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  M O D U L    
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SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA 

 

 
      Pendahuluan 

 Modul ini merupakan modul yang membahas secara khusus tentang sejarah 

perkembangan dan sisitimatika hukum perdata, selain itu dibahas pula secara 

umum tentang konsep-konsep yang termasuk dalam ruang lingkup hukum prdata. 

Oleh karena itu tentu diharapkan mahasiswa dapat menguasai secara benar 

konsep dasar mengenai hukum perdata,khususnya yang berkaitan dengan sejarah 

perkembangan hukum perdata. 

A. Sejarah Hukum Perdata 

Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak lepas dari sejarah 

perkembangan ilmu hukum di negara eropa lainnya, dalam arti 

perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh 

perkembangan hukum di negara-negara lain. 

     Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia 

belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak lepas dari 

kebijakan yang diterapkan di negara belanda. Menurut Kansil (1993 :63), 

tahun 1948 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum 

Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan eropa 

dikodifikasi. 

Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata, dipertahankan juga 

asas konkordansi, resikonya hampir hasil kodifikasi tahun 1848 di 

indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negara 

Belanda. 
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     Adapun yang dimaksud dengan asas konkordansi adalah asas 

penyesuaian atau persamaan terhadp berlakunya sisitem hukum di 

Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat (2) I.S. yang 

bunyinya “ Untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh 

Undang-Undang di negeri belanda. 

     Sumber pokok Hukum Perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

sipil disingkat KUHS atau Burgerlijk Wetboek (BW). 

Berdasarkan asas konkordansi,kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi 

contoh bagi kodifkasi hukum perdata Eropa di Indonesia 

     Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-

Undang dasar 1945, hasil perubahan keempat menyatakan bahwa segala 

peraturan perundang-undangan yang masih berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. 

Dengan demikian sepanjang belum ada peraturan yang baru maka segala 

jenis dan bentuk peraturan perundangan yang ada yang merupakan 

peninggalan dari Zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal 

tersebut termasuk keberadaan hukum perdata. Hanya saja dalam 

pelaksanaan disesuaikan dengan asas dan falsafah negara pancasila 

termasuk apabila telah lahir peraturan perundangan yang baru, maka apa 

yang ada dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Contohnya, 

masalah tanah yang telah ada Undang_undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Pokok-pokok Agraria, terutama mengenai Bumi,air serta kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya,kecuali ketentuan yang mengenai 

Hipotik yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini. 

Juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Udang Nomor 1 Tahu 

1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan 
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     Ketentuan lain dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 tahun 1963 yang menyatkan beberapa pasal yang ada dalam 

KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Pasal-pasal yang tidak berlaku : 

1. Pasal 108 sampai dengan 110 BW tentang ketidakwenangan bertindak 

dari istri konsekwensinya suami istri mempunyai kedudukan yang 

sama dalam hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 31 UU No.1 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan. 

2. Pasal 284 ayat (3) BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir 

dari seorang wanita Indonesia Asli.. 

3. Pasal 1579 BW yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang 

tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya 

B. Pengertian Hukum Perdata  

 

Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu 

Burgerlijk Recht, bersumber pada Burgerlijk Wetboek (B.W), yang di 

Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata). Hukum Perdata Indonesia yang bersumber pada KUH 

Perdata ialah Hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasi pada tanggal 

1 Mei 1848. dalam perkembangannya banyak Hukum Perdata yang 

pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian. 

Menurut Prof. Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas 

meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang 

mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.  

Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata ada kalanya 

dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dari Hukum Dagang. 

 Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah 

keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu 

dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan 
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masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang 

dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan 

Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Menurut Prof. Abdulkadir 

Muhammad, Hukum Perdata adalah segala peraturan hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 

di atas, maka ada beberapa unsur dari pengertian Hukum Perdata yaitu 

adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum 

artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap 

pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh 

hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara 

orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (persoon) adalah 

subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan 

kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum. 

      

C. Luas Lapangan Perdata Materiil      

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat 

dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan 

hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban 

dalm hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan 

hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan 

mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal 

atau hukum acara perdata. 

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak 

kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan 

demikian hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur 

siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan 

kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul Hukum tentang Orang. 
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Manusia yang diciptakan oleh Tuhan berjenis kelamin pria dan 

wanita, maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasang-

pasangan antara pria dan wanita. 

 Hidup berpasang-pasangan tersebut diikat dengan tali 

perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan 

anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam 

hubungan yang demikian ini maka lahirlah Hukum Keluarga. 

Manusia sebagai mahluk social tentu saja mempunyai 

kepentingan/kebutuhan, dan kepentingan/kebutuhan itu hanya dapat 

terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia 

lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut 

manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-

perjanjian seperti jual-beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain 

sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan 

Hukum Benda dan Hukum Perikatan, yang tergabung dalam Hukum Harta 

Kekayaan. 

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, 

pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua 

yang dimilikinya termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh 

karena itu harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang 

ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya, maka lahirlah 

Hukum Waris. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Hukum Perdata Materiil itu 

mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup 

manusia, yaitu: 

a. Hukum tentang Orang (personenrecht); 

b. Hukum Keluarga (familierecht); 

c. Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht); 

d. Hukum Waris (erfrecht); 
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L a t i h a n : 

 

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas 

kerjakan latihan berikut : 

1. Mengapa orang atau masyarakat masih memerlukan hukum,padahal 

telah ada dan berkembang norma-norma yang mengikat kehidupannya. 

2. Apa yang dimaksud dengan hukum perdata dalam arti luas dan hukum 

perdata dalam arti sempit, serta mengapa hukum dagang dipisahkan 

dari hukum perdata. 

3. Berikan beberpa contoh pasal dalam KUH Perdata yang sudah 

dinyatakan tidak berlaku lagi ? dan mengapa pasal tersebut dinyatakan 

tidak berlaku. 

4. Apa yang dimaksud dengan pluralisme hokum perdata? Mengapa 

sampai terjadi pluralisme?. Bagaimana mengatasinya.? 

5. Berikan beberpa contoh pasal dalam KUH Perdata yang sudah 

dinyatakan tidak berlaku lagi? Dan berikan juga alas an mengapa pasal 

tersebut dinyatakan tidak berlaku  lagi? 
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RANGKUMAN 

     Hukum perdata mengatur hubungan manusia dengan manusia atau 

antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari 

seorang yang satu terhadap seorang lain di dalam perhubungan keluarga 

dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum 

kekayaan, sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum 

keluarga. 

     Hukum perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang 

sebagai hukum khusus,artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) 

merupakan aturan-aturan umum, sedangkan yang diatur dalam hukum 

Dagang merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal 

khusus.Aturan-aturan umum juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus 

dengan mengingat Asas Lex Specialis Derogat Legi General . 

