila debitor tidak memenuhi prestasi dalam 

keadaan memaksa (force majeur). 

Dalam keadaan normal apabila debitor ingkar janji yang disebabkan oleh 

kesalahan debitor sendiri maka sudah pasti debitor menanggung dengan 

memberikan ganti rugi kepada kreditor. Tetapi lain halnya apabila tidak 

dipenuhinya sesuatu prestasi adalah di luar kesalahan debitor yang dalam hal ini 

berarti bahwa terjadi suatu peristiwa mendadak yang tidak dapat diduga-duga 

terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 

“KUHPerdata mengatur dan membedakan pihak-pihak yang menanggung 

risiko dalam perjanjian yang bersifat sepihak dan perjanjian timbal balik. 

Meskipun dalam bagian umum KUHPerdata tidak mengatur risiko dalam 

perjanjian timbal balik namun para sarjana mencari penyelesaian hal ini di 

dalam asas kepatutan (billijkheid). Dalam perjanjian timbal balik sesuai 

dengan asas kepatutan maka risiko ditanggung oleh mereka yang tidak 

melakukan prestasi.”
70

 

 

Pasal 1545 KUHPerdata menegaskan apabila sesuatu barang tertentu yang 

dijanjikan musnah di luar salah pemiliknya maka persetujuan dianggap gugur  dan 
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siapa yang dari pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang 

yang telah diberikannya dalam tukar menukar. Pasal 1553 KUHPerdata 

menyatakan pula bahwa selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali 

musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka persetujuan gugur demi 

hukum. 

Keadaan yang terjadi di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya 

dapat pula diperjanjikan terlebih dahulu pada saat para pihak merumuskan 

klausula perjanjian seperti bila terjadi kerusuhan, huru hara, pemberontakan, 

terorisme, peledakan, pemogokan, peperangan, bencana alam dan lain sebagainya. 

Termasuk pula pembagian risiko terhadap kegagalan untuk memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




