
BAB VI  

HUKUM PERIKATAN DAN HUKUM PERJANJIAN 

(VERBINTENISSENRECHT) 

 

 

A. Konsep Dasar Perikatan 

1. Istilah Perikatan 

Istilah „Perikatan‟ berasal dari bahasa belanda „vervintenis‟. Namun 

demikian dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam 

istilah untuk  menterjemahkan Verbintesis. Subekti dan Tjiptosudibjo, 

menggunakan istilah perikatan untuk verbintesis dan persetujuan untuk 

Overeenkomst.  Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum 

Indonesia memakai istilah perutangan untuk verbentesis dan perjanjian 

untuk Overeenkomst. Sedangkan Achmad Ichsan mempertejemahkan 

verbintenis dengan perjanjian dan Overeenkomst untuk persetujuan. 

Dengan demikian, verbentesis ini dikenal memiliki tiga istilah di 

Indonesia yaitu (1) Perikatan; (2) Perutangan dan (3) Perjanjian. Sedangkan 

untuk overeenkomst dipakai untuk dua istilah yaitu perjanjian dan 

persetujuan. 

Menurut Setiawan, dalam menggunakan suatu istilah harus diketahui 

dahulu untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi 

kalau berhadapan dengan istilah verbintenis dan overeenkomst, haruslah 

berusaha menjawab pengertian apakah yang tersimpul dalam istilah 

tersebut. 

Secara terminologi, verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang 

artinya mengikat. Dengan demikian verbintenis menunjuk kepada adanya 

„ikatan‟ atau „hubungan‟. 

 

2. Definisi Perikatan 

Hukum Perikatan diatur dalam Bab III KUH  Perdata. Namun 

demikian dalam Bab III KUH  Perdata tersebut tidak ada satu pasalpun 

yang merumuskan makna tentang perikatan. Menurut Subekti, perkataan 

“perikatan” dalam Buku III KUH  Perdata mempunyai arti yang lebih luas 

dari perkatan "perjanjian", sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal 

hubungan hukum yang Sama sekali tidak bersumber pada suatu 

persetutujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 



perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal 

perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak 

berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari 

Buku III ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau 

perjanjian. 

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum  Perdata; perikatan diartikan sebagai 

hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang 

terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak 

atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 

Menurut Hofmann dalam R. Setiawan berpendapat Perikatan adalah 

suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum 

sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya 

mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap 

pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. 

Adapun menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa perikatan 

adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang 

lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari ketentuan ini diketahui 

bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of 

property), bidang hukum keluarga (family law), bidang hukum waris (law of 

succession), dan dalam bidang hukum pribadi (law of personal) dan dikenal 

dengan perikatan dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit hanya dalam 

bidang hukum harta kekayaan (law of property) saja. 

Lebih tegas Salirn H.S berpendapat: Perikatan (Hukum Perikatan) 

adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 

subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam suatu 

bidang tertentu (harta kekayaan), di mana subyek hukum yang satu berhak 

atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajihan untuk 

memenuhi prestasi. 

Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum  Perdata berpendapat, 

bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang 

lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri 

merupakan suatu pengertian yang abstrak. 

Hukum Islam merniliki istilah sendiri tentang perikatan,  yaitu 'aqdun 

atau akad. Adapun akad sendiri mempunyai beberapa pengertian. Menurut 

pendapat para ulama ahli Figh, bahwa akad adalah sesuatu yang dengannya 



akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata 

atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada 

dua sisinya. 

Dalam setiap perikatan akan timhul hak dan kewajiban pada dua sisi. 

Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan di pihak 

lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi 

yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara 

sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. 

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad ini dapat timbul 

karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya 

mengenai prestasi. Misalnya jual-beli sewa-menyewa, dan lain-lain. 

Tidak semua akad (perikatan) dilakukan oleh dua pihahan dan 

mengikat keduanya, sekalipun hanya timbul dari satu pihak yang 

berkemauan, termasuk juga sebagai akad. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Al-Jassas ulama dari mazhab Hanafi, bahwa akad yaitu apa yang 

diikatkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh dirinya sendiri 

atau orang lain dikarenakan berlakunva suatu ketetapan padanya. 

Bila tiap hak dan tuntutanya timbul dari dua sisi telah dianggap 

sebagai hubungan hukum karena akad, maka demikian pula yang timbul 

meskipun hanya dari satu sisi (pihak yang berkemauan), karena yang 

demikian itu mempunyai efek menentukan (membuat ketentuan yang harus 

berlaku). Misalnya melepas perkawinan, memerdekakan budak dan 

sumpah. 

 

3. Unsur-Unsur Perikatan 

Menurut Salim H.S., bahwa pada suatu perikatan terdapat beberapa 

unsur pokok, antara lain: (1) Adanya kaidah hukum, (2) Adanya subjek 

hukum; (3) Adanya prestasi (obyek perikatan), dan (4) Dalam bidang 

tertentu.  

Kaidah hukum perikatan meliputi: (1) kaidah hukum tertulis kaidah 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Traktat dan Yurisprudensi. 

(2) kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah yang timbul, tumbuh dan hidup 

dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan), seperti transaksi gadai, 

jual tahunan atau jual lepas.  



Subyek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari (1) kreditor yaitu 

orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi, (2) debitor yaitu orang 

(badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. 

Prestasi, yaitu apa yang rnenjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. 

Prestasi terdiri dari: (1) memberikan (berbuat atau tidak berbuat) sesuatu, 

(2) dapat ditentukan, (3) mungkin dan diperkenankan, (4) dapat terdiri dari 

satu perbuatan saja atau terus-menerus. Bidang yang dimaksud adalah 

bidang harta kekayaan, yaitu menyangkut hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai uang. Suatu harta kekayaan dapat berwujud atau tidak berwujud. 

Adapun menurut Mariam Darus Badrulzarnan, dkk., unsur-unsur 

perikatan meliputi: (1) hubungan hukum; (2) kekayaan; (3) pihak-pihak; 

dan (4) prestasi. 

a. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum 

meletakkan „hak‟ pada 1 (satu) pihak dan melekatkan „kewajiban‟ pada 

pihak lainnya. 

Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar 

hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut 

dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. selanjutnya, apabila satu pihak 

memenuhi kewajibannya, maka hukum „memaksakan‟ agar kewajiban 

tadi dipenuhi. Misalnya, A berjanji menjual sepeda motor kepada B. Ini 

adalah hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan 

sepeda motor miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, 

sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak 

untuk menuntut penyerahan sepeda motor. 

Kenyataannya tidak semua hubungan hukum dapat disebut 

perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi tamasya, tidak 

mempunyai arti hukum. Janji demikian termasuk dalam lapangan moral, 

di mana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan saksi dari 

anggota-anggota masyarakat lainnya. Jadi pelaksanaannya bersifat 

otonom dan sosiologis.  

b. Kekayaan 

Untuk menilai suatu hubungan hukurn perikatan atau bukan, maka 

hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu. Yang dimaksud 

kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap 

sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat 



disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang 

dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria 

ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila 

hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum 

tersebut merupakan suatu perikatan.  

Kenyataan kriteria tersebut sukar untuk dipertahankan. karena di 

dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat 

dinilai dengan uang. Tetapi jika terhadapnya tidak diberikan akibat 

hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan 

salah satu tujuan dari pada hukum yaitu pencapaian keadilan. Sekarang, 

kriteria tersebut di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka 

sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, 

tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu 

hubungan itu diberi akibat hukum, maka hubungan hukum akan 

melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan. 

c. Pihak-pihak 

Para pihak pada suatu perikatan disebut dengan subyek perikatan. 

Apabila hubungan hukum pada suatu perikatan dijajaki maka hubungan 

hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pertama, pihak 

yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif atau pihak yang berpiutang 

yaitu kreditor. Kedua, pihak yang berkewajiban memenuhi atas prestasi, 

pihak yang pasif atau yang berhutang disebut debitor. 

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditor dan debitor dapat diganti. 

Penggantian debitor harus diketahui atau persetujuan kreditor, 

sedangkan penggantian kreditor dapat terjadi secara sepihak. Bahkan 

hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, 

secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditor itu. 

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang 

kreditor dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitor. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa 

orang kreditor dan beberapa orang debitor. 

d. Prestasi 

Pasal 1234 KUH  Perdata, dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan 

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk 

tidak berbuat sesuatu.  



Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prestasi itu dapat dibedakan 

atas: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; dan (3) tidak berbuat 

sesuatu. 

Ke dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk 

pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), 

penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Perikatan untuk 

melakukan sesuatu misalnya membangun ruko. Perikatan untuk tidak 

melakukan sesuatu, misalnya X membuat perjanjian dengan Y ketika 

menjual butiknya, untuk tidak menjalankan usaha butik dalam daerah 

yang sama.  

Menurut Hukum Islam, bahwa yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari suatu akad adalah dua unsur yaitu ijab dan qabul. 

Artinya hanya karena ijab saja atau hanya karena qabul saja, aqad tidak 

akan pernah terwujud. Sementara hal lainnya (semisal subyek dan 

obyek akad) merupakan konsekuensi logis dari terwujudnya suatu ijab 

atau qabul, bukan rukun yarng berdiri sendiri menjadi sebab 

terwujudnya akad itu. 