     Kondisi Hukum perdata masih beraneka ragam atau pluralisme. Hal ini 

dikarenakan adanya kebijakan pembagian hukum, oleh pemerintah Hindi 

Belanda, yaitu hokum yang berlaku bagi golongan Eropa ,Hukum yang 

berlaku bagi golongan Timur Asing dan Hukum yang berlaku bagi 

Golongan Pribumi. Untuk mengatasi keanekaragaman dikeluarkan 

kebijakan dakam bentuk politik hokum dan penundukan diri, baik pada 

seluruh atau sebagian Hukum Perdata Eropa,pada tahun 1848 diadakan 

kodifikasi hokum perdata Indonesia. 

Tes formatif 

1. Alasan mengapa orang atau masyarakat memerlukan hukum karena…..  

    A. tidak semua orang mengetahui,memahami,menyikapi dan berprilaku 

berdasarkan aturan yang berlaku. 

    B. hukum dapat  menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam 

masyarakat. 
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     C. hukum dapat menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat. 

     D. hukum bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam 

masyarakat.. 

 

2.  Masyarakat dan …. Tidak dapat dipisahkan karena bagaikan dua mata 

uang dalam satu sisi. 

      A. Keamanan. 

      B. Kedamaian. 

      C. Ketertiban. 

      D. Keindahan 

 

3. Dalam pengertian yang sempit hukum perdata meru lawan dari hukum 

… 

    A. Pidana. 

    B. Publik. 

    C. Perseorangan. 

    D. Dagang. 

 

4.. Dalam Arti yang luas, hukum perdata meliputi hukum…… 

     A. Pidana. 

     B. Perseorangan. 

     C. Publik. 

     D. dagang 

5.Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesia terjadi pada tahun…….. 

     A. 1828. 

     B   1838. 

     C   1848. 

     D 1948. 
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6. Manakah di antara Negara berikut yang bukan termasuk golongan 

Timur Asing ? 

A. Turki. 

B. Jepang. 

C. Pakistan. 

D. India 

7. Asas Lex specialis Derogat legi generalis mengandung makna aturan-

aturan yang ………. 

A. yang khusus berlaku terhadap hal-hal yang umum. 

B. Umum yang berlaku terhadap hal-hal yang khusus. 

C. Yang secara khusus teruat dalam KUH Perdata. 

D. Yang secara khusus berlaku bagi golongan pribumi. 

8. Maksud upaya “penundukan diri” pada hokum Eropa adalah dalam hal 

…  

A. Kekayaan dan harta benda. 

B. Keluarga dan warisan. 

C. Kekayaan dan warisan. 

D. Harta benda dan warisan 

 9. Kematian Perdata adalah ……. 

    A. Suatu hukuman yang menyatakana bahwa seseorang tidak dapat 

memiliki sesuatu hak lagi. 

    B.  Suatu hukuman yang dijatuhkan pada seseoarang  untuk tidak 

melakukan transaksi dalam lapangan hukum perdata. 

    C.  Seseorang yang tidak mempunyai hak untuk mengadakan transaksi 

dalam lapangan hukum perdata. 

   d.   Seseorang yang karena sesuatu hal dinyatakan tidak cakap dalam 

lapangan hukum perdata. 
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Hukum Tentang Orang 

Pendahuluan 

      Modul ini berjudul Subyek hukum dan kecakapan dalam hukum . konsep-konsep 

yang terdapat dalam modul  sebelumnya.Konsekwensinya tidak tertutup 

kemungkinan ada beberapa konsep yang telah diuraikan pada modul terdahulu., 

terungkap kembali dalam pembahasan modul tersebut. 

      Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dan contoh –contoh 

praktis yang berkaitan dengan subyek hukum dan kecakapan  dalam hukum. Oleh 

karenanya secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki 

kemampun memahami perihal subyek hukum dan kecakapan dalam hukum. Oleh 

karena secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki 

kemampuan memahami perihal subyek hukum dan kecapakan dalam hukum.. 

Sedangkan kompetensi khusus adalah : 

1. menjelaskan kedudukan manusia sebagai subyek hukum. 

2. menjelaskan kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum. 

 

A. Subjek Hukum dan Kecakapan dalam Hukum 

        Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan 

kewajiban dari hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di 

dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud denga subyek hukum adalah orang 

(persoon), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (naturlijk persoon) dan badan 

hukum (rechtpersoon). 

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari konsep-konep dan contoh-contoh 

praktis yang berkaitan dengan subyek hukum dan kecakapan dalam hukum. 

M O D U L 
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Oleh karena secara umum kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki 

kemampuan memahami perihal subyek hukum dan kecakapan dalam hukum. 

Sedangkan kompetensi khusus adalah : 

1. menjelaskan manusia sebagai subyek hukum. 

2. menjelaskan kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum. 

 

B.KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM 

     Dalam mengkaji dan mencermati uraian mengenai kedudukan manusia sebagai 

subyek hukum. Sehubungan dengan itu setelah mahasiswa mengkaji dan mencermati 

uraian ini, diharapkan mampu menjelaskan kedudukan manusia sebagai subyek 

hukum. 

     Menurut Agus Somawinata ( 1996 :9) yang dimaksud dengan subyek hukum 

adalah pendukung hak-hak perdata dan kewajiban-kewajiban perdata subyek atau 

pendukung dari hubungan hukum yaitu hubungan hukum perdata yang mempunyai 

hak perdata. 

Dengan demikian,kita dapat menerima secara gamblang bahwa setiap manusia dalam 

kedudukannya sebagai subyek hukum mempunyai wewenang hukum,yaitu 

wewenang untuk memiliki hak-hak subyektif. 

Berlakunya kedudukan manusia sebagai pembawa hak adalah sejak dia dilahirkan 

sampai dia meninggal dunia, bahkan jika hukum memerlukan, misalnya untuk 

kepentingan pembagian warisan maka sjak dalam kandungan seorang perempuan 

dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. 

a.Manusia pribadi 

     Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya 

dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang 

perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si 

anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. 
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     Semua manusia pada sat ini merupakan subjek hukum, pada masa 

dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum hal ini ditandai 

dengan dilihat dalam Magna Charta, Bill of Right. Di Indonesia 

terlihat dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 7(1) KRIS 1949 dan Pasal 7 

(1) UUDS, Pasal 10 KRIS dan Pasal 10 UUDS. 

     Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-

haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya 

semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-

orang yang dinyatakn tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang 

yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan serta 

perempuan yang telah kawin. Selanjutnya menurut Pasal 330 KUH 

Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang 

yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. 

      Orang yang ditaruh di bawah Pengampuan menurut ketentuan 

Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa 

berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya 

berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai mengamuk. 

Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin, sejak 

dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 

kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. 

     Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat 

meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada. Pasal 

3 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukuman pun yang 

mengakibatkan kematian perdata. 
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b .Badan hukum 

Dalam lapangan hukum perdata,selain manusia (persoon) yang 

mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum,dikenal pula apa yanag 

disebut badan hukum (recht persoon) atau perkumpulan yang dapat 

memeliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti 

halnya yang dilakukan oleh seorang manusia. Subekti (1994 :21) 

                        Menyatakan yang dimaksud badan hukum atau recht persoon adalah 

orang yang diciptakan oleh hukum. 

                               Sementara Utrecht (1983:266) menyatakan bahwa badan hukum 

adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang 

bukan manusia. 

                        Badan hukum sekalipun bukan manusia, namun karena berkedudukan 

sebagai subyek hukum dan juga merupakan orang yang diciptakan 

oleh hukum maka mempunyai kedudukan yang sama, seperti halnya 

manusia. 

                                 Misalnya ada seorang warga masyarakat yang terkena kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota dalam pelebaran jalan, 

kemudian dia merasa dirugikan karena mendapatkan ganti rugi yang 

jauh dari harga pasaran maka berhak menuntut pemerintah daerah ke 

pengadilan. 

                        Begitu juga sebaliknya apabila ada badan hukum seperti pemerintah 

daerah Kabupaten atau kota yang merasa dirugikan oleh warganya 

maka dia pun berhak menuntut ke Pengadilan. Dengan demikian, 

jelaslah bahwa kedudukan badan hukum sama dengan kedudukan 

manusia sebagai subyek hukum atau pembawa hak. 

                        Status Badan Hukum menurut Agus Somawinata (1996 :20) diberikan 

kepada wujud tertentu misalnya : 

1. Kumpulan orang-orang yang bersam-sama bertujuan untuk 

mendirikan suatu badan,yaitu berwujud perhimpunan. 
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2..Kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan 

tertentu ini yang dalam masyarakarat dikenal dengan sebutan 

yayasan. 

     Badan Hukum adalah perkumpulan/organisasi yang oleh hukum 

diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak  dan 

kewajiban atau organisasi/kelompok manusia yang mempunyai 

tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. 

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam 

klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu: 

1) Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan 

pemerintahan, perusahaan Negara; 

2) Badan hukum yang diakui oleh pemerintahan seperti Perseroan 

Terbatas, Koperasi; 

3) Badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan 

tertentu yang bersifat idiil seperti yayasan. 

 

 Selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan 

hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua 

macam yaitu: 

1) Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh 

pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti 

departemen, provinsi, lembaga-lembaga Negara; 

2) Badan Hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh 

pemerintah atau swasta dan diberi  wewenang menurut hukum perdata. 

     Dalam Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 

syarat-syarat materiil pembentukan badan hukum. Biasanya yang 

ditentukan adalah syarat formal, yaitu dengan akta notaries. 

Berdasarkan doktrin ada beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi 

dalam pembentukan badan hukum yaitu: 
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1) Ada harta kekayaan terpisah; 

2) Mempunyai tujuan tertentu; 

3) Mempunyai kepentingan sendiri; 

4) Ada organisasi teratur. 

Prosedur pembentukan bada hukum dapat dilakukan dengan 

perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang. Pada 

badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum 

itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang 

termuat dalam akta pendirian.  

Anggaran Dasar itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh para 

pendirinya. Pada badan hukum yang dibuat dengan undang-undang, 

status badan hukum itu ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. 

Di dalam literatur hukum, ada beberapa teori untuk menentukan 

bahwa suatu lembaga itu merupakan sebuah badan hukum, yaitu: 

a) Teori Fiksi (Von Savigny) 

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu hanya fiete atau 

dianggap seolah-olah manusia 

b) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Brinz) 

Hak-hak dari badan hukum sebenarnya hak-hak yang tidak ada yang 

mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu kekayaan yang 

terikat oleh suatu tujuan. 

c) Teori Organ (Otto Von Gierke) 

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum sungguh-sungguh 

merupakan kepribadian yang ada ialah sebagai organisme yang bisa 

menyatakan kehendaknya dengan perantaraan alat perlengkapan. 

d) Teori Propieto Collective (Palniol) 

Teori ini menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari 

perhimpunan sesungguhnya hak dan kewajiban anggotanya bersama-

sama, sedangkan badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. 
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Berakhirnya badan hukum memiliki status sebagai subjek hukum 

adalah sejak badan hukum tersebut dibubarkan secara yuridis. 

c. Perwalian 

                   Diatur dalam : 

                   Pasal 331 s/d 418 KUH Perdata. 

Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-undang perkawinan. 

                  Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta   

kekayaan seorang anak yang belum dewasa,jika anak itu tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua. 

    Dalam perwalian berlaku asas tidak dapat dibagi-bagi, artinya pada tiap-

tiap perwalian itu hanya ada satu wali (Pasal 333 KUH Perdata).  

     Terhadap asas tersebut ada perkecualiannya yaitu apabila perwalian itu 

dilakukan oleh Ibu sebagai orang tua yang hidup terlama, maka kalau ia 

kawin lagi suaminya menjadi wali peserta; serta apabila ditunjuk pelaksana 

pengurusan barang milik anak yang belum dewasa di luar Indonesia. 

 

Di dalam KUH Perdata ditentukan ada beberapa macam-macam 

perwalian, yaitu: 

b) Perwalian oleh suami isteri yang hidup terlama 

Berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari 

kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak 

kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang 

hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari 

kekuasaan orang tua. 

c) Perwalian dengan  surat wasiat atau akta 

Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau 

wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali 

bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal 

dunia demi hukum atau karena penetapan hakim tidak harus dilakukan 
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oleh orang tua yang lain. Pengangkatan dilakukan dengan wasiat, atau 

dengan akta notaris yang dibuat untuk keperluan itu semata-mata. 

Dalam hal ini boleh juga beberapa orang diangkatnya, yang mana 

menurut nomor urut pengangkatan mereka, orang yang kemudian 

disebutnya akan menjadi wali, apabila orang yang disebut sebelumnya 

tidak ada (Pasal 355 KUH Perdata). 

d) Perwalian oleh hakim 

Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah 

kekuasaan orang tua, yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara 

yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah 

mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan 

semenda. Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan 

ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang 

tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkatwali untuk selama 

waktu ketidakmampuan itu ada. Apabila pengangkatan itu diperlukan 

karena ada atau tak adanya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau 

karena tempat tinggal mereka tidak diketahui, maka oleh Pengadilan 

juga diangkat seorang wali. 

