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PERIKATAN YG LAHIR DARI 

PERJANJIAN

PENGERTIAN  PERIKATAN

• Mnrut Subekti:

– Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 

dua pihak, atau lebih, dg mana pihak yg satu 

berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yg lain, 

dan pihak yg lain berkewajiban memenuhi 

tuntutan tsb.

• Hubungan hukum berarti hak si berpiutang 

dijamin oleh hukum atau oleh UU.

• Para pihak berarti terdiri dari:

– Kreditur � yg berhak menuntut sesuatu

– Debitur � yg berkewajiban memenuhi tuntutan
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PENGERTIAN  PERJANJIAN

• Pasal 1313 BW:

– Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.

• Mnrut Subekti:

– Suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji 

pd pihak lain, atau di mana para pihak tsb saling 

berjanji utk melakukan suatu prestasi.

• Bentuk perjanjian:

– Diucapkan (lisan)

– Ditulis (tulisan)

Nama lain perjanjian

1. Persetujuan (agreement)

� Maksudnya, para pihak setuju melakukan suatu

prestasi.

2. Kontrak (contract)

� Perjanjian/persetujuan yg tertulis (lebih sempit

maknanya)
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HUBUNGAN PERJANJIAN & PERIKATAN

• Perjanjian melahirkan Perikatan (Obligations).

– Perjanjian adlh peristiwa kongkrit. Perikatan adlh
abstrak

• Sumber Perikatan:

– Perjanjian (paling sering)

– Sumber-sumber lain, yang diatur oleh UU

• Oleh karena itu, jenis perikatan adalah:

– Yang bersumber dari perjanjian

– Yang bersumber dari UU

PERIKATAN YG BERSUMBER 

DARI PERJANJIAN

• Perikatan yg lahir dari perjanjian, memang

dikehendaki (disepakati) oleh para pihak yg

membuat perjanjian.

• Oleh krn itu, salah satu syarat sahnya

perjanjian adlh KESEPAKATAN, spt yg diatur

dlm ps. 1320 BW

PERIKATAN YG BERSUMBER

DARI  UU

• Perikatan yg lahir dari UU, diadakan oleh UU 

di luar kemauan (tanpa kesepakatan) para

pihak.

• Contoh perikatan yg diadakan atau yg

bersumber oleh UU:
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• Ps. 1359 BW:

– Tiap-tiap pembayaran menimbulkan suatu utang; 

Apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk 

itu, dapat dituntut kembali. . . . Dst.

• Antara para pihak (orang yg membayar tanpa 

kewajiban dan orang yg menerima 

pembayaran) oleh UU ditetapkan suatu 

perikatan.

– Org yg membayar tanpa kewajiban � kreditur

– Org yg menerima pembayaran � debitur

• Ps. 1365 BW:

– Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian pd orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu, yg karena 

kesalahannya, untuk menggantikan kerugian 

tersebut.

• UU menetapkan perikatan antara 2 pihak, 

yaitu pihak melakukan PMH dan pihak yg 

menderita kerugian krn PMH.

• Bagi mahasiswa notariat:

– Lebih banyak belajar perikatan yg bersumber dari 

perjanjian.
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PERIKATAN YG BERSUMBER

DARI PERJANJIAN

1. Perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata 

(Perjanjian Bernama)

� Buku III KUHPerdata, BAB V s/d VII

2. Perjanjian yang diatur di luar KUHPerdata 

(Perjanjian Tidak Bernama)

� Lahir dari asas Kebebasan Berkontrak

JENIS-JENIS PERJANJIAN

a. Berdasar Prestasinya:

i. Perjanjian Sepihak/Cuma-Cuma

ii. Perjanjian Timbal Balik/Atas Beban

b. Berdasar Waktu Terjadinya:

i. Perjanjian Riil

ii. Perjanjian Konsensuil

iii. Perjanjian Formil

c. Berdasar Pengaturannya:

i. Perjanjian di dalam KUHPerdata

ii. Perjanjian di luar KUHPerdata

iii. Perjanjian Campuran