Berbeda dengan hal itu, menurut Jumhur, kebanyakan ulama‟ 

selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad ada 5 (lima), hal 

ini untuk sempurnanya akad dan dipandang sah sebagai peristiwa 

hukum. Kelima rukun akad tersebut antara lain: 

1) „Aqidun atau pelaku akad, baik hanya seorang atau sejumlah 

tertentu, sepihak atau beberapa pihak. 

2) Mahallul „aqdi atau ma‟qud „alaih, yaitu benda yang menjadi obyek. 

Misalnya, barang dalam jual beli. 

3) Maudu‟ul „aqdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. 

4) Sigatul aqdi (Ijab), yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak 

mengenai akad diungkapkan. 

5) Qabul, yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap 

kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban ijab. 

Adapun untuk sahnya persetujuan-persetujuan perikatan 

diperlukan empat syarat, antara lain: 

1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

(toesteming); 

2) Kecakapan untuk mernbuat suatu perikatan; 



3) Adanya obyek atau suatu hal tertentu dalam pejanjian (onderwerp 

der overeenskomst) ; 

4) Adanya suatu sebab (causa) yang halal (geoorloofdeoorzaak). 

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan tersebut, menurut T.M. 

Hasbi Ash-Shiddieqy syarat umum yang harus terdapat dalam segala 

macam syarat, meliputi: 

1) Ahliyatul „aqidaini, yaitu ke dua belah cakap (layak) berbuat; 

2) Qabiliyatu mahallil „aqdili hukmihi, yaitu yang dijadikan obyek 

akad dapat menerima hukumnya; 

3) Al-wilayatusy syar‟iyyah fi maudi‟ih, yaitu dilakukan oleh orang 

yang memiliki  hak merakukannya, walaupun dia bukan si aqidun 

sendiri; 

4) An Layakunal „aqdu au maudu‟uhu mamnu‟an bi nassisysyar‟I, 

yaitu janganlah akad itu yang dilarang syara‟.  

5) Kaunul „aq di mufi, yaitu akad itu memberi manfaat;  

6) Baqa‟ul_ijab salihan ila wuqu‟il-qabul, yaitu ijab itu akan terus 

(tidak dicabut) sebelum terjadi qabul;  

7) Ittihadu majlisil-„aqdi, yaitu bersatunya majelis akad. 

 

 

4. Obyek dan Subyek perikatan 

a. Obyek Perikatan 

Obyek perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditor dan 

kewajiban dari debitor. Yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi, 

yaitu hal pemenuhan perikatan. 

Macam-macam dari prestasi antara lain: (1) memberikan sesuatu, 

yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada 

kreditor, seperti membayar harga dan lainnya; (2) melakukan perbuatan 

yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam 

perikatan (perjanjian), misalnya memperbaiki  barang yang rusak dan 

lainnya; (3) tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan 

perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, misalnya tidak mendirikan 

bangunan dan lainnya.  

Supaya prestasi dapat tercapai, artinya suatau kewajiban akan 

prestasi dipenuhi oleh debitor, maka prestasi harus memiliki sifat-sifat, 

antara lain: (l) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan; (2) harus 



mungkin, (3) harus diperborehkan-halal, (4) harus ada manfaatnva bagi 

kreditor, (5) bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. 

b. Subyek Perikatan 

Subyek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan yaitu 

kreditor yang berhak dari debitor yang berkewajiban atas prestasi. Pada 

debitor terdapat dua unsur, antara lain schuld yaitu utang debitor kepada 

kreditor dan haftung yaitu harta kekayaan debitor yang 

dipertanggungiawabkan bagi pelunasan utang. 

Apabila seorang debitor tidak memenuhi atau tidak menepati 

perikatan disebut cedera janji (wanprestasi). Sebelum dinyatakan cedera 

janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi (ingebrekestelling) yaitu 

suatu peringatan kepada debitor agar memenuhi kewajibannya. 

1) Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara kreditor dengan debitor. 

Ada empat akibat adanya wanprestasf yaitu: (1) perikatan tetap 

ada, (2) debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 

1243 KUH   Perdata, (3) beban resiko beralih untuk kerugian debitor 

jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, (4) jika 

perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya (Pasal 1266 KUH   Perdata). 

2) Somasi (ingebrekestelling) 

Somasi adalah teguran dari si kreditor kepada debitor agar 

dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah 

disepakati antara keduanya. Ketentuan tentang somasi diatur dalam 

Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH   Perdata. 

Ada tiga cara terjadinya somasi, antara lain: 

a) Debitor melaksanakan prestasi yang keliru; 

b) Debitor tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. 

c) Prestasi yang dilaksanakan oleh debitor tidak lagi berguna bagi 

kreditor karena kedaluwarsa. 

Isi yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu: (1) apa yang 

dituntut, (2) dasar tuntutan, (3) tanggal paling lambat untuk 

memenuhi prestasi. 



Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi antara lain: 

(1) debitor menolak pemenuhan, (2) debitor mengakui kelalaian, (3) 

pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan, (4) pemenuhan tidak 

berarti lagi (zinloos), (b) debitor melakukan prestasi tidak 

sebagaimana mestinya. 

 

B. Macam-Macam Perikatan 

Pada kenyataannya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam 

masyarakat. Di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum  Perdata perikatan dapat 

dibedakan berdasarkan berbagai ukuran-ukuran yang ditentukan oleh pihak-

pihak, atau menurut jenis yang harus dipenuhi, atau menurut jumlah subyek 

yang terlihat dalam perikatan. 

CST. Kansil membagi perikatan menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:  

1. Pertama, Perikatan Sipil (Civile Verbentenissen) atau Perikatan Perdata 

(obligatio verbintenissen) dan perikatan wajar (Natuurlijke 

verbentennissen).  Perikatan Sipil/Perdata, yaitu perikatan yang apabila 

tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan (hak tagihan). Misalnya, jual beli, 

pinjam meminjam.  Perikatan sipil/ Perdata dibagi menjadi 6 (enam) jenis, 

yaitu:  

a. Perikatan bersyarat (diatur dalam Pasal 1253 s/d 1267 KUH  Perdata);  

b. Perikatan dengan Ketetapan/Ketentuan waktu (diatur dalam Pasal 1271 

KUH  Perdata; 

c. Perikatan Alternatif (diatur dalam Pasal 1277 KUH Perdata.);  

d. Perikatan tanggung Renteng (diatur dalam Pasal 1277 KUH Perdata); 

e. Perikatan dapat Dibagi dan tak dapat Dibagi (diatur dalam Pasal 1296 

s/d Pasal 1303 KUH Perdata); dan  

f. Perikatan dengan Ancaman Hukuman (diatur dalam Pasal 1304 s/d 

Pasal 1312 KUH Perdata). Sedangkan Perikatan Wajar, yaitu perikatan 

yang tidak dapat dimintai kembali (tuntutan di pengadilan); misalnya 

hutang karena pertaruhan, persetujuan di waktu pailit, perjudian dan 

lain-lain. 

2. Kedua, Perikatan yang dapat dibagi (deelbare verbintenissen) dan Perikatan 

yang tidak dapat dibagi (ondeelbare verbintenissen). Perikatan yang dapat 

dibagi (deelbabhre aerbintenissen), yaitu perikatan yang menurut sifat dan 

maksudnya dapat dibagi-bagi dalam memenuhi prestasinya; missal, 

perjanjian mencangkul dan lain-lain. Adapun Perikatan yang tidak dapat 



dibagi (ondeelbare aerbintenissen) yaitu perikatan yang menurut sifat dan 

maksudnya tak dapat dibagi-bagi dalam melaksanakan prestasinya; 

misalnya, perjanjian menyanyi. 

3. Ketiga, Perikatan Pokok (Princifale atau Hoofdaerbintenissen) dan 

Perikatan Tambahan (accessoire atau neuenuerbintenissen). Perikatan 

Pokok, yaitu perikatan yang dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada 

perikatan-perikatan lainnya; misal, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. 

Dan Perikatan Tambahan, yaitu perikatan yang merupakan tambahan dari 

perikatan lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri; misalnya, perjanjian gadai, 

hipotek, tanggungan yaitu merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian 

hutang piutang. 

4. Keempat, Perikatan Spesifik (spesifieke verbintenissen) dan Perikatan 

Generik (Genericke verbintenissen). Perikatan spesifik adalah perikatan 

yang secara khusus ditetapkan macamnya prestasi. Sedangkan Perikatan 

Generik, yaitu perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya. 

5. Kelima, Perikatan Sederhana (Eenvoudige Verbintenissen) dan Perikatan 

Jamak (meeraoudige Verbintenissen). Perikatan sederhana yaitu, perikatan 

yang hanya ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor. Adapun 

Perikatan jamak yaitu perikatan yang pemenuhannya oleh debitor lebih dari 

satu macam prestasi. Perikatan jamak dibagai menjadi antara lain; (1) 

Perikatan bersusun (cumulatieue uerbintenissen) yaitu perikatan yang 

apabila pemenuhan prestasi lebih dari satu macam; (2) Perikatan boleh pilih 

(alternatieue aerbintenissen) yaitu perikatan yang apabila pemenuhan 

prestasinya hanya salah satu saja diantara prestasiprestasinya; dan (3) 

Perikatan Fakultatif (facultatieae aerbintenissen) yaitu perikatan yang telah 

ditentukan prestasinya, akan tetapi jika karena sesuatu sebab tidak dapat 

dipenuhi, maka debitor berhak memberi prestasi yang lain.  