 

Mengingat adanya beberapa latar belakang diangkatnya wali, maka 

ada perbedaan saat mulainya perwalian antara yang satu dengan lainnya, 

yaitu: 

a) Wali menurut Undang-Undang mulai pada saat terjadinya peristiwa 

yang menimbulkan perwalian, yaitu meninggalnya salah satu orang tua; 

b) Wali yang diangkat oleh orang tua dengan wasiat mulai pada saat orang 

tua mati dan sesudah wali menyatakan menerima; 

c) Wali yang diangkat oleh hakim mulai pada saat pengangkatan apabila 

wali hadir pada saat pembacaan di muka sidang pengadilan, jika tidak 

hadir mulai setelah putusan hakim diberitahukan kepada wali. 
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Setelah adanya wali, baik karena UU, karena pengangkatan orang 

tua ataupun karena penetapan pengadilan, maka wali mempunyai 

kewajiban sebagai berikut: 

a) Memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan; 

b) Mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan dari anak yang 

berada di bawah perwaliannya; 

c) Mengadakan jaminan; 

d) Menentukan pengeluaran; 

e) Membuat catatan dan laporan. 

Berakhirnya perwalian dapat disebabkan karena kondisi si anak 

yang berubah ataupun kondisi wali yang mengalami perubahan, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Dalam hubungan dengan keadaan anak: 

(1) anak menjadi meerderjarig; 

(2) matinya si anak; 

(3) timbulnya kembali kekuasaan orang tua; 

(4) pengesahan seorang anak luar kawin yang diakui. 

b) Dalam hubungan dengan tugas wali: 

(1) ada pemecatan atau pembebasan diri wali; 

(2) ada alasan pemecatan, yaitu wali berkelakuan buruk, wali 

menyalahgunakan kekuasaan, wali berada dalam keadaan pailit 

dan wali dijatuhi pidana. 

 

d.Pengampuan 

Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dewasa, 

yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus 

ditaruh di bawah Pengampuan, meskipun jika ia kadang-kadang cakap 

menggunakan pikirannya. 
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 Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah Pengampuan karena 

keborosannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka alasan 

Pengampuan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir. 

Cara untuk menetapkan pengapuan adalah dengan mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah 

hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya bertempt tinggal. 

Selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan adalah: 

a) Bagi yang kurang daya pikir adalah setiap keluarga sedarah dan suami 

atau isteri serta Jaksa demi kepentingan umum; 

b) Bagi yang lemah pikiran adalah orangnya sendiri; 

c) Bagi keborosan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh 

sanak keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat dan 

suami atau isteri. 

                   Pasal 451 KUH Perdata, menentukan bahwa bila seorang suami atau istri  

berada dibawah pengampuan, hakim harus mengangkat istrinya atau 

suaminya sebagai pengampu,kecuali ada alasan-alasan penting baginya 

untuk mengangkat orang lain sebagai pengampu. 

Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan pengadilan 

diucapkan. Segala tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang 

yang ditaruh di bawah pengampunan (kurandus) adalah demi hukum batal. 

Selanjutnya berakhirnya pengampuan terjadi apabila: 

a) Bagi kurandus adalah dengan matinya, hapusnya serta berhentinya 

sebab-sebab pengampuan, dan harus dilakukan dengan putusan 

pengadilan; 

b) Bagi kurator, ada pemecatan atau pembebasan sebagai pengampu serta 

apa yang ditentukan dalam Pasal 459 KUH Perdata,  bahwa seseorang 

tidak dapat dipaksakan untuk menjadi kurator selama lebih dari 

delapan tahun kecuali apabila kurator itu suami atau isteri kurandus 

atau keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. 
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e.Pendewasaan (Handlicting) 

Pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk 

meniadakan keadaan belum dewasa, baik untuk keseluruhan maupun hal-

hal tertentu. Pengaturan pendewasaan terdapat dalam Pasal 419 sampai 

dengan Pasal 432 KUH Perdata. Ada dua macam pendewasaan yaitu: 

a) Pendewasaan Sempurna ( pasal 420 KUH Perdata) 

Dengan pendewasaan ini orang yang belum cukup umur lalu boleh 

dikatakan sama dengan orang yang sudah cukup umur. Pendewasaan 

ini diperoleh dengan surat pernyataan “sudah meerderjarig” (Venia 

Actatis), oleh Gubernur Jenderal setelah mendengarkan dan mendapat 

pertimbangan Hoogerechtshof atau Presiden setelah memperoleh 

pertimbangan dari M.A yang dapat mengajukan adalah orang yang 

sudah mencapai umur 20 tahun penuh. Dengan adanya pendewasaan 

yang sempurna ini, maka orang tersebut dianggpa sama dengan orang 

dewasa dan cakap untuk melaksanakan semua perbuatan hukum. 

b) Pendewasaan Terbatas ( pasal 426 KUH Perdata) 

Dengan pendewasaan terbatas, orang yang belum cukup umur hanya 

dalam hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu saja sama 

dengan orang dewasa, sedang dia tetap di bawah umur.  

Permintaan pendewasaan terbatas ini bisa diajukan oleh orang yang 

sudah berumur 18 tahun. Pendewasaan terbatas diberikan oleh 

pengadilan atas permintaan orang yang belum dewasa, dan hanya 

diberikan kalau orang tua/walinya tidak keberatan. Pendewasaan 

terbatas ini memberikan hak-hak tertentu seperti orang yang sudah 

dewasa dan dapat dicabut oleh pengadilann apabila ternyata 

disalahgunakan atau ada alasan yang kuat untuk disalahgunakan. 

Agar akibat dari pendewasaan itu berlaku bagi pihak ketiga, maka 

pendewasaan tersebut harus diumumkan dengan penempatannya dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. 
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f.Catatan Sipil (Burgerlijke Stand) 

Pengertian catatan sipil adalh suatu catatan dalam suatu daftar 

tertentu mengenai kenyataan-kenyatan yang punya arti penting bagi status 

keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. 

                  Semula di Indonesia dalam praktek penyelenggaraan catatan sipil terdapat 

hambatan karena adanya pembagian golongan penduduk sebagaimana 

diatur dalam pasal 131 jo pasal 163 IS..Tetapi kemudian dengan instruksi 

Presidium Kabinet Ampera tanggal 27 Desember 1966, dikatakan bahwa 

dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya golongan penduduk, dan 

kantor catatan sipil dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu 

dilakukan pencatatan, yaitu: 

a) Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek 

hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban; 

b) Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami 

atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan; 

c) Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda 

atau duda; 

d) Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli 

waris, janda atau duda dari suami atai isteri yang telah meninggal; 

e) Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan 

identitas tertentu dalam hukum perdata. 

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum 

tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum 

tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak 

dan kewajiban di antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. 

Dengan demikian secara rinci tujuan dari pencatatan adalah:  

 

 



 22 

a) agar warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik; 

b) memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan; 

c) memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap Warga  

Negara. 

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu 

peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk 

membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, 

diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya 

peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau 

petugas yang berwenang itu. 

Untuk melakukan pencatatan dibentuk lembaga yang diberi nama 

Catatan Sipil (Burgerlijke Stand). Catatan sipil artinya catatan mengenai 

peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi 

kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua 

warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara 

Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. 

