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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian 

 

1. Pengertian Perjanjian 

 

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa 

hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah 

satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, 

misalnya jual beli dan hutang-piutang. 

 

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainya. 

 

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

mengenai harta kekayaan.
1
 Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan 

perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, 

dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal 

                                                           
1
 Abdulkadir  Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-III. Bandung. PT. 

Citra Aditya Bakti. Hlm: 225 
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atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji tersebut.
2
 

 

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.
3
 Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 

seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
4
 Menurut Sudikmo 

Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu 

sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban 

yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu 

menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat 

hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.
5
  

 

2. Asas-asas Perjanjian 

 

Didalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar 

kehendak dari para pihak untuk melakukan perjanjian. Beberapa asas tersebut 

adalah:
6
 

  

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas   ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  mengadakan 

perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh 

                                                           
2
 Wiryono Prodjodikoro. 1979. Asas-asas Hukum Perjanjian. Cetakan Ke-VIII. Bandung. 

Bale. Hlm: 9 
3
 R. Subekti. 1996. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermessa. Hlm: 1 

4
  Setiawan. 1999. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Cetakan ke- VI. Bandung. Putra A 

Bardin. Hlm: 77 
5
 Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum. Yogyakarta. Liberty. Hlm: 97 

6
 Abdulkadir  Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Loc.Cit. 
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undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak 

dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

tidak bertentangan dengan kesusilaan. 

 

b. Asas Pelengkap 

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak 

diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan 

sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila 

dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain maka berlakulah 

ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban para 

pihak saja. 

 

c. Asas Konsensual 

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya 

kesepakatan (consensus) antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak 

saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

 

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian 

 

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang 

diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat 

akibathukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, sayarat-sayarat sah perjanjian:
7
 

 

 

                                                           
7
 Idem. Hlm: 228 
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a. Ada persetujuan kehendak (consensus). 

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai 

pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga 

dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi 

dalam proses perundingan. 

 

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, 

pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai 

objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainya menyatakan 

juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan 

yang mantap bagi kedua pihak. 

 

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun 

tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para 

pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan 

dan tidak ada penipuan. 

 

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity) 

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan 

untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 

akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai 

umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang 

yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
8
 

 

                                                           
8
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta. 

Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. Hlm: 341 
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1) Orang-orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan 

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini 

telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) 

 

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang 

telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika 

tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para 

pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut. 

 

c. Ada suatu hal tertentu (objek) 

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib 

dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi 

pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan 

hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek 

perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin 

dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig,void). 

 

d. Ada suatu sebab yang halal (causa) 

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang 

untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan 

bahwa ”suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu 

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam 

Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, 
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tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang 

dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal 

menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh 

undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban 

umum.
9
  

 

4. Akibat hukum Sahnya Perjanjian 

 

Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah: 

a. Berlaku Sebagai Undang-Undang 

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan 

perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan 

mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak 

yang membuat perjanjian. 

b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak 

Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka 

apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah 

pihak juga. 

c. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 

KUHPerdata). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran 

objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan 

norma kepatutan dan kesusilaan. 

 

 

                                                           
9
 Idem. Hlm: 342 
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B. Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi 

 

1. Pengertian Wanprestasi 

 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan.
10

 Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dimana 

sebelumnya ada suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak melakukan 

perikatan tersebut sebagai dalam suatu perjanjian sebagaimana yang termaktub 

dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.  

 

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 

 

Ada beberapa bentuk wanprestasi, yaitu: 

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 

b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; 

d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

 

Tata cara menyatakan Debitur wanprestasi adalah sebagai berikut: 

a. Sommatie yaitu peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi 

melalui Pengadilan Negeri. 

b. Ingebreke Stelling yaitu peringatan Kreditur kepada Debitur tidak melalui 

Pengadilan Negeri. 

 

 

 

                                                           
10

 Abdulkadir  Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia . Op. Cit. Hlm: 203 
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3. Akibat Hukum Bagi yang Wanprestasi 

 

Pihak yang melakukan wanprestasi akan mendapat akibat hukum berupa hukuman 

atau sanksi hukum sebagai berikut: 

a. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh 

Kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 

b.  Apabila perikatan itu mengikat timbal balik, Kreditur dapat menuntut untuk 

memutuskan/membatalkan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 

KUHPerdata). 

c. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur 

sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). 

d. Debitur diwajibkan untuk memenuhi isi perikatan jika masih dapat dilakukan, 

atau pembatalan yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 

KUHPerdata). 

e. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika diperkarakan ke 

pengadilan dan Debitur dinyatakan bersalah. 

 

4. Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur) 

 

Keadaaan memaksa adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh 

Debitur dikarenakan adanya peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga 

yang akan terjadi ketika perikatan dibuat, biasanya keadaan memaksa tersebut 

berada diluar kekuasaanya. 
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C. Tata Cara  Penyelesaian Perkara Perdata 

 

1. Pengajuan Gugatan 

 

Apabila dalam suatu sengketa, para pihak yang terlibat tidak dapat menyelesaikan 

sengketa tersebut secara damai, jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui 

pengadilan yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan 

negeri yang berwenang. 

 

Gugatan adalah suatu permohonan yang di ajukan Penggugat kepada ketua 

pengadilan negeri yang berwenang, yang berisi tuntutan hak yang didalamnya 

berisi suatu sengketa. Gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri 

disebut perkara perdata (civil action, civil case), pihak yang mengajukan gugatan 

disebut Penggugat (plaintiff) dan pihak yang digugat disebut Tergugat (defendant, 

opposant). 