6. Keenam, Perikatan Murni (zuiuere uerbintenissen) dan Perikatan Bersyarat 

(aoorwaardelijk verbintenissen). Perikatan Murni, adalah perikatan yang 

prestasinya seketika itu juga wajib dipenuhi. Sedangkan Perikatan 

Bersyarat, adalah perikatan yang pemenuhannya oleh debitor, digantungkan 

keadaan sesuatu syarat, yaitu keadaan-keadaan yang akan datang atau yang 

pasti terjadi. Perikatan bersyarat, meliputi antara lain: (1) Perikatan dengan 

penentuan waktu (aerbintenissen met tiidsbefalling) yaitu perikatan yang 

pemenuhannya masih digantungkan pada waktu tertentu; (2) Perikatan 

dengan Syarat yang Menangguhkan adalah perikatan yang pemenuhannya 



dapat ditangguhkan sampai syaratnya terpenuhi; dan (3) Perikatan dengan 

Syarat Batal adalah perikatan yang apabila dipenuhi, menghentikan 

perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, 

seolah-olah tidak terjadi perikatan. 

Adapun menurut Mariam Darus Badrulzaman, dkk., bahwa berdasarkan 

ukuran-ukuran membagi perikatan dalam empat kelompok, yaitu: (1) 

berdasarkan prestasinya; (2) berdasarkan subyeknya; (3) berdasarkan daya 

kerjanya; dan (4) berdasarkan Undang-Undang. 

Dilihat dari prestasinya, maka perikatan dapat dibedakan menjadi: (1) 

perikatan untuk memberikan sesuatu; (2) perikatan untuk berbuat sesuatu; (3) 

perikatan untuk tidak berbuat sesuatu; (4) perikatan mana suka (alternative); (5) 

perikatan fakultatif; (6) perikatan generic dan spesif; (7) perikatan yang dapat 

dibagi (deelbaar) dan yang tidak dapat dibagi (ondeelbaar); (8) perikatan yang 

sepintas lalu (voorbijkgaand)] dan terus menerus (voortdurende). Dilihat dari 

subyeknya, perikatan dibedakan menjadi: (1) perikatan tanggung-menanggung 

(hooflijk atau soliderf); dan (2) perikatan pokok (principle) dan perikatan 

tambahan (accessoir).  

Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dibedakan menjadi: (1) perikatan 

dengan ketetapan waktu; dan (2) perikatan bersyarat. Sedangkan pembedaan 

perikatan berdasarkan Undang-Undang, meliputi: (1) perikatan untuk 

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu; (2) perikatan 

bersyarat; (3) perikatan dengan ketetapan waktu; (4) perikatan mana suka 

(alternative); (5) perikatan tanggung-menanggung; (6) perikatan yang dapat 

dibagi dan tidak dapat dibagi; dan (7) perikatan dengan ancaman hukuman. 

Pada dasarnya dari suatu perikatan dapat timbul hak-hak relatif atau hak-

hak perseorangan (personlijke rechten) yaitu hal-hak yang hanya wajib 

dihormati dan diakui oleh orang-orang yang berkepentingan saja; misalnya: hak 

tagihan, hak menyewa hak dan lain-lain. 

 

1. Perikatan untuk Memberikan Sesuatu 

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak 

merumuskan gambaran yang sempurna. Pasal 1235 KUH Perdata, 

menyebutkan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah 

termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan yang 

bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang 

baik sampai pada saat penyerahan”. 



Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk 

memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan 

merawat benda (prestasi), sampai pada saat penyerahan dilakukan.  

Kewajiban untuk menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban 

merawat merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir 

maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor menjelang 

penyerahan dari benda yang diperjanjikan. 

Pengertian memberikan dalam perikatan mengandung makna 

menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, 

misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai. Selain itu juga 

dapat berupa penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas 

benda dari debitor kepada kreditor misalnya dalam perjanjian jual beli, 

hibah, tukar menukar. Jadi dalam pengertian „memberikan‟ itu tersimpul 

penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. 

Adapun pengertian 'seorang bapak rumah yang baik‟ (aan goed huis 

vader), maksudnya adalah agar benda yang diperjanjikan yang berada 

dalam penguasaan debitor dan yang belum diserahkan kepada kreditor, 

dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan ukuran yang wajar 

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan 

kerugian bagi mereka yang akan menerimanya. Apabila debitor dalam 

keadaan tidak untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan atau telah 

tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya, maka debitor wajib 

rnemberikan ganti biaya, ganti rugi atau bunga kepada kreditor (Pasal 1236 

KUH  Perdata). 

 

2. Perikatan untuk Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 

melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar 

tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau patung dan 

sebagainya. 

Dalam melakukan perbuatan itu debitor harus mematuhi apa yang 

telah ditentukan dalam perikatan, meskipun tidak dijanjikan. Di sini berlaku 

ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam 

masyarakat. Artinya debitor sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja 

yang baik. Debitor bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai, 



dengan ketentuan yang diperjanjikan, sebagalrnana ditentukan dalam Pasal 

1236 KUH  Perdata “Tiap-tiap perbuaatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak 

berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, 

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian 

biaya, rugi dan bunga. 

Selanjutnya Pasal 12 40 menyatakan “Pada. saat itu si berpiutang 

adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat 

berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh 

Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat 

tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut 

penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”. 

Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riil 

pada perikatan (perjanjian), yaitu bahwa kredit dapat mewujudkan sendiri 

prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitor berdasarkan kuasa yang 

diberikan hukum, apabila debitor enggan melaksanakan prestasi itu. 

 

3. Perikatan Untuk Tidak Berbuat Sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang 

telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan 

perbuatan; misalnya tidak melakukan persaingan yang dapat diperjanjikan, 

tidak membuat pagar tembok yang lebih tinggi sehingga menghalangi 

pemandangan tetangganya, dan lain-lain. Jika ada pihak yang berbuat 

berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab atas akibatnya 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 1242 KUH  Perdata “Jika perikatan itu 

bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang 

berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena 

itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga. 

Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitor dalam 

suatu perikatan baru dilakukan apabila debitor karena kesalahannya tidak 

melaksanakan apa yang diperjanjikan (wanprestasi atau ingkar janji) pada 

tenggang waktu yang ditentukan. 

Bagaimana jika debitor itu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan 

itu adalah bukan karena kesalahan debitor? Menurut Mariam Darus 

Badrulzaman, dkk, bahwa hal ini dikatakan bahwa debitor berada dalam 

keadaan memaksa (force majeur), dan masalah siapa yang wajib memikul 

kerugian diselesaikan oleh ajaran resiko. 



 

4. Perikatan Bersyarat dan perikatan Murni 

Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni 

dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan 

prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat (condition). Sedangkan 

perikatan bersyarat (canditional obligation) adalah perikatan yang 

digantungkan pada syarat. Yang dimaksud dengan syarat adalah peristiwa 

yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Menurut Setiawan, 

dalam menentukan apakah syarat tersebut pasti terjadi atau tidak harus 

didasarkan kepada pengalaman manusia pada umumnya. 

Adanya peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan 

pernyataan „tegas‟ dari para pihak. Sudah dianggap cukup suatu syarat itu 

ada dalam suatu perikatan apabila dari  keadaan dan tujuan perikatan 

terlihat dan ternyata adanya syarat itu (syarat diam). 

Pasal 1253 KUH  Perdata menyebutkan: Suatu perikatan adalah 

bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan 

datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan 

perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara 

membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa 

tersebut. 

Menurut ketentuan Pasal 1253 KUH Perdata tersebut, bahwa 

perikatan bersyarat dapat digolongkan menjadi dua yaitu: (1) perikatan 

bersyarat yang menangguhkan; dan (2) perikatan bersyarat yang 

menghapuskan. 

a. Perikatan Bersyarat Yang Menangguhkan 

Pasal 1253 KUH Ferdata menyebutkan: Suatu perikatan dengan 

suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan 

terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi 

tidak diketahui oleh kedua belah pihak. 

Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan 

sebelum, peristiwa telah terjadi dalam hal yang kedua perikatan mulai 

berlaku sejak hari ia dilahirkan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa suatu perikatan ini berlaku 

setelah syarat perikatan dipenuhi. Jadi sejak peristiwa itu terjadi, 

kewajiban debitor: untuk berprestasi segera dilaksanakan. selama 



syaratnya belum dipenuhi, kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan 

dan debitor tidak wajib memenuhi prestasi. Contoh: X berjanji akan 

menjual rumahnya kepada Y, jika X pindah tugas ke kota lain. Jika 

syarat tersebut dipenuhi (X pindah tugas ke kota lain), maka persetujuan 

jual-beli mulai berlaku. Sehingga X harus menyerahkan rumahnya dan 

Y membayar harganya. 

b. Perikatan Bersyarat yang Menghapuskan 

Perikatan bersyarat yang menghapus diatur dalam pasal 1265 

KUH  Perdata: Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, 

menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada 

keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. 

Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan; hanyalah 

mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, 

apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. 

Dalam hai ini suatu perikatan hapus jika syaratnya dipenuhi. Di 

sini justru perikatan sudah ada dan akan berakhir apabila „peristiwa‟ 

yang dimaksudkan terjadi. Menurut Setiawan,  jika perikatan telah 

dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, maka dengan dipenuhi syarat 

perikatan, maka: (1) keadaan akan dikembalikan seperti semula seolah-

olah tidak terjadi perikatan; dan (2) hapusnya perikatan untuk waktu 

selanjutnya. Contoh: X berjanji dengan Y, supaya Y menunggu 

rumahnya dengan syarat bahwa Y harus mengosongkan kembali rumah 

tersebut apabila adiknya vang studi di luar negeri selesai dan kembali ke 

tanah air. 

Selain itu suatu perikatan akan hapus apabila: (1) syarat tidak 

mungkin akan terjadi (Pasal 1254 KUH  Perdata); (2) syarat yang tidak 

mungkin terlaksana (Pasal 1255 KUH  Perdata); dan (3) syarat 

digantungkan pada salah satu pihak (Pasal 1256 KUH  Perdata). 

 

5. Perikatan dengan Ketetapan Waktu 

Maksud syarat 'ketepatan waktu' ialah bahwa pelaksanaan perikatan 

itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu 

adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau 

dapat berupa tanggal yang sudah tetap. Contoh: “X berjanji pada anak laki-

lakinya yang telah kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi 

yang sedang dikandung istrinya itu telah diiahirkan”. 



Menurut Pasal 1268 KUH  Perdata, bahwa suatu ketetapan waktu 

tidak tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan 

pelaksanaannya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketetapan waktu sebagaimana 

yang dimaksud sudah pasti akan terjadi. Yang merupakan syarat dalam 

perikatan itu dan itulah yang menjadi ciri perbedaan antara perikatan 

bersyarat dengan ketetapan waktu. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

dkk, ketetapan waktu dapat bersifat menangguhkan, memutuskan ataupun 

mengakhiri daya kerja perikatan. 

Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka kreditor tidak berhak 

untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba 

(tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba tidak dapat diminta 

kembali). Oleh sebab itu, perikatan dengan ketetapan waktu itu selalu 

dianggap dibuat untuk kepentingan debitor, kecuali kalau dari sifat dan 

tujuan perikatan sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat untuk 

kepentingan kreditor. 

 

6. Perikatan Alternatif 

Dalam perikatan alternatif (alternative obligation), obyek prestasinya 

ada dua macam barang. Dikatakan arternatif, karena debitor boleh 

memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang 

dijadikan obyek perikatan. Tetapi debitor tidak dapat memaksa kreditor 

untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang 

lainnya. Jika debitor telah nemenuhi salah satu dari dua barang yang 

disebutkan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. 

Pasal 1272 KUH  Perdata menyebutkan: Dalam perikatan-perikatan 

manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari 2 

(dua) barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat 

memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan 

sebagian dari barang yang lainnya. 

Pada perikatan alternatif, hak memilih prestasi itu ada pada debitor 

jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor. Contoh: Perjanjian 

antara X dan Y, X berhutang kepada Y sejumlah uang RP. 10 juta, tetapi 

ternyata ia tidak dapat mengembalikan klan ia menjanjikan kepada Y untuk 

menyerahkan barang yaitu sebuah sepeda motor seharga Rp. 10 juta, dan 

ada juga barang berupa LCD yang dinilainya seharga Rp. 10 juta. Ternyata 



Y setuju, asal barang itu bernilai sejumlah piutangnya. Di sini X boleh 

memilih apakah mau menyerahkan sepeda motor atau LCD.   

Bagaimana jika salah satu dari barang tersebut hilang atau musnah 

atau tidak dapat diserahkan? Jika hal tersebut terjadi maka perikatan itu 

menjadi perikatan murni. Tetapi jika kedua barang itu hilang dan debitor 

bersalah tentang hilangnya salah satu barang itu, debitor harus membayar 

harga barang yang satunya saja. 

 

7. Perikatan Tanggung Renteng 

Perikatan tanggung renteng (solidary obligation) dapat terjadi apabila 

seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor; atau seorang 

kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Dalam hal ini setiap 

kreditor: berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi 

tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari hutangnya dan perikatan 

hapus. 

Pada dasarnya perikatan tanggung menanggung meliputi: (1) 

perikatan tanggung menanggung aktif; dan (2) perikatan tanggung 

menanggung pasif. 

a. Perikatan tanggung menanggung aktif 

Perikatan tanggung menanggung aktif terjadi apabila pihak 

kreditor terdiri dari beberapa orang. Hak pilih dalam hal ini terletak 

pada debitor. 

Pasal 1279 KUH  Perdata, menyebutkan: Adalah terserah kepada 

yang berpiutang untuk memilih apakah ia akan membayar utang kepada 

yang 1 (satu) atau kepada yang lainnya di antara orang-orang yang 

berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. 

Meskipun demikian pembebasan yang diberikan oleh salah satu 

orang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tidak 

dapat membebaskan si berutang untuk selebihnya dari bagian orang 

yang berpiutang tersebut.  

Dari ketentuan tersebut terlihat, bahwa setiap kreditor dari dua 

atau lebih kreditor-kreditor dapat menuntut keseluruhan prestasi dari 

debitor, dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditor 

membebaskan debitor dari kreditor-kreditor lainnya. Berdasarkan itu 

pula menurut Setiawan, bahwa perikatan tanggung menanggung aktif ini 

mengandung kelemahan, yaitu jika prestasinya diterima oleh salah 



seorang kreditor dan kreditor tersebut tidak mengadakan perhitungan 

terhadap kreditor-kreditor lainnya, sedangkan ia adalah tidak mampu, 

maka kreditor-kreditor lainnya akan dirugikan. 

b. Perikatan tanggung menanggung pasif 

Perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila pihak 

debitor terdiri dari beberapa orang pada perikatan tanggung 

menanggung, setiap debitor berkewajiban untuk memenuhi prestasi 

seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, 

membebaskan debitor-debitor lainnya dari tuntutan kreditor dan 

perikatannya terhapus. Berdasarkan observasi, dalam praktek yang 

banyak terjadi ialah perikatan tanggung menanggung pasif, karena 

dengan adanya perikatan semacam ini kreditor merasa lebih terjamin 

atas pernenuhan perikatannya. Contoh: X tidak berhasil memperoleh 

pelunasan piutangnya dari debitor Y, dalam hal ini X masih dapat 

menagih kepada debitor Z yang tanggung menanggung dengan Y. 

dengan demikian kedudukan kreditor lebih aman. 

Perikatan tanggung menanggung pasif dapat terjadi karena dua 

hal, yaitu: 

1) Wasiat, yaitu apabila pewaris memberikan tugas untuk 

melaksanakan suat legaat (hibah wasiat) kepada ahli warisnya secara 

tanggung menanggung; 

2) Ketentuan Undang-Undang, yang mana Undang-Undang 

menetapkan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam 

perjanjian khusus. 

Dalam perikatan tanggung renteng selalu terdapat dua segi hukum, 

yaitu hubungan ekstern dan huhungan intern (external and internal 

relation). Hubungan ekstern dalam tanggung renteng pasif terjadi antara 

debitur masing-masing terhadap kreditor, sedangkan hubuugan intern 

terjadi antara sesama debitor. 

 

8. Perikatan yang Dapat dibiagi dan Tidak Dapat Dibagi 

Suatu periliatan dikalakan dapat alau tidak dapat dibagi (divisible atau 

indivisible) apabila barang yang menjadi obyek prestasi dapat atau tidak 

dapat dibagi menurut imbangan, selain itu pembagian tidak boleh 

mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, 

sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) 



sifat barang yang menjadi abyek; dan (2) maksud perikatannya (strekhing). 

apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. 

Pembedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 

hanyalah memiliki arti penting apabila ada lebih dari seorang debitor dan 

kreditor. Sebab suatu perikatan yang menurut sifatnya dapat dibagi harus 

dianggap tidak dapat dibagi, apabila para pihak hanya terdiri dari seorang 

debitor dan seorang kreditor. Meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut 

ketentuan Pasal 1390 KUH  Perdata, tidak ada seorang debitor yang dapat 

memaksa kreditornya menerima pembayaran utangnya sebagian meskipun 

utang itu dapat dibagi-bagi. 

a. Menurut Sifat Barang 

Menurut Pasal 1296 KUH  Perdata, bahwa perikatan tidak dapat 

dibagi-bagi, jika obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa 

penyerahan sesuatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak 

dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun secara perhitungan. 