Lembaga Catatan Sipil yang berlaku umum secara strktural berada di 

bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan catatan sipil yang berlaku 

khusus untuk yang beragama Islam secara struktural berada di bawah 

Departemen Agama.  

Selanjutnya Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a). Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; 

b). Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; 

c). Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian; 

d). Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian; 

e). Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan 

pengesahan anak dan akta ganti nama. 
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Selanjutnya syarat untuk adanya pencatatan adalah sebagai  berikut: 

a) Adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum; 

b) Dibawa kepada penjabat Kantor Catatan Sipil; 

c) Dicatat/didaftar dalam register; 

d) Terbit kutipan akta otentik. 

g.Domisili 

Pengertian domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau 

berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal 

dapat berupa wilayah atau daerah dan dapat pula berupa rumah kediaman 

atau kantor yang berada dalam daerah tertentu. Domisili manusia pribadi 

disebut dengan tempat kediaman, sedangkat domisili untuk badan hukum 

disebut dengan tempat kedudukan. 

Arti penting domisili adalah dalam hal pemenuhan dan kewajiban, 

penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum dan berurusan 

dengan pengadilan. Ada beberapa macam domisili, yaitu: 

i. Domisili sesungguhnya, adalah tempat yang bertalian dengan hal 

melakukan wewenang perdata pada umumnya (tempat kediaman 

seseorang sehari-hari): 

 

(1) Tempat kediaman yang sukarela adalah tempat kediaman jika 

seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat 

menciptakan keadaan-keadaan di tempat tertentu atau rumah 

tertentu. 

(2) Tempat kediaman yang wajib( pasal 21 dan 22 KUH Perdata ) 

adalah tempat kediaman jika tempat kediaman itu tidak bergantung 

kepada keadaan-keadaan orang bersangkutan itu sendiri, akan 

tetapi bergantung kepada keadaan-keadaan orang lain yang dalam 

arti hukum ada hubungan dengan orang yang pertama itu. 

 



 24 

ii. Domisili yang dipilih adalah tempat kediaman yang ditunjuk sebagai 

tempat kediaman oleh salah satu pihak atau lebih dalam hubungan 

dengan melakukan perbuatan tertentu. 

Kemudian bagi mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, 

dianggap bertempat  tinggal ditempat mereka melaksanakan dinas ( pasal 

20 KUH Perdata ). 

Selanjutnya dalam  pasa 23 KUH Perdata kita mengenal istilah “domisili 

Penghabisan” (rumah Kematian atau rumah duka),yaitu tempat tinggal 

terakhir dari seorang yang meninggal dunia. 

Ketentuan ini penting dalam hal pembagian warisan, disamping para 

kreditur orang yang meninggal diperkenankan menggugat “seluruh ahli 

waris “ pada rumah kematian tersebut dalam waktu 6 bulan sesudah 

meninggalnya orang itu. 

      Dengan belakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,kita mengenal satu jenis 

domisili  yaitu “Rumah Aman “atau tempat tinggal alternatif sebagaimana 

diatur dalam pasal 22 butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 

h.Keadaan Tak Hadir 

     Pengertian keadaan tak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di 

tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat 

kediaman, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui di mana ia 

berada. 

    Untuk dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir,harus memenuhi 

unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal 463 KUH Perdata sebagai dasar 

dari ketidakhadiran yakni : 

1. Meninggalkan tempat kediaman. 

2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. 

3. Tidak menunjuk atau memberi kuasa pada orang lain untuk 

mengatur pengelolaan kepentinganya. 
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4. Bilamana pemberian kuasa telah gugur. 

5. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi 

pengurusan dari hart benda atau seluruhnya atau untuk sebagian. 

 

6. Untuk mengangkat seorang wakil,maka harus diadakan tindakan 

hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran  

Apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, maka seseorang dapat 

dinyatakan dalam keadaan tak hadir, sehingga perlu ditunjuk 

seorang wakil yang akan melaksanakan hak dan menunaikan 

kewajiban. Yang berhak untuk  mitra diadakan penunjukan wakil 

adalah : 

1.Orang-orang yang berkepentingan,misalnya kreditur. 

2. Pihak kejaksaan. 

3. Ditetapkan sendiri oleh Pengadilan Negeri karena 

jabatannya. 

Akibat dari keadaan tak hadir adalah pada penyelenggaraan 

kepentingan yang bersangkutan, dan pada status hukum yang 

bersangkutan atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya 

Tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir adalah sebagai berikut: 

a) Masa tindakan sementara 

- yang bersangkutan tidak ada pada tempatnya; 

- orang tersebut tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya 

padahal tidak memberi kuasa. 

- Bentuk penyelesaian berupa pemberian tugas kepada Balai Harta 

Peninggalan oleh pengadilan sebagai pelaksana pengurusan 

kepentingan, hak-hak dan harta kekayaannya. 

-  Dengan demikian pada masa ini Balai Harta Peninggalan harus 

mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

orang yang tidak hadir tersebut. 
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b) Masa persangkaan barangkali meninggal dunia 

- 5 tahun bila yang tak hadir tidak mengangkat seseorang kuasa untuk 

mengurusi kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya 

- 10 tahun bila yang tak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur 

pengurusannya. 

- 1 tahun bila yang tak hadir adalah anak buah kapal atau penumpang 

kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan. 

Akibatnya pernyataan persangkaan mati maka hak-hak orang yang tak 

hadir beralih secara sementara kepada barangkali ahli waris. 

 

c) Pengalihan hak kepada ahli waris secara definitif 

- apabila diterima kabar kepastian matinya orang yang tak hadir 

- apabila lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan 

barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan pengadilan 

- sudah lewat waktu 100 tahun sejak hari kelahiran orang yang tak hadir 

tersebut. 
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LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan 

Anda  mengerjakan latihan berikut ini! 

1).Mengapa antara manusia dan badan hukum yang berkedudukan sama 

sebgai subyek hukum tetap memiliki perbedaan ? jelaskan. 

          2) Jelaskan perbedaan antara hukum Privat dan hukum Publik, dan hukum  

Perdata termasuk kelompok yang 

 mana dan apa sebabnya? 

          3) Hukum Perdata yang berlaku sekarang ini bersumber pada apa dan sebutkan 

nama aslinya! 

4).Uraikan secara singkat sejarah hukum Privat Eropa! 

5).Kalau menurut pengetahuan sekarang, hukum perdata dapat dibagi dalam 

berapa golongan? 

6).Mengapa Dalam Buku I Kitab  Undang - Undang Hukum  Perdata 

belum / tidak mengatur tentang subjek hukum? 

 

7). Suatu perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum harus memenuhi 

syarat-syarat apa? 

