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HUKUM PERIKATAN

PADA UMUMNYA

Level Kompetensi I Sesuai Silabus

PENGERTIAN PERIKATAN

• Pengertian perikatan tidak dapat ditemukan 

dalam Buku III BW.

• Pengertian perikatan diberikan oleh ilmu 

pengetahuan Hukum Perdata

• Dari berbagai sumber bacaan, dpt dirumuskan 

pengertian perikatan sbb:

– Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta 

kekayaan antara dua orang atau lebih dimana 

pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain 

berkewajiban atas sesuatu.

Unsur-unsur Perikatan

• Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan

unsur-unsur perikatan:

a. Adanya hubungan hukum

� Pelaksanaan perikatan dapat dipaksakan oleh hukum

yang berlaku

� Apk janji nonton bioskop dg teman2 merupakan Perikatan?

b. Dalam lapangan harta kekayaan

� Bukan Hk Keluarga misalnya, di mana orang tua

wajib menafkahi anaknya, dan anak wajib dinafkahi

orang tuanya. � Walau kewajiban tsb mrpk

perikatan, tetapi ini tidak diatur dlm Hk Perikatan
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c. Adanya para pihak

� Dua orang atau lebih

� Pihak yg berhak atas prestasi (kreditur) dan pihak yg 

wajib memenuhi prestasi (debitur)

d. Ada prestasi

� Menurut ps. 1234 BW, prestasi itu dibedakan atas:

� Memberikan sesuatu

� Berbuat sesuatu

� Tidak berbuat sesuatu

PRESTASI UTK MEMBERIKAN SESUATU

• Ps. 1235 BW

– Prestasi perikatan utk memberikan sesuatu dalam 

arti menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari 

debitur kepada kreditur

– Kewajiban debitur untuk menyerahkan bendanya, 

tanpa harus ditagih oleh kreditur

– Benda dlm keadaan sempurna spt pada waktu 

diperjanjikan

PRESTASI UTK BERBUAT / TDK BERBUAT

• Diatur dlm ps. 1239 BW:

– Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk 

tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan 

memberikan penggantian biaya, kerugian dan 

bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya

• Ps. 1241 BW:

– Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga 

boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri 

perikatan itu atas biaya debitur

• Dg kata lain, kreditur dpt mewujudkan sendiri 

prestasi yg dijanjikan dg biaya dari debitur 

berdasarkan kuasa/putusan yg diberikan 

hakim, apabila debitur enggan melaksanakan 

prestasinya.

� Hal ini disebut juga dengan EKSEKUSI

� Contohnya: (lihat Prof. Mariam 

Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, Hukum 

Perikatan dan Penjelasan, Penerbit Alumni)
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• Debitur wajib mendirikan sebuah bangunan 

(berbuat sesuatu), maka dlm hal debitur tidak 

memenuhi prestasi tsb, kreditur berhak 

membangun sendiri bangunannya atas biaya 

debitur, setelah ada kuasa dari Hakim.

• Dlm hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan 

kreditur, karena bentuk prestasi Debitur 

bersifat personal, seperti kewajiban membuat 

lukisan atau bernyanyi, maka kreditur dapat 

meminta ganti rugi.

• Contoh eksekusi bagi perikatan utk tidak 

berbuat sesuatu:

– Dlm suatu perjanjian untuk tidak mendirikan 

tembok yg menghalangi pemandangan rumah 

tetangganya, debitur tdk bersedia memenuhi 

kewajibannya, maka kreditur atas izin hakim dpt 

meruntuhkan tembok tsb atas biaya-biaya dari 

debitur.

• Mnrut Prof. Mariam Badrulzaman:

– Eksekusi hanya dapat dilakukan dalam perikatan 

untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 

sesuatu

– Eksekusi tidak diberikan bagi perikatan untuk 

memberikan sesuatu

WANPRESTASI

• Ps. 1243 BW:

– Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, 

bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap 

Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika 

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 

waktu yang melampaui waktu yang telah 

ditentukan. 
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• Wujud dari wanprestasi / tidak memenuhi 

perikatan:

– Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan

– Debitur melaksanakan prestasinya, tetapi 

terlambat atau tidak tepat waktu

– Debitur melaksanakan prestasinya, tetapi keliru

– Debitur melakukan perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan. 

AKIBAT WANPRESTASI

• Kreditur dpt minta ganti rugi atas biaya , rugi, 

dan bunga yang dideritanya (= GANTI RUGI)

• Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam 

keadaan wanprestasi (shg dpt dimintai ganti 

rugi), undang-undang memberikan upaya 

hukum bg kreditur dengan suatu pernyataan 

lalai bagi debitur.