Menurut Asser‟s, bahwa dalam pengertian hukum sesuatu benda 

dapat dibagi-bagi jika benda tersebut tanpa mengubah hakikatnya dan 

tidak mengurangi secara menyolok nilai harganya dapat dibagi-bagi 

dalam bagian-bagian. Misal, tanaman dan binatang tidak dapat dibagi, 

sedangkan tanah dapat dibagi-bagi. 

Akibat hukum dalam perikatan yang dapat dibagi-bagi, bahwa 

setiap kreditor hanya berhak menuntut suatu bagian prestasi rnenurut 

perimbangannya, sedangkan setiap debitor hanya berkewajiban 

memenuhi prestasi untuk bagiannya saja menurut perimbangan. 

b. Menurut Maksud Perikatan 

Menurut maksudnya, perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, jika 

maksud para pihak bahwa prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya, 

sekalipun sebenarnya perikatan tersebut dapat dibagi-bagi. Perikatan 

untuk menyerahkan hak milik sesuatu benda menurut maksudnya tidak 

dapat dibagi-bagi, sekalipun sebenarnya menurut sifat prestasinya, dapat 

dibagi-bagi.  

Akibat hukum perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi ialah bahwa 

dalam perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, setiap kreditor berhak 

menuntut seluruh prestasi kepada setiap debitor dan setiap debitor 

berkewajiban memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. Dengan 



dipenuhinya prestasi oleh seorang debitor, membebaskan debitor 

lainnya dari perikatan menjadi lenyap. 

 

9. Perikatan dengan Ancaman Hukuman 

Pada dasarnya perikatan dengan ancaman hukuman memuat suatu 

ancaman terhadap debitor apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. 

Syarat ancaman hukuman (penal caluse) memiliki dua maksud, yaitu: (1) 

untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian seperti 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak; dan (2) 

sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul 

terjadi wanprestasi. 

Ancaman hukuman dalam perikatan sebenarnya tidak lebih hanya 

sebagai pendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya berprestasi dan 

untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang besarnya ganti 

kerugian yang telah dideritanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1304 KUH  

Perdata: Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa yang 

mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan 

melakukan sesuatu manakala perikataan itu tidak dipenuhi. 

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa ancaman hukuman itu ialah 

untuk melakukan sesuatu apabila perikatan tidak dipenuhi sedangan 

penetapan hukuman menurut Pasal 1307 KUH  Perdata adalah sebagai ganti 

kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi. Ganti kerugian dalam hal ini 

selalu berupa uang, dengan demikian ancaman hukuman dimaksud berupa 

ancaman pembayaran denda. 

 

C. Perikatan Yang Timbul Karena Perjanjian Atau Kontrak (Overeenkomst) 

Menurut Pasal 1233 KUH  Perdata sumber hukum perikatan berasal dari 

perjanjian dan Undang-Undang. Selain itu Abdulkadir Muhammad 

menambahkan, di samping perjanjian dan Undang-Undang sumber hukum 

perikatan dapat juga berasal dari kesusilaan. 

1. Konsep Dasar Perjanjian 

a. Definisi 

Perjanjian (overeenkomst), menurut pasal 1313 KUH  Perdata 

adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau reberapa orang 

mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.  



Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH  Perdata 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap 

perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas 

konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru 

setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 

akibat hukum. 

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan definisi 

perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu 

persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 

Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para 

pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain 

itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta 

kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan 

tentang syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH  

Perdata. 

Sedangkan Setiawan, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu 

perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

b. Unsur Perjanjian 

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur 

perjanjian antara lain: 

1) Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak; 

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap; 

3) Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak; 

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan; 

5) Ada bentuk tertentu, lisan alau tulisan; 

6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

Dibawah ini diuraikan unsur-unsur perjanjian di atas sebagai 

berikut : 

1) Pihak-pihak (Subyek) 

Pihak (subyek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat 

dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat 

berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah 

harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.  



KUH  Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut 

pada perjanjian yaitu; (1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu 

sendiri; (2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak 

dari padanya; dan (3) pihak ketiga.\ 

Menurut Asas Pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUH Perdata), 

bahwa pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang 

mengadakan perjanjian itu sendiri. Para pihak tidak dapat 

mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam 

apa yang disebut janji guna pihak ketiga (beding ten behoeve van 

derden, Pasal 1317 KUH  Perdata]. Janji untuk pihak ketiga itu 

merupakan suatu penawaran (offterte) yang dilakukan oleh pihak 

yang meminta diperjanjikan hak (stipulator) kepada mitranya 

(promissory) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. 

Stipulator tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak 

ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu. 

2) Sifat perjanjian 

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah persetujuan 

adanya persetujuan  (kesepakatan) antara para pihak. Sifat 

persetujuan dalam suatu perjanjian di sini haruslah tetap, bukan 

sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan 

tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak 

yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. 

Yang ditawarkan dan dirundingkan tersebut pada umumnya 

mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya 

oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian, 

maka timbullah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan 

salah satu syarat sahnya perjanjian. 

3) Tujuan Perjanjian 

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi 

kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika 

mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan  itu sifatnya tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak 

dilarang oleh Undang-Undang. 

4) Prestasi 

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk 

melaksanakan suatu prestasi (consideran menurut hukum Anglo 



Saxon). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

para pihak sesuai dengan syarat-syarut perjanjian. Misalnya, 

pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual 

berkewajiban menyerahkan barang. 

5) Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan 

Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu 

perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. 

Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat 

lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya 

yang dipahami oleh para pihak (itu sudah cukup), kecuali jika para 

pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta). 

6) Syarat Perjanjian 

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi 

perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan 

kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari 

syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, 

misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap 

atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara 

penyerahannya, dan sebagainya. 

a) Syarat Sahnya Perjanjian 

Selain unsur-unsur perjanjian, agar sesuatu perjanjian 

dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut 

Hukum Kontrak (law of contract) USA ditentukan empat syarat 

syahnya perjanjian yaitu: (1) Adanya penawaran (offer) dan 

penerimaan (acceptance); (2) Adanya persesuaian kehendak 

(metting of minds); (3) Adanya konsiderasi/prestasi; (4) Adanya 

kewenangan hukum para pihak (competent legal parties) dan 

pokok persoalan yang sah (legal subject parties). 

Berbeda dengan hukum Inggris, menurut KUH  Perdata 

(Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV KUH  Perdata). Syarat 

sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subyektif dan 

syarat obyektif. 

(1) Syarat Subyektif 

Syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan 

subyek perjanjian. Syarat subyektif perjanjian meliputi, (1) 



Adanya kesepakatan/ijin (toesteming) kedua belah pihak; (2) 

kedua belah pihak harus cakap bertindak. 

(a) Adanya kesepakatan/ijin (toesteming) kedua belah pihak 

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan 

antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak 

antara kedua belah pihak; tidak ada paksaan dan lainnya. 

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan 

perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah 

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak 

mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya 

„cacat‟ bagi perwujudan kehendak tersebut. \ 

(b) Kedua belah pihak harus cakap bertindak 

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan 

kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa 

(berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan 

orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan 

hukum menurut Pasal 1330 KUH  Perdata, meliputi: (1) 

anak di bawah umur (minderjarigheid), (2) orang dalam 

pengampuan (curandus), (3) orang-orang perempuan 

(istri). 

(2) Syarat Obyektif 

Syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan 

obyek perjanjian. Syarat obyektif perjanjian meliputi (1) 

Adanya obyek perjanjian (onderwerp der overeenskomst); 

dan (2) Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak), 

(a) Adanya obyek perjanjian (onderwerp der overeenskomst)  

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek 

tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa 

obyek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada 

dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan 

bentuknya. 

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan 

obyek perjanjian harus mernenuhi beberapa ketentuan, 

yaitu: 

i. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.  



ii. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan 

gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat 

dijadikan obyek perjanjian.  

iii. Dapat ditentukan jenisnya, dan  

iv. Barang yang akan datang. 

(b) Adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak) 

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab 

yang halal artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi 

dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh  peraturan yang 

tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban 

umum dan sebagainya. 

Undang-Undang tidak memberikan pengertian 

mengenai „sebab‟ (oorzaak,causa). Menurut Abdulkadir 

Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan 

orang yang membuat perjanjian yang mendorong orang 

membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud causa yang 

halal dalam Pasal 1320 KUH  Perdata bukanlah sebab 

dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong 

orang membuat perjanjian itu sendiri, yang 

menggambarkan tujuan yang  akan dicapai oleh para 

pihak. 

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan 

causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui 

syarat causa dalam praktek maka ia merupakan upaya 

untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan 

hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari 

perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi 

perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH  

Perdata. 

 

2. Asas dan Jenis Perjanjian 

a. Asas Perjanjian 



Didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas 

konsensualisme, asas pacta sunt servada, dan asas kebebasan 

berkontrak. 

1) Asas Konsensualisme (Kesepakatan) 

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi 

(ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan 

kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat 

hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai 

pokok perikatan. 

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH  Perdata, dinyatakan 

bahwa salah syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua 

belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan 

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. 

Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan 

dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat 

bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas 

bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat 

dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. 

Tetapi ada beberapa perjanjian  tertentu yang harus dibuat 

secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian 

penghibahan, perjanjian pertanggungan dan sebagainya. Tujuannya 

ialah sebagai alat bukti lengkap dari pada yang diperjanjikan. 