  

8). Apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum dan hubungan. Hukum? 
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RANGKUMAN 

 

Dalam lapangan hukum perdata, selain manusia(persoon) yang mempunyai 

kedudukan sebagai subyek hukum, dikenal pula apa yang disebut badan hukum (recht 

persoon). 

Di dalam lapangan hokum segala hubungan berkisar pada manusia,hokum 

atau hak tidak terlepas dari pada adanya manusia dalam kehidupan bersama,yaitu 

manusia yang bermasyarakat.Jadi,manusia sebagai mahluk yang dikaruniai akal 

pikiran harus dapat hidup dalam kehidupan masyarakat. Agar kehidupan manusia 

dalam masyarakat berjalan tertib,tenang dan damai diperlukan aturanaturan 

kehidupan. Dalam melaksanakan aturan kehidupan yang berupa hokum itulah 

manusia menempati posisi yang amat strategis karena kedudukannya sebagai 

pembawa hak atau sebagai subyek hokum. Dalam ilmu pengetahuan hokum 

barat,mausia sebagai pembawa hak atau sebagai subyek hokum dinamakan juga 

“persoon”. 

Kedudukan hak pada manusia adalah sedemikian rupa yang meskipun 

dikaruniaai oleh Undang-Undang atau putusan hakim atau dibatasi oelh Undang-

Undang,tetapi mengurangi atau membatasi ini tidak dapat sedemikian sehingga orang 

yang bersangkutan kehilangan seluruh haknya sebagai orang (pasal 1 KUH Perdata). 

Tiap manusia merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. 

Oleh karena itu,orang yang bercorak manusia disebut orang asli (natuurlijke 

persoon), sebagai lawan subyek hokum lainnya yaitu badan hokum (recht persoon). 

Subyek Hukum adalah pendukung Hak –hak Perdata dan kewajiban-

kewajiban perdata subyek atau pendukung dari hubungan hukuum ialah hubungan 

hukum perdata yang mempunyai hak perdata.jadi,badan pribadi atau persoon adalah 

subyek hak yang wenang berhak(mempunyai kewenangan berhak),yaitu wenang 

untuk menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. 

Berlakunya kedudukan manusia ebagai pembawa hak adalah sejak dia 

dilahirkan sampai dia meninggal dunia, bahkan jika hokum memerlukan, misalnya 
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untuk kepentingan pembagian warisan maka sejak dalam kandungan berlakulah 

manusia sebagi pembawa hak dengan catatan saat dilahirkan dalam keadaan 

hidup,sungguh pun hanya beberapa menit saja. 

Badan Hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih 

tepat yang bukan manusia. 

Badan Hukum sekalipun bukan manusia, namun karena berkedudukan sebagai 

subyek hukum dan juga merupakan orang yang diciptakan oleh hukum, maka 

mempunyai keududan yang sama. Badan hukum bisa dituntut juga bisa menuntut, 

badan hukum bisa digugat, juga bisa menggugat. 

            Dalam tata hukum Indonesia badan-badan hukum ada 3 macam yaitu menurut 

Hukum Eropa, antara lain negara dan perhimpunan.. Menurut hukum bukan eropa 

yang tertulis antara lain perhimpunan dan menurut hukum adat seperti wakaf dan 

yayasan 

Hukum Perdata adalah termasuk dalam kelompok hukum Privat, antara 

keduanya memang tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipiil. Hukum Perdata 

adalah lex generalisnya sedang hukum Dagang adalah lex spesialisnya. 

Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan sekarang adalah terdiri dari: 

1) hukum Perorangan 

2) hukum Keluarga 

3) hukum Harta Kekayaan 

4) hukum Waris. 

Berlainan dengan sistematika yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang membagi dalam 4 buah bukunya dalam: 

Buku I  : Tentang Orang  

Buku II : Tentang Benda  

Buku III  : Tentang Perikatan 

Buku IV  : Tentang Pembuktian dan Daluarsa 
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Tes Formatif 1 

 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban 

yang disediakan! 

1) Selain manusia sebagai pembawa hak dikenal pula badan hukum yang 

istilah asingnya adalah : 

       a. Naturlijke persoon. 

        b. rechtpersoon. 

        C personal recht person. 

        d. recht delicten persoon. 

  2) Badan hukum adalah :…… 

       a. orang yang diciptakan oleh hukum. 

       b.  perkumpulan yang diciptakan oleh hukum. 

       c.  perhimpunan yang diciptakan oleh hukum. 

       d.  yayasan yang diciptakan oleh hokum 

 

 

3)  Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur .... 

A. tentang perorangan. 

B. tentang orang 

C. tentang kekayaan 

D. tentang benda 

4)  Dalam pembagian menurut Ilmu Pengetahuan Hukum sekarang, perwalian 

masuk dalam kelompok .... 

A. hukum keluarga 

B. hukum harta kekayaan 

C. hukum waris 

D. bukan salah satu di atas 
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5)  Suatu perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum, apabila telah 

memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di bawah ini, kecuali .... 

A. didirikan dengan akte notaris 

B. didaftarkan pads kantor Hakim di Pengadilan Negeri 

C. diumumkan di Berita Negara 

D. dimintakan pengesahan anggaran dasarnya pads Menteri Kehakiman 

6)  A mengadakan jual-beli dengan. B, hal ini merupakan .... 

A. peristiwa hukum 

B. perbuatan hukum 

C. hubungan. hukum 

D. bukan salah satu di atas 

7)  Menurut Hukum Perdata, manusia diatur sejak lahir sampai mati, hal ini 

diatur dalam .... 

A. pasal 27 ayat 1 UUD 1945 

B. pasal 27 ayat 2 UUD 1945 

C. pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

D. bukan salah satu di atas 

Petunjuk mengerjakan soal ke-6 – 10 

Pilihlah Pernyataan Alasan Sebab Akibat 

A Benar Benar Benar 

B Benar Benar 

 

Salah 

 C Benar Salah  

D Salah Benar  

 

8) Antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang tidak ada perbedaan yang Asasi, 

Sebab 

  hanya berbeda pada riwayat terbentuknya. 
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9)  Seseorang yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap sebagai 

badan hukum, 

Sebab 

 kepentingan anak menghendakinya. 

 

10) Kodifikasi hukum perdata Belanda banyak dipengaruhi oleh hukum 

Romawi, 

Sebab 

 Belanda pemah dijajah oleh bangsa Romawi. 

11) Badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, dapat digugat atau 

menggugat di Pengadilan, 

Sebab 

 dia dianggap sebagai manusia. 

12)  Peristiwa hukum adalah peritiswa yang menimbulkan/menjadi   

       sebab timbulnya akibat hukum, 

Sebab 

peristiwa hukum adalah peristiwa yang menjadi sebab maka timbulnya 

hubungan hukum. 
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                                                                              MODUL 3 

 

HUKUM DAGANG 

 

Hukum Dagang / Niaga adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, 

ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam 

perdagangan/perniagaan. Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang hanya berdasarkan riwayatnya saja, yaitu karena dalam hukum Romawi 

belum mengenal peraturan-peraturan sebagaimana sekarang temuat dalam Wetboek 

van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), sebab memang 

perdagangan internasional baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan. 