• Pasal 1238 BW:

– Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, 

atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan 

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila 

perikatan ini mengakibatkan debitur harus 

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan.

• Jadi dalam hal ini fungsi penetapan lalai 

adalah merupakan upaya hukum untuk 

menentukan kapan saat terjadinya ingkar janji 

/ wanprestasi

• Jadi saat terjadinya wanprestasi, adalah pada 

saat debitur LALAI.

• Kapan debitur LALAI, adalah pd saat:

– Adanya surat perintah, atau akta sejenis (somasi), 

atau

– Apabila perikatannya menentukan bhw debitur 

lalai pd saat lewatnya waktu yg ditentukan sesuai 

kesepakatan dlm kontraknya

• Dengan terjadinya LALAI, maka kreditur dpt 

menggugat ganti rugi
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GANTI RUGI

• Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga 

• Biaya (menurut Prof. Subekti)

– Segala ongkos yg jelas-jelas sdh dikeluarkan satu 

pihak.

– Contoh: Sebuah panitia mengadakan perjanjian dg 

penyanyi utk show, tetapi penyanyi tidak datang, 

shg pertunjukan dibatalkan, maka yg termasuk 

biaya adlh: ongkos cetak iklan, sewa gedung, dsb

• Rugi (menurut Prof. Mariam Badrulzaman)

– Kerugian material: Adlh kerugian nyata yg dpt 

diperkirakan/ diduga pd saat perikatan tsb 

diadakan, yg timbul sbg akibat langsung dari

wanprestasi

• Contoh: Dlm hal penjual menderita serangan jantung 

karena pembeli mobil tidak membayar mobilnya, maka 

serangan jantung bukan mrpk akibat langsung 

wanprestasinya pembeli

– Kerugian immaterial (kerugian yg bersifat moral, 

ideal) � Contoh: rusaknya nama baik

– Jumlah kerugian ditentukan dg perbandingan 

antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya 

wanprestasi dengan keadaan kekayaan seandainya 

tidak terjadi wanprestasi.

– Bentuk ganti rugi yg lazim adlh:

• Uang (berdasar Yurisprudensi)

• Pemulihan pd keadaan semula, contoh: 

– reparasi barang, 

– pengumuman di media-media berisi permohonan maaf telah 

merusak reputasi kreditur, dsb.

• Larangan untuk mengulangi wanprestasi

– Ganti rugi ini dpt dipaksakan dg uang paksa

• Bunga

– Pembayaran jumlah uang tertentu oleh pihak yg 

lalai dlm suatu perikatan dimana dlm perikatan 

tsb sdh ditentukan bhw pihak yg wanprestasi hrs 

membayar pd pihak lainnya. (ps. 1249 BW)

– Pembayaran bunga yg hanya berhubungan dg 

perikatan membayar sejumlah uang (besarnya 

ditentukan oleh ketentuan perUU-an). (ps. 1250)

• (biasanya terkait perikatan hutang-piutang)
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OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA)

• Sering juga dianggap sbg Pembelaan Debitur, 

sehingga debitur yg dituduh lalai dpt membela 

diri utk membebaskan dirinya dari sanksi 

ganti-rugi.

• Pengaturannya berdasarkan:

• Ps. 1244 BW:

– Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, 

kerugian dan bunga, bila ia tak dapat 

membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya 

perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 

sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 

dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada 

itikad buruk kepadanya.

• Ps. 1245 BW:

– Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, 

bila karena keadaan memaksa atau karena hal 

yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang 

terlarang baginya.

• Dari pasal2 di atas, unsur2 yg harus dipenuhi 

utk terjadinya Overmacht:

– Tidak memenuhi prestasi

– Terdapat hal yg tidak terduga, di luar kesalahan 

debitur, yg tidak dpt dipertanggung-jawabkan 

kepadanya

– Debitur telah berusaha secara patut untuk 

memenuhi prestasinya.
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• Dlm hal terjadi keadaan memaksa / 

overmacht, maka:

– Apabila kreditur menggugat debitur krn 

wanprestasi, adalah kewajiban debitur untuk 

membuktikan adanya overmacht.

– Hakim wajib memeriksa bukti-bukti apakah benar 

terjadi overmacht.

• Jenis-jenis Overmacht yg membebaskan 

debitur dari kewajiban perikatannya:

– Overmacht absolut

• Keadaan memaksa yg menyebabkan prestasi tidak 

mungkin dilaksanakan oleh siapapun, baik oleh debitur 

maupun oleh orang lain

• Biasanya dikaitkan dg bencana alam atau kecelakaan 

fatal, sehingga siapapun orangnya, tidak mungkin 

memenuhi suatu perikatan.