2) Asas Pacta Sunt Servada 

Asas Pacta Sunt Servada, berhubungan dengan akibat dari 

perjanjian. Pasal 1338 KUH  Perdata menyebutkan : Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang 

oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah : 

a)  Pertama, istilah „semua perjanjian‟ berarti bahwa pembentuk 

Undang-Undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud 

bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian 



yang tidak bernama. Seiain itu juga mengandung suatu asas 

partij autonomie.  

b) Kedua, istilah „secara sah‟, artinya bahwa pembentuk Undang-

Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat 

mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak sehingga 

terealisasi asas kepastian hukum.  

c) Ketiga, istilah „itikad baik‟ hal ini berarti memberi perlindungan 

hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor 

menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas 

keseimbangan. 

3)  Asas Kebebasan Berhontrak 

Kebebasan berkontrak (freedom of  contract), adalah salah satu 

asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini 

adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia. 

Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah 

suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; 

(1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan 

perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, dan 

persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu 

tertulis atau lisan. Namun demikian, Abdulkadir Muhammad 

berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi 

oleh tiga hal, yaitu: (1) tidak dilarang oleh Undang-Undang; (2) 

tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan (3) tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum. 

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan 

berkontrak yang bertanggung jawab, yang manpu memelihara 

keseimbangan tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan 

kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 

lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan 

kepentingan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak menurut 

Mariam Darus Badrulzaman, semakin sempit dilihat dari beberapa 

segi yaitu: (1) dari segi kepentingan urnum; (2) dari segi perjanjian 

baku; dan (3) dari segi perjanjian dengan pemerintah. 



Selain asas-asas perjanjian yang telah disebutkan di atas. 

Dalam suatu perjanjian dikenal juga asas-asas sebagai berikut, yaitu: 

asas terbuka, bersifat pelengkap, dan obligator. Asas terbuka (open 

system), yaitu setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, 

walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Asas 

terbuka merupakan nama lain dari asas kebebasan berkontrak. 

Bersifat pelengkap (optimal), artinya pasal-pasal Undang-Undang 

boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian 

menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 

menyimpang dari ketentuan pasal-pasal Undang-Undang. Bersifat 

obligator (obligatory), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum 

memindahkan hak milik (ownershif). 

Sementara di dalam Loka Karya Hukum Perikatan Nasional 

yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Hukum Nasional, 

Departemen Kehakiman tanggal 17 sarnpai dengan 19 Desember 

1985 dirumuskan pula delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu 

asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas 

kepastian hukum, asas moral, asas kepatuhan, asas kebiasaan, dan 

asas perlindungan. 

b. Jenis Perjanjian  

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Dalam Ilmu 

Pengetahuaan Hukum  Perdata, suatu perjanjian memiliki 14 (empat 

belas) jenis, di antaranya adalah: 

1) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 

kewajiban, pokok bagi kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian 

timbal balik antara lain:  

a) Perjanjian jual beli (koof en verkop), yaitu suatu persetujuan 

antara dua pihak di mana pihak kesatu berjanji akan 

menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar 

harga yang telah disetujui. Syarat-syarat jual beli ialah: (1) 

Harus antara mata uang dan barang; (2) Barangnya yang dijual 

adalah milik sendiri; dan (3) Jual beli bukan antara suami yang 

masih dalam ikatan perkawinan. 



b) Perjanjian tukar menukar (Ruil, KUH  Perdata Pasal 1541 dan 

seterusnya), yaitu suatu perjanjian. antara dua pihak, di mana 

pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitupun dengan 

pihak lainnya. 

c) Perjanjian sewa menyewa (Huur en verhuur, KUH  Perdata 

Pasal 1548 dan seterusnya); yaitu suatu perjanjian di mana pihak 

I (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada 

pihak II (si penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan 

kewajiban pihak II  membayar sejumlah uang sewanya. 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan 

kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, 

misalnya perjanjian hibah, hadiah dan lainnya. Pihak yang satu 

berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, 

dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. 

2) Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian Atas Beban 

Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain 

tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan 

demikian pada perjanjian ini hanya memberikan keuntungan pada 

satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. 

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap 

prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari 

pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut 

hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, ataupun 

pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan) misalnya X 

menyanggupi memberikan kepada Y sejumlah uang, jika Y 

menyerahkan suatu barang tertentu kepada X. 

3) Perjanjian Bernama (Benoemd) dan Tidak Bernama (Onbenoemde 

Overeenkoms) 

Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus yaitu 

perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa 

perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh 

pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak 

terjadi sehari-hari. Misalnya, jual beli, sewa menyewa dan lainnya. 

Perjanjian bernama jumlahnya terbatas dan diatur dalam Bab V 

sampai Bab XVII KUH  Perdata. 



Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak 

mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama 

disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, 

seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian 

pengelolaan dan lainnya. Perjanjian tidak bernarna tidak diatur 

dalam KUH  Perdata, tetapi lahirnya di dalam masyarakat 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau 

partij otonomi. 

Tidak selalu dengan pasti untuk menyatakan apakah suatu 

perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama, 

karena ada perjanjian-perjanjian yang mengandung berbagai unsur 

sehingga sulit mengklasifikasikan. Untuk hal itu KUH  Perdata 

Pasal 1601 (c), memberikan pemecahan melalui tiga teori yaitu teori 

absorpsi, teori combinantie, dan teori generis. 

4) Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator 

Perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst], adalah 

perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. 

Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. 

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. 

Artinya, sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-

pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak 

atas pembayaran harga. Pembeli berkervajiban membayar harga, 

penjual berkewajiban menyerahkan barang.  

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah 

dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering] sebagai realisasi 

perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. 

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara 

kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk 

mengadakan perikatan. Menurut KUH  Perdata perjanjian ini sudah 

mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH  Perdata). 

Perjanjian riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan 

kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. 

Misalnya, jual beli barang bergerak (1754 KUH  Perdata), perjanjian 

penitipan (Pasal 1694 KUH  Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 

KUH  Perdata) dan lain-lain. Perbedaan antara perjanjian konsensual 



dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-

perjanjian tertentu diarnbil alih oleh Hukum  Perdata (KUH  

Perdata). 

6) Perjanjian Publik 

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau 

seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak 

yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di 

antara keduanya terdapat hubungan atasan dan bawahan 

(subordinated), jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama 

(coordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas. 

7) Perjanjian campuran 

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung 

berbagai unsur  perjanjian, misalnya pemilik hotel yang 

menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi juga menyajikan makanan 

(jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian 

campuran itu ada berbagai paham : 

a) Pertama, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian 

khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari 

perjanjian khusus tetap ada (contractus combinen).  

b) Kedua, ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-

ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori 

absorpsi). 

Selain perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di atas, dalam 

Ilmu Hukum  Perdata dikenai juga beberapa perjanjian lain, misalnya: 

Perjanjian liberator yaitu suatu perjanjian di mana para pihak 

membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan 

utang (kwijtschelding,  Pasal 1438 KUH  Perdata]. Perjanjian 

pembuktian yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan 

pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. Dan perjanjian 

untung-untungan yaitu perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, 

misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUH  Perdata. 

Dalam hukum perikatan bentuk perjanjian dapat juga dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu :  

1) Pertama, perjanjian tak tertulis/lisan, yaitu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakan para pihak); 

dan  



2) Kedua, perjanjian tertulis, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak dalam bentuk tulisan, meliputi ; (1) Perjanjian dibawah 

tangan, yaitu perjanjian yang hanya ditandatangani oleh para pihak 

yang bersangkutan saja; (2) perjanjian dengan saksi notaris, dan (3) 

perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris, yaitu perjanjian 

dalam bentuk akta notaris.  

Fungsi akta notaris tersebut adalah : (a) sebagai bukti bahwa para 

pihak yang bersngkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; (b) 

sebagai bukti bagi para pihak yang tertulis merupakan tujuan dan 

keinginan para pihak; dan (c) sebagai bukti kepada pihak ketiga 

bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian yang isinya sesuai 

dengan kehendak para pihak, kecuali jika ditentukan sebaliknya. 

 

3. Isi dan Hapusnya Perjanjian 

a. Isi Perjanjian 

Isi perjanjian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat ini berisi hak dan kewajiban yang harus 

mereka penuhi. 

Menurut Pasal 1339 dan Pasal 1347 KUH  Perdata, elemen-

elemen dari suatu perjanjian meliputi, (1) Isi perjanjian itu sendiri, (2) 

kepatutan, (3) kebiasaan, dan (4) Undang-Undang. Tetapi dalam praktek 

peradilan menurut Mariam Darus Badrulzaman, dkk. Urutan tersebut 

mengalami perubahan. Simpulan peradilan yang diambil dari Pasal 3 

Algemene Bepalingen (AB), menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui 

sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh Undang-Undang. Dengan 

demikian peradilan menempatkan Undang-Undang di atas kebiasaan, 

sehingga isi perjanjian menjadi: (1) hal yang tegas yang diperjanjikan; 

(2) Undang-Undang; (3) kebiasaan; dan (.4) Kepatutan. 