Dahulu memang peraturan tentang Hukum Dagang dimaksudkan hanya 

berlaku bagi orang-orang "pedagang" saja, misalnya saja hanyalah orang pedagang 

diperbolehkan membuat Surat wesel dan hanya pedagang saja dapat dinyatakan pailit, 

akan tetapi sekarang tidak, peraturan itu berlaku bagi setiap orang, meskipun bukan 

pedagang. 

A. Sejarah Hukum Dagang 

Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad 

pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula 

perkembangan Hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kotakota di Eropa 

Barat. Pada zaman itu Italia dan Perancis Selatan telah lahir kotakota sebagai pusat 

perdagangan misalnya: Genua, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan lain-

lain. Hukum Romawi (Corpus luris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan 

seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itu maka 

pada waktu itu lalu disusunlah peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri di 

samping Hukum Romawi (hukum perdata) yang berlaku. 

M O D U L 

3 
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Hukum yang baru itu hanya berlaku bagi golongan pedagang saja, yang pada 

waktu itu disebut gilda dan disebut Hukum Pedagang (Koopmensrecht). Hukum 

pedagang pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, artinya tiap-tiap daerah 

mempunyai hukum dagang sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainniya. 

Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antardaerah, 

maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang Hukum Dagang ini. 

Pada abad ke-17 di Perancis pada waktu di bawah Raja Louis XIV oleh 

Menteri Keuangan yaitu Colbert membuat suatu peraturan Ordonance Du Commerce 

(1673). Peraturan ini mengatur hukum pedagang. Pada tahun 1681 disusul dengan 

keluarnya suatu peraturan lain yaitu Ordonance De La Marine, yang mengatur 

hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan). 

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya Code Civil yang mengatur 

Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

yaitu Code de Commerce, yang menjadi dasar penyusunannya adalah antara lain 

Ordonance du Commerce (1973) dan Ordonance de Mairne (1681). 

Pada tahun 1809 negeri Belanda dijajah Perancis Code de Commerce 

dinyatakan berlaku juga di negeri Belanda di samping Code Civil. Setelah Belanda 

merdeka, dan pada tahun 1838 berhasil membuat kodifikasi nasionalnya dalam 

bidang Hukum Dagang yaitu Wetboek van Koophandel yang meniru Code de 

Commerce. 

Untuk Indonesia berdasarkan azas konkordasi WVK brlaku pada tahun 1848 0 

Mei Staatsblad 1847 nomor 23). 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kodifikasi dalam 

Hukum Dagang tersebut melalui pasal 11 Agustus Peralihan masih berlaku dengan 

nama Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 
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B. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata  

 

Menurut Prof. Subekti, S.H., bahwa terdapatnya Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata sekarang ini 

dianggap tidak pada, tempatnya, oleh karena sebenarnya "Hukum Dagang" tidaklah 

lain daripada "Hukum Perdata", dan perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian 

hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala perbuatan perantara 

konsumen dan produsen. 

Memang antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang tidak ada perbedaan 

yang besifat azzasi, hal ini dapat dibuktikan pada pasal 1 K.U.H. Dagang. Pasal 1 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan: 

"Kitab Undang-unang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di 

dalam Kitab Undang-undang ini, sekedar di dalam Undang-undang ini tadi diatur 

secara khusus menyimpang" 

Dari pasal itu terlihat jelas bahwa antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang 

adalah sebagai lex generalis dengan lex specialisnya. Ketentuan-ketentuan lain yang 

juga menunjukkan hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang adalah 

ketentuan tentang perjanjian jual-beli, yang merupakan penjelasan dalam lapangan 

hokum dagang tidak ditetapkan dalam K.U.H. Dagang melainkan ditetapkan dalam 

K.U.H. Perdata. 

Sebaliknya mengenai asuransi yang penting bagi persoalan perdata malah 

ditetapkan dalam K.U.H. Perdata. Demikian juga tentang ketentuan tentang 

perjanjian/perikatan yang penting bagi lapangan perniagaan/perdagangan tidak 

ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

Di sini dapat dikatakan bahwa sumber yang terpenting dari Hukum Dagang 

adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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 Hal ini disebabkan adanya ketentuan dalam pasal 1 K.U.H. Dagang seperti 

tersebut di atas yang mempunyai arti bahwa untuk hal-hal yang diatur datam K.U.H. 

Dagang, sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang menyimpang, juga 

berlaku peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP. 

 

C. Orang-orang Perantara 

Pada zaman modem ini perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian 

perantaraan dari produsen kepada konsumen. Adapun pemberian perantara kepada 

Produsen atau pun konsumen dapat meliputi aneka macam pekerjaan, seperti 

misalnya: 

1. pekerjaan perantara sebagai makelar, commissionair pedagang keliling dan 

sebagainya. 

2. pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas baik di darat, laut maupun di 

udara, 

3. pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengankutan, supaya 

dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi, dan lain-lain. 

Orang-orang perantara dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 

a. orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian 

Hukum Perdata, misalnya: pemegang buku, seorang kasir, pelayan dan 

sebagainya,  

b.  orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan akan tetapi 

dapat dipandang sebagai "Lasthebber" dalam pengertian Hukum Perdata, 

misalnya: makelar dan seorang commisionair. 

Pengertian makelar di sini adalah seseorang yang menurut undang-undang adalah 

seorang penaksir dan perantara dagang yang disumpah, yang menutup perjanjian-

perjanjian atas perintah dan atas nama seorang lain dan yang untuk pekerjaannya 

itu ia mendapatkan upah yang lazim dinamakan provisi atau courtage. 

Sebelumnya dapat menjalankan pekerjaannya ia harus disumpah di muka 
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Pengadilan Negeri di mana dia bertempat tinggal, bahwa ia akan melakukan 

pekerjaannya itu dengan jujur. Dari setiap perjanjian yang ditutup ia diwajibkan 

membuat suatu catatan dan dalam waktu singkat ia harus memberikannya suatu 

turunan dari catatan terebut kepada masingmasing pihak. Apabila di kemudian 

hari timbul suatu perselisihan tentang perjanjian yang ditutup itu hingga menjadi 

suatu perkara di muka hakim, maka hakim ini dapat memerintahkan supaya 

catatan makelar tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk diperiksa. 

 

Commissioner adalah seorang perantara yang berbuat atas perintah dan atas 

tanggungan seorang lain juga, menerima suatu upah atau provisi, akan tetapi 

bertindak atas namanya sendiri. Suatu perjanjian yang ditutup oleh seorang 

commissioner mengikat diwajibkan memberikan pertanggung jawab kepada prang 

yang memberikan perintah tentang semua perjanjian yang telah ditutup dan 

tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan pemjanjian-perjanjian itu. 

