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AZAS-AZAS PERIKATAN

BERSUMBER DARI PERJANJIAN

SISTEM TERBUKA 

• Hk Benda � Sistem tertutup, bersifat 

memaksa

• Hk Perjanjian (Hk Perikatan Bersumber dari 

Perjanjian) � Sistem terbuka. Hukum 

perjanjian bersifat pelengkap

SISTEM TERBUKA

• Para pihak dlm perjanjian dapat:

– Membuat perjanjian apa saja

– Membuat perjanjian yg menyimpangi pasal-pasal 

Hk Perjanjian

• Contoh dalam praktek, adanya klausula perjanjian:

�Pengakhiran Perjanjian ini berlaku tanpa diperlukan 

keputusan pengadilan dan pihak-pihak dalam 

perjanjian ini melepaskan ketentuan-ketentuan  

yang  termaktub dalam pasal 1266 ayat 2 dan ayat 

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

• Dg kata lain, jika para pihak tidak mengatur 

dalam perjanjian mereka, maka masalah yg 

tidak diatur oleh mereka akan tunduk pada Hk 

Perikatan.

• Pasal-pasal dlm Hukum Perjanjian hanya 

berlaku, apabila para pihak tidak mengadakan 

aturan2 sendiri dlm perjanjian mereka.
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PEMBATASAN SISTEM TERBUKA

• Ps. 1339 BW:

– Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang 

dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan 

juga segala sesuatu yang menurut sifatnya 

persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, 

kebiasaan, atau undang-undang.

• Sistem terbuka Hk Perjanjian dibatasi oleh:

– Keadilan/moral

– Kebiasaan

– UU

AZAS KONSENSUALITAS

• Artinya azas ini:

– Perikatan dan perjanjian timbul/dilahirkan sejak 

detik tercapainya kesepakatan (konsensus).

– Perikatan dan perjanjian sah jika tercapai 

kesepakatan, tanpa perlu formalitas lain.

• Perjanjian yg masih membutuhkan syarat 

formal, seperti harus dibuat tertulis atau 

harus dibuat dg akta otentik, merupakan 

perjanjian khusus, yg dikenal dg nama 

perjanjian formil.

• Di luar jenis2 perjanjian formil, semua 

perjanjian bersifat Konsensualitas.

AZAS KEBEBASAN

• Sistem terbuka dan azas konsensualitas dalam 

Hk Perjanjian melahirkan azas Kebebasan

• Ps. 1338 ayat (1) BW:

– Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.
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• Perjanjian adalah sah berlaku sbg UU, jika 

memenuhi ps. 1320 BW:

– Adanya kesepakatan para pihak

– Adanya kecakapan para pihak

�(Disebut sbg syarat subyektif)

– Adanya hal tertentu yg diperjanjikan

– Adanya sebab/causa yg halal

�(Disebut sbg syarat obyektif)

PEMBATASAN-PEMBATASAN

• Sistem Terbuka, azas Konsensualitas, dan azas 

Kebebasan, dibatasi oleh:

– Undang-undang

– Kesusilaan

– Ketertiban umum

• Ingat! Syarat sahnya perjanjian adlh “Sebab yg 

halal”

• Ps. 1337 BW:

– Suatu sebab adalah tidak halal/terlarang, jika 

dilarang oleh undang-undang atau bertentangan 

dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

• Ketentuan undang-undang yg membatasi azas 

kebebasan berkontrak adalah ketentuan UU 

yg bersifat dwingend recht

• Contoh ketentuan UU yg bersifat dwingend 

recht:

– Ps. 1338 ayat 2 yg melarang pemutusan perjanjian 

secara sepihak.

– Ketentuan2 lain terkait:

• Perlindungan hak2 pihak yg lemah, spt. Konsumen, 

buruh atau pekerja

• Kepentingan umum/publik



3/22/2014

4

• Contoh ketentuan UU yg bersifat aanvullend 

recht:

– Pasal 1477 BW ditentukan bahwa penyerahan

harus terjadi di tempat dimana barang yang dijual 

berada pada waktu penjualan, jika tentang itu 

tidak telah ditentukan lain.

• Peraturan hukum ini bersifat pelengkap, shg 

orang-orang yang mengadakan perjanjian jual-

beli boleh menyimpanginya dengan 

mengadakan perjanjian yang menentukan

sendiri tempat dan waktu penyerahan 

tersebut

AZAS KEKUATAN MENGIKAT & 

KEPASTIAN HUKUM

• Ps. 1338 BW:

– Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 

undang-undang berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undangundang.

AZAS KEPATUTAN & MORAL

• Ps. 1339 BW:

– Perjanjian berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau 

undang-undang.

• Ps. 1337 BW:

– Perjanjian hrs berdasar sebab yg sah, yaitu tidak 

bertentangan dg UU, kesusilaan, atau ketertiban 

umum.

AZAS IKTIKAD BAIK

• Ps. 1338 ayat (3) BW:

– Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.