• Ps. 1444 BW

– Overmacht relatif

• Dalam keadaan memaksa tsb, debitur masih mungkin 

melaksanakan prestasi, tetapi dg kesukaran atau 

pengorbanan sangat besar. Contoh:

– Pihak pengangkut barang (ekspeditur) berjanji untuk 
melakukan pengangkutan, akan tetapi pada saat hari 
pengangkutan, terjadi pemogokan buruh pelabuhan karena 
menuntut kenaikan upah. Sehingga jika pengangkut tetap 
diwajibkan melaksanakan perjanjian pengangkutannya, 
pengangkut harus membayar biaya lebih besar. 

– Seorang entertainer berjanji untuk mengadakan show. Sebelum 
jadwal show, ternyata anaknya meninggal kecelakaan.

RESIKO

• Adlh kewajiban memikul kerugian yg 

disebabkan kejadian di luar kesalahan salah 

satu pihak dlm perikatan. Contoh:

– Barang yg diperjual-belikan musnah di laut karena 

kapal pengangkutnya karam.

– Barang yg disewakan terbakar habis selama waktu 

disewakan.
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• Jika kita berbicara RESIKO, maka kita 

berbicara:

– Siapa atau pihak mana yg hrs memikul kerugian2 

yg muncul akibat resiko yg terjadi?

• RESIKO biasanya terkait dg terjadinya keadaan 

memaksa di luar kesalahan para pihak.

Resiko dlm Perjanjian Sepihak

• Ps. 1237 BW:

– Dlm hal adanya perikatan utk memberikan suatu 

barang tertentu, maka barang itu semenjak 

perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si 

kreditur

• Jadi, dlm perjanjian sepihak tsb, jika barang 

sebelum diserahkan musnah krn peristiwa di 

luar kesalahan salah satu pihak, maka 

kerugian hrs dipikul si kreditur

• Contoh perjanjian sepihak:

– Perjanjian hibah

– Perjanjian pinjam pakai

Resiko dlm Perjanjian Timbal Balik

• KUHPerdata Perikatan Umum tidak mengatur 

ttg resiko dlm perjanjian timbal balik.

• Sehingga para sarjana menggunakan asas 

kepatutan, yaitu:

– Resiko ditanggung oleh mereka yg tidak 

melakukan prestasi

• Rujukannya dlm KUHPerdata ttg Perjanjian 

Khusus
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• Ps. 1545 BW (perjanjian tukar-menukar):

– Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk 

ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, 

maka perjanjian dianggap gugur dan pihak yang 

telah memenuhi perjanjian dapat menuntut 

kembali barang yang telah diberikannya dalam 

tukar-menukar tsb.

• Ps. 1553 BW (Perjanjian Sewa-Menyewa)

– Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan 

musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka 

perjanjian sewa-menyewa  gugur demi hukum.

• Kata “gugur” berarti masing-masing pihak 

tidak dapat menggugat pihak lainnya.

• Resiko kerugian akibat musnahnya barang 

sewa, dipikul oleh pemilik barang.

• Ps. 1460 BW (perj jual-beli barang tertentu):

– Jika barang yang dijual itu berupa barang yang 

sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, 

barang itu menjadi tanggungan pembeli, 

meskipun penyerahannya belum dilakukan dan 

penjual berhak menuntut harganya.

• Para sarjana (a.l. Prof. Subekti dan Prof. 

Mariam Badrulzaman) berpendapat bhw ps. 

1460 tidak layak digunakan utk menentukan 

resiko dlm perjanjian timbal-balik.

• Disebabkan, dalam perjanjian jual-beli, 

peralihan hak milik barang pd pembeli, baru 

terjadi setelah adanya penyerahan (levering).

• Sehingga menurut kedua sarjana tsb, resiko yg 

dibebankan kepd pembeli sebelum dia 

menjadi pemilik barang, adalah bertentangan 

dg asas kepatutan, spt. yg diatur dlm ps. 1545 

dan 1553 BW.
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• MA pd th 1963 menerbitkan SEMA No. 3/1963 

yg menganggap tidak berlaku lagi Pasal 1460 

B.W. tentang risiko seorang pembeli barang.

• Akan tetapi, SEMA tsb juga tidak tegas

mengatur, siapa akhirnya yg harus memikul

resiko atas musnahnya barang yang sudah

dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan ke

pembeli.

– Baca SEMA No. 3/1963 tsb