 

a. Penyusunan dan Pengajuan Gugatan 

Dalam penyusunan surat gugatan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan 

dimuat dalam surat gugatan, yaitu:
11

  

1) Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, 

umur, alamat, pekerjaan, dan agama (identity of the parties). 

2) Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang 

kejadian atau peristiwa (factual grounds) dan uraian tentang hukum, 

                                                           
11

 Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 2012. Hlm: 37 



17 
 

yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis 

gugatan itu (legal grounds). 

3) Tuntutan yang dimohonkan Penggugat agar diputuskan oleh pengadilan 

(petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan 

primer (primary claim) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan 

subside (subsidiary claim) yang merupakan tuntutan pengganti apabila 

tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan. 

 

b. Sita Jaminan dan Tuntutan Provisional 

Sita jaminan adalah  sebagai jaminan yang diletakkan atas harta yang dimiliki  

Tergugat yang diketahui untuk nantinya tidak dialihkan oleh Tergugat kepada 

pihak lain sebagai pelunasan utang-utangnya/ingkar janji/adanya perbuatan 

melawan hukum. 

 

c. Pengubahan Surat Gugatan. 

Pengubahan surat gugatan dapat dilakukan sebelum terjadi jawab menjawab 

diantara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara perdata di pengadilan. 

 

d. Pencabutan Surat Gugatan 

Pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila proses jawab menjawab belum  

terlaksana. 

 

e. Penggabungan Gugatan. 

Penggabungan gugatan dapat dilakukan apabila seseorang mempunyai 

bebarapa tuntutan. 
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2. Pemberian Kuasa Dalam Perkara Perdata 

  
Dalam hal pemberian kuasa yang berhak menerima kuasa adalah orang yang 

memiliki kekuasaan untuk bersidang di Pengadilan misalnya: Penasihat 

Hukum/Pengacara, yang mempunyai hubungan kekeluargaan (kuasa insidentil) 

dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala desa dan dibuat didepan Ketua 

Pengadilan Negeri maupun yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. 

 

3. Pemeriksaan Perkara 

 

Pemeriksaan telah mencakup pemeriksaan panggilan apakah pihak yang 

berpekara telah dipanggil secara sah dan patut. Pembacaan gugatan perbaikan 

gugatan sebelum terjadi jawab menjawab diberi kesempatan, jawab menjawab, 

pengajuan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi. 

  

4. Pembuktian Gugatan 

 

Pembuktian berapa surat-surat diwajibkan surat tersebut diberi materai dan saat 

dipersidangan diperlihatkan aslinya surat tersebut apabila yang diajukan berupa 

fotokopi, apabila surat bukti berupa fotokopi yang diajukan asli surat tersebut 

tidak dapat diperlihatkan maka kekuatan surat tersebut lemah sebagai bukti dan 

dan tidak akan dipertimbangkan. 

 

Bukti berupa saksi-saksi saat akan didengar keterangan baik saksi dari Penggugat 

maupun Tergugat diharuskan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, 

apabila mempunyai hubungan sedarah dan salah satu pihak keberatan maka saksi 

tidak akan disumpah, jika dilanjutkan memberikan keterangan nilai keterangan 
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terabaikan. Sedangkan saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau 

3 (tiga) garis keturunan diwajibkan disumpah agar kekuatan keterangan mendapat 

kekuatan sebagai nilai pembuktian. 

 

5. Putusan Hakim 

 

Putusan adalah akhir dari segala pemeriksaan yang dilakukan pada saat 

persidangan dengan mengambil pertimbangan, atas pertimbangan tersebut akan 

terdapat sebab akibat. 
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H.   Kerangka Pikir 

                                         

C.                                                                                          

  

 

                                               

 

 

 

                                            Putusan 

                                             Hakim 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Hubungan Dagang /Bisnis antara HSN dengan WJY adalah hubungan dagang 

dalam jual beli Crude Palm Oil HSN sebagai penjual/penyalur Crude Palm Oil 

sedangkan WJY adalah sebagai penerima/pembeli Crude Palm Oil dengan suatu 

perjanjian. Dengan demikian antara penggugat dengan Tergugat mempunyai 

hubungan hukum yaitu hubungan bisnis. 

        HSN   

Penjual/Penyalur 
           WJY 

PPe 

       Bisnis 

         CPO 

 

 
     Wanpretasi 

         

 

 
       Gugatan 

    

 

 

Pertimbangan             

Hakim   

ertimbanga

n 

         CPO 

 

 

Akibat Hukum  

Putusan 

 

 

HHukuHukum

 

        Bisnis 

         CPO 

 

      Alasan             

Gugatan 

         CPO 
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Wanprestasi dilakukan oleh WJY sebagai pembeli Crude Palm Oil sehingga 

terjadi perselisihan dikarenakan pihak penerima/pembeli ingkar janji dengan cara 

tidak lagi melakukan pembayaran terhadap Crude Palm Oil yang telah diterima 

WJY dengan demikian WJY telah melakukan wanpresatsi. Akibat wanpertasi 

tersebut HSN merasa keberatan sehingga HSN mengajukan Gugatan ke 

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

 

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register 

No. 147/Pdt.G/2009/PN.LP. Bahwa selanjutnya atas  gugatan tersebut Hakim 

menjatuhkan Putusan. 

 

Putusan hakim didasarkan  karena adanya alasan dan dasar Penggugat 

mengajukan gugatan dan dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 

No.147/Pdt.G/2009/PN.LP., dengan pemeriksaan , bukti-bukti berupa bukti surat 

yang diajukan penggugat dan tergugat yaitu beberapa perjanjian yang disepakati 

ditambah bukti saksi oleh HSN sebagai Penggugat. Selanjutnya atas putusan 

tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak. 