1) Hal yang tegas yang diperjanjikan 

Menurut Pasal 1339 KUH  Perdata, yang dimaksud dengan isi 

perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah 

pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian 

tersebut baik secara terturis maupun tidak tertulis. 

Tidak semua perjanjian harus dinyatakan secara tegas, apabila 

menurut kebiasaan selamanya dianggap diperjanjikan (Pasal 1347 



KUH  Perdata). Walaupun tidak dinyatakan secaca tegas, para pihak 

pada dasarnya mengakui syarat-syarat demikian itu, kerena memberi 

akibat komersial terhadap masud para pihak. Hal yang perlu 

diperhatikan, bahwa syarat atau kewajiban yang dinyatakan tidak 

tegas dalam perjanjian hanya timbul dalam keadaan tidak ada 

ketentuan yang tegas mengenai persoalan tersebut. 

2) Undang-Undang 

Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH  Perdata, bahwa 

semua persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh 

Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembentuk Undang-

Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat 

menurut hukum atau secara sah adalah mengikat sebagai Undang-

Undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas 

kepastian hukum. 

3) Kebiasaan 

Pasal 1339 KUH  Perdata menyatakan: Persetujuan tidak 

hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. 

Kebiasaan yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah 

kebiasaan pada umumnya (gewoonte) yaitu kebiasaan setempat atau 

kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu 

(bestending gebruikelijkbeding). 

4) Kepatutan 

Pada dasarnya kepatutan ini merujuk pada ukuran tentang 

hubungan rasa keadilan dalam masyarakat. Falsafah Negara 

Pancasila - menampilkan ajaran bahwa harus ada keselarasan, 

keserasian, dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan 

kewajiban asasi. Dengan kata lain di dalam kebebasan terkandung 

tanggung jawab. Selanjutnya berdasarkan Tap MPR Nomor 

II/MPR/1978 menyatakan: Manusia diakui dan diperlakukan sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya 



tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, 

jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 

Karena itu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, 

sikap tenggang rasa „tepo seliro’ serta sikap tidak semena-mena 

terhadap orang lain. 

Soepomo, telah memberikan sumbangan yang sangat besar 

dalam hal meletakkan dasar terhadap hubungan individu dan 

masyarakat di Indonesia yang membedakan dengan dunia Barat :  

a) Pertama, di Indonesia - yang primer adalah masyarakat. 

Individu terikat dalam masyarakat, hukum bertujuan mencapai 

kepentingan  individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan 

kepentingan mayarakat.  

b) Kedua, di Barat - yang primer adalah individu. Individu terlepas 

dari masyarakat, hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan 

individu.  

b. Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan, karena 

suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan 

sumbernya masih tetap ada. Misalnya, pada persetujuan jual beli - 

dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran 

menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan 

mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua 

perikatan-perikatan daripada persetujuan teiah hapus seluruhnya, maka 

persetujuannyapun akan berakhir. 

Suatu perjanjian akan berakhir (hapus) apabila: 

1) Telah lampau waktunya (kadaluwarsa) – Undang-Undang 

menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya, menurut 

Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata, bahwa para ahli waris dapat 

mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak 

melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu persetujuan 

tersebut menurut ayat 4 dibatasi berlakunya hanya lima tahun. 

Artinya, lewat dari waktu itu mereka dapat melakukan perbuatan 

hukum tersebut. 

2) Telah tercapai tujuannya 

3) Dinyatakan berhenti - para pihak atau undang-undang dapat 

menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian 



akan hapus. Misalnya, jika salah satu meninggal perjanjian akan 

hapus, seperti perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat 4 KUH  

Perdata). 

4) Dicabut kembali 

5) Diputuskan oleh Hakim. 

 

D. Perikatan Yang Timbul Karena Undang-Undang 

Di dalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang ini asas kebebasan 

mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah 

karena kehendak Undang-Undang. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari 

perjanjian maka pembentuk Undang-Undang memberikan aturan-aturan yang 

umum. Tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari Undang-

Undang di mana pembentuk Undang-Undang tidak memberikan aturan-aturan 

yang umum. Artinya apabila hendak mengetahui peraturan-peraturan dari 

beberapa figur perikatan-perikatan tersebut, hal ini harus dilihat pada peraturan 

yang mengetahui materi yang bersangkutan sendiri.  

Untuk terjadinya perikatan di atas, Undang-Undang tidak mewajibkan 

dipehuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk terjadinya perjanjian 

(Pasal 1320 KUH  Perdata) oleh karena perikatan ini bersumber dari Undang-

Undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu 

perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tersebut, Undang-Undang 

lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan. 

Perikatan yang bersumber pada Undang-Undang diatur dalam Pasal 1352 

sampai dengan Pasal 1380 KUH  Perdata yaitu suatu perikatan yang yang 

timbul atau lahir atau adanya karena telah ditentukan dalam Undang-Undang itu 

sendiri. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan Undang-Undang harus selalu 

dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain 

bahwa untuk terjadinya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan 

hukum (rechtfeit). 

Pasal 1352 KUH  Perdata menyatakan “Perikatan-perikatan yang 

dilahirkan demi Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang saja atau dari 

Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia”. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, perikatan yang bersumber pada 

Undang-Undang meliputi : (1) perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, 

(2) perikatan yang lahir dari Undang-Undang karena perbuatan manusia. 

 



 

1. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang saja 

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, yaitu perikatan yang 

timbul atau adanya karena adanya hubungan kekeluargaan, misalnya: (1) 

hak dan kewajiban alimansi; dan (2) hak dan kewajiban antara pemilik 

pekarangan yang berdampingan. 

a. Hak dan Kewajiban Alimansi 

Pada dasarnya setiap orang tua (suami-istri) yang mengikatkan diri 

dalam perkawinan memiliki kewajiban mendidik atau memelihara anak-

anak mereka (Pasal 104 KUH  Perdata jo Pasal 4l UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan). 

Sebagai iimbal-balik dari kewajiban orang tua kepada anak, maka 

menurut Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa anak yang telah dewasa 

wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah tidak bekerja 

(alimentasi). 

b. Hak dan Kewajiban antara Pemilik Pekarangan yang 

Berdampingan 

Menurut Pasal 625 KUH  Perdata, bahwa antara para pemilik 

pekarangan yang berdampingan berlaku beberapa hak dan  kewajiban, 

baik yang bersumber pada letak pekarangan mereka karena alam, 

maupun yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 

 

2. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang karena Perbuatan Manusia 

Menurut Pasal 1335 KUH  Perdata, bahwa perikatan-perikatan yang 

dilahirkan Undang-Undang sebagai akibat perbuatan manusia, lahir dari 

perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Sepintas bahwa 

perikatan yang timbul dari perbuatan manusia yang menurut hukum, juga 

persetujuan. Akan tetapi menurut Setiawan, apabila merujuk pada Pasal 

1233 KUH  Perdata secara tegas memisahkan persetujuan daripada Undang-

Undang, maka tentunya yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang 

adalah perbuatan-perbuatan menurut hukum yang bukan persetujuan. 

Perikatan yang timbul dari Undang-Undang karena perbuatan manusia 

tersebut meliputi: (1) Perbuatan manusia yang dibolehkan hukum atau 

hakiki (rechtmatige daad]; (2) Perbuatan manusia yang melanggar hukum 

(onrechtmatige daad). 



a. Perbuatan manusia yang dibolehkan hukum atau hakiki 

(rechtmatige daad) 

Pasal 1352 KUH  Perdata, menentukan bahwa perbuatan nanusia 

berdasarkan haknya, meliputi: (1) Perwakilan sukarela dan (2) 

Pembayaran tak terutang; dan (3) Perikatan alam. 

1) Perwakilan sukarela (zaakwaarneming) 

Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan, di mana 

seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud 

mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko 

orang tersebut. Misalnya, seorang yang atas kerelaannya sendiri 

mengurus orang lain (zaakwaarneming), maka timbullah perikatan 

itu. Perwakilan sukarela diatur dalam pasal l354 – 1358 KUH  

Perdata. 

Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa: 

a) Yang diurus adalah kepentingan orang lain; 

b) Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang 

diwakilkannya secara sukarela. Artinya bahwa ia berbuat atas 

inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan 

oleh Undang-Undang atau persetujuan; 

c) Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki 

dalam mengurus kepentingan orang lain; dan 

d) Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa, yang 

membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil suka 

rela. 

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan 

hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela 

bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak berwenang jelas 

masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbuatan hukum hal itu 

masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut 

sifatnya menurut ketentuan Undang-Undang tidak dilarang. 

Dalam melaksanakan tugasnya wakil sukarela memiliki hak 

dan kewajiban, antara lain: 

a) Bertindak sebagai bapak rumah yang baik dan mengurus dengan 

layak kepentingan orang yang diwakili (Pasal 1356 jo Pasal 

1357 KUH Perdata); 



b) Secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan 

pekerjaannya, sehingga orang yang diwakili dapat mengurus 

sendiri kepentingannya (Pasal 1354 KUH Perdata); 

c) Berkewajiban meneruskan pengurusannya, jika orang yang 

diwakili meninggal dunia sebelum urusannya selesai sampai ahli 

warisnya dapat mengambil alih (Pasal l355 KUH Perdata); 

d) Memberikan laporan, dan perhitungan mengenai apa yang ia 

terima; 

e) Bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang yang 

diwakili, karena pelaksanaan tugas kurang baik; 

f) Berhak mendapat penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehubungan dengan pekerjaannya; dan 

g) Hak retensi, yaitu hak menahan barang kepunyaan orang yang 

diwakili sampai pengeluarannya dibayar kembali (Arrest Hoge 

Raad l0 Desember l948]. 

2) Pembayaran Tak Terutang (onverschuldigde betaling) 

Pasal 1359 KUH  Perdata menyatakan, bahwa seorang yang 

membayar tanpa adanya utang, berhak menuntut kembali apa yang 

telah dibayarkan. Dan yang menerima tanpa hak berkewajiban untuk 

mengembalikan. 

Maksud dari pembayaran di sini adalah, setiap pemenuhan 

prestasi, baik berupa pembayaran utang uang yang tidak diwajibkan, 

penyerahan benda yang tidak diwajibkan, memberikan kenikmatan 

maupun mengerjakan sesuatu pekerjaan. 

Kekhilafan bukanlah merupakan syarat untuk menuntut 

pengembalian pembayaran yang tidak terutang. Misalnya, seorang 

yang telah membayar, ditagih untuk kedua halinya dan untuk 

menghindarkan pertikaian ia membayar lagi sekalipun ia tidak 

mempunyai hutang. 

Hoge Raad mengakui tuntutan pengembalian suatu prestasi 

yang telah dipenuhi dari suatu persetujuan yang bertentangan 

dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Sehubungan dengan itu Arrest H.R, adalah mengenai istri yang 

berzinah menghendaki suaminya menceraikan - si suami mau asal 

untuk itu ia dibayar - setelah perceraian istri menuntut kembali uang 



tak terutang. Tuntutan istri dikabulkan, mengingat persetujuan 

bertentangan dengan kesusilaan. 

3) Perikatan Alam (Natuurlijke Verbintenis) 

Pasal 1359 ayat (2) KUH  Perdata menentukan bahwa 

perikatan alam yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat dituntut 

pengembaliannya. 

Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan, apakah yang dimaksud 

dengan perikatan alam, tetapi hanya menjelaskan tentang akibatnya 

saja. Tetapi berdasarkan unsur-unsur perikatan wajar, menurut 

Mariam Darus Badrulzaman, dkk. Dapat dirumuskan bahwa 

perikatan wajar adalah perikatan di mana kreditor tidak mempunyai 

hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi walaupun dengan bantuan 

hakim. Sebaliknya debitor tidak mempunyai kewajban untuk 

memenuhi prestasi, debitor hanya mempunyai kewajiban moral 

untuk memenuhinya; misalnya pembayaran bunga yang tidak 

diperjanjikan (Pasal 1359 ayat 2 KUH  Perdata). 

b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) 

Menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, menyebutkan 

bahwa melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar 

hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban huku 

dari si pembuat sendiri. 

Perbuatan manusia yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 

1353 KUH Perdata, misalnya orang yang melempar mangga dan 

mengenai kaca sehingga pecah (Pasal 1365 KUH Perdata). Dari 

ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan 

hukum apabila memenuhi persyaratan, antara lain : 

1) Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) 

2) Harus ada kesalahan (schuld) 

3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan 

4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. 

 

3. Kesusilaan 

Suatu perikatan bukan saja karena perjanjian atau Undang-Undang 

saja, tetapi juga dapat timbul karena perikemanusiaan atau 

moral/kesusilaan, atau kepatutan. Dimana kewajiban berprestasi debitor 



semata-mata karena rasa belas kasihan, perikemanusiaan atau kepatutan. 

Tanggung jawab debitor juga karena alasan yang sama. 

Sumber tersebut terdapat dalam sila kedua dari Pancasila. Contohnya: 

kewajiban memberikan nafkah kepada anak yatim piatu yang terlantar dan 

belum dewasa, kewajiban memberi jasa kepada orang yang berjasa terhadap 

debitor. 

 

E. Berakhirnya Suatu Perikatan 

Menurut ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata “sesuatu perikatan baik yang 

lahir dari perjanjian maupun Undang-Undang dapat berakhir karena, beberapa 

hal antara lain: 

1. Pembayaran (betaling), yaitu jika kewajibannya terhadap perikatan itu telah 

dipenuhi (Pasal 1382 KUH  Perdata); 

2. Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan/penitipan (consignatie) yaitu 

pembayaran tunai yang diberikan oleh debitor, namun tidak diterima 

kreditor kemudian oleh debitor disimpan pada pengadilan (Pasal 1404 KUH  

Perdata); 

3. Pembaharuan hutang (novasi), yaitu apabila hutang yang lama digantikan 

oleh hutang yang baru (Pasal 1416 dan 1417 KUH Perdata); 

4. Kompensasi atau Imbalan (vergelijking) yaitu apabila kedua belah pihak 

saling berhutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan; 

5. Percampuran hutang (schulduermenging) yaitu apabila pada suatu perikatan 

kedudukan kreditor dan debitor ada di satu tangan seperti pada warisan 

(Pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata); 

6. Pembebasan hutang (kwijtschelding der schuld) yaitu apabila kreditor 

membebaskan segala hutang-hutang dan kewajiban pihak debitor (Pasal 

1438 - 1441 KUH Perdata); 

7. Batal dan Pembatalan (nietigheid ot te niet doening) yaitu apabila perikatan 

itu batal atau dibatalkan; misalnya terdapat paksaan (Pasal 1446 KUH 

Perdata); 

8. Hilangnya benda yang diperjanjikan (het vergaan der verschuldigde zaak) 

yaitu apabila benda yang diperjanjikan binasa, hilang atau menjadi tidak 

dapat diperdagangkan (Pasal 1444 - 1445 KUH Perdata); 

9. Timbul syarat yang membatalkan (door werking ener onbindende 

voorwaarde), yaitu ketentuan isi perjanjian yang disetujui kedua belah 

pihak. 



10. Kadaluwarsa (verjaring); 

Pasal ini mengatur berbagai cara hapusnya perikatan yang lahir dari 

perjanjian maupun Undang-Undang dan cara-cara yang ditunjukkan oleh 

pembentuk Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat membatasi para pihak 

untuk menciptakan cara lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Selain itu 

juga tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan 

karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya 

dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak. 

 

1. Pembayaran (betaling) 

Istilah „pembayaran‟ dalam Hukum Perikatan berbeda dengan istilah 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi 

pembayaran adalah setiap tindakan, pemenuhan prestasi, walau 

bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan 

prestasi pun disebut pembayaran. 

Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi 

harus, tetapi ada kalanya bahwa perikatannya tetap ada dan pihak ketiga 

mengantikan kedudukan kreditor semula (subrogasi, Pasal 1400 KUH 

Perdala). 

Dalam subrogasi, apabila pihak ketiga melunasi utang seorang debitor 

kepada kreditornya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara 

debitor, dengan kreditor asli. Dengan pembayaran itu maka perikatan itu 

sendiri tidak lenyap, tetapi yang terjadi adalah pergeseran kedudukan 

kreditor kepada orang lain. Subrogasi dapat laliir karena perjanjian maupun 

karena Undang-Undang. Subrogasi karena perjanjian terjadi antara kreditor 

dengan pihak ketiga atau debitor dengan pihak ketiga. 

 

2. Kadaluarsa ( Verjaring) 

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH  Perdata, kadaluarsa adalah suatu 

alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membebaskan diri dari suatu 

perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang. 

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui dua macam kadaluarsa, 

yaitu: (1) Kadaluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang 



(acquisitive prescription); dan (2) Kadaluarsa untuk dibebaskan dari suatu 

perikatan atau dibebaskan dari tuntutan (extinctive prescription). 

a. Kadaluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang (acquisitive 

prescription) 

Dari ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata, kadaluarsa untuk 

memperoleh hak milik atas suatu barang dapat dilakukan jika terpenuhi 

unsur-unsur sebagai berkut: 

1) Ada itikad baik (Pasai 1965 dan Pasal 1966 KUH Perdata); 

2) Ada alas hak yang sah; 

3) Menguasai barang tersebut terus-menerus selama 20 tahun atau 30 

tahun tanpa ada yang menggugat. 

b. Kadaluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari 

tuntutan (extinctive prescription) 

Sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata ditentukan bahwa segala 

tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan 

harus karena kadaluarsa, dengan lewat 30 tahun sedangkan orang yang 

menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak usah menunjukkan alas hak, 

dan tidak dapat diajukan terhadapnya tangkasan yang berdasarkan itikad 

buruk. 

Kadaluarsa tidak dapat berjalan dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Terhadap anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan 

(curandus). 

b. Terhadap seorang istri selama perkawinan; 

c. Terhadap piutang yang digantungkan pada syarat, selama syarat itu 

tidak terpenuhi; 

d. Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan 

hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan mengenai 

piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. 

 

Sumber : Buku Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, 2006 oleh Titik Triwulan Tutik.    