Tetapi dia tidak usah menanggung bahwa pihak yang lain dalam perjanjian-

perjanjian itu sungguh-sungguh akan menepati kewajibannya, kecuali jika di 

samping upah bisa (provisi), ia telah minta dibayarkan suatu upah luar biasa 

dalam mana ia harus meanggung pembayaran barang-barang yang telah dijualnya 

meskipun ia belum atau tidak menerima pembayaran dari si pembeli sendiri. 

D. Surat-surat Berharga 

Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat yang mudah 

diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat 

dipindahtangankan. 

Macam surat-surat itu beraneka wama dan antara lain berupa: Sahara (tanda 

turut serta dalam suatu Perseroan Terbatas). Obligasi (tanda hutang dikeluarkan oleh 

badan-badan Pemerintah atau Swasta) dalam serf yang sama jumlah uangnya. Ceel 

(dikeluarkan oleh gudang-gudang penyimpanan barang-barang di pelabuhan). 

Konosemen (tanda penerimaan barang-barang untuk diangkut dengan kapal). 
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Wesel dan Cheque 

Aksep dan Promes 

Surat ini semuanya adalah surat-surat yang dikeluarkan atas tunjuk 

(aantoonder) atau atas order yang artinya bahwa surat-surat tadi menjanjikan 

memberikan (menyerahkan) barang, pembayaran sejumlah uang atau mengijinkan 

seseorang menjalankan sesuatu hak. 

Keistimewaannya surat-surat ini ialah bahwa pemegangnya berhak untuk 

menjalankan apa yang tersebut pada surat-surat itu. Dengan perkataan lain pemegang 

surat dalam pengemban hak. Hak itu terkandung dalam surat yang hersangkutan dan 

selalu mengikuti surat itu, sehingga hak itu dinamakan Hak Kebendaan. Akibatnya 

surat-surat berharga itu dapat diperjualbelikan dalam suatu bursa. 

Perbedaan antara surat-surat atas unjuk dan order tidak banyak yaitu: surat-

surat atas tunjuk-menunjuk si pemegang siapa pun sebagai yang berhak, sedangkan 

surat-surat atas order menunjuk si pemegang yang namanya tercantum di dalamnya 

sebagai yang berhak. Dalam kedua hal, pokoknya ialah barang siapa yang memegang 

surat itu, dapat menjalankan hak yang terkandung dalam surat itu. 

Dalam semua hal fungsi dari surat-surat tersebut menunjukkan sifat 

kekhususan. Sebagaimana diketahui dalam hukum, fungsi pokok daripada surat-surat 

itu pada umumnya adalah fungsi sebagai alat pembuktian. Surat-surat itu diperlukan 

sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan. Di samping itu fungsi yang terutama dari 

surat-surat tersebut adalah sebagai alat legitimasi, karena surat-surat tersebut 

merupakan petunjuk seseorang tertentu, ialah pemegang surat itu yang dianggap 

sebagai orang yang dapat melaksanakan atau mempunyai hak tertentu, karena itu 

surat-surat tersebut merupakan pula surat-surat legitimasi. 

E. Asuransi (pertanggungan) 

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu, persetujuan yang termasuk dalam 

golongan perjanjian untung-untungan. 
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Suatu perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang dengan sengaja 

digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan 

untung-ruginya salah satu pihak. 

Dalam halnya suatu perjanjian asuransi dapat diaktakan bahwa kepentingan 

pada suatu kejadian dari semula sudah ada pada situ pihak, misalnya: seorang pemilik 

rumah tentu saja dari semula sudah berkepentingan bahwa rumahnya tidak akan 

terbakar. 

Justru kepentingan itulah yang mendorong si pemilik rumah untuk 

mengadakan suatu perjanjian asuransi. Resiko bahwa rumahnya akan terbakar ia 

ingin pikulkan kepada seorang lain dan memang di pihak lain ada banyak orang yang 

bersedia memikul resiko asal saja mereka diberikan suatu kontra prestasi berupa 

pembayaran uang premi. jika terjadi kebakaran si pemilik rumah itu akan menerima 

penggantian kerugian yang dideritanya. Sehingga timbulnya kebakaran itu berarti 

suatu kcrugian bagi si penanggung, sebaliknya jika tidak pemah terjadi kebakaran si 

penanggung mendapat keuntungan berupa jumlah uang premi yang telah dibayar oleh 

pemilik rumah. 

Menurut undang-undang suatu asuransi adalah suatu per anjian di mana 

seorang penanggung dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada orang yang 

ditanggung untuk memberikan penggantian dari suatu kerugian atau kehilangan 

keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai 

akibat dari suatu kejadian yang tidak tentu. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan berbagai macam 

asuransi, diantaranya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan dan asuransi laut, 

akan tetapi di dalam praktek telah timbul berbagai macam asuransi lainnya, oleh 

karena memang pada asasnya tiap kemungkinan menderita kerugian yang dapat 

dinilai dengan uang dapat diasuransikan, asal saja pihak yang ditanggung bersedia 

membayar premi yang diminta oleh maskapai asurasi, premi mana besarnya tentu saja 

digantungkan pada resiko yang dipikul oleh maskapai tersebut. 
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Asuransi adalah suatu perjanjian consensueel, artinya ia dianggap telah terjadi 

menakala telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak. Meskipun demikian undang-

undang memerintahkan dibuatnya suatu akte di bawah Langan yang dinamakan polis, 

dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. 

Menurut sifatnya. Anda dapat membedakan antara dua macam asuransi yaitu: 

1). asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang  

     mungkin oleh suatu kejadian. 

2).asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu jumlah uang tertentu. 

 

F. Pengangkutan (transport) 

Soal pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan. Suatu perjanjian 

pengangkutan ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan 

aman membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang 

lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. 

Menurut undang-undang seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk 

melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidaklah perlu bahwa ia sendiri yang 

mengusahakan sebuah alas pengangkutan, meskipun pada umumnya ia sendiri yang 

mengusahakannya. Menurut undang-undang juga membedakan seorang pengangkut 

dan seorang expeditur, yang hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman 

barang saja, dan pada hakikatnya hanya memberikan perantaraan antara orang yang 

hendak mengirimkan barang dan orang yang akan mengangkutnya. 

Mengenai ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang, akan tetapi 

adakalanya juga dibayar oleh yang dialamatkan. Bagaimanapun juga, si pengangkut 

selalu berhak menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada kedua-duanya, 

balk kepada si pengirim maupun kepada di penerima barang. 

Jika orang mengirimkan barang-barang yang akan diangkut di darat misalnya 

dengan kereta api, maka lazimnya dibuat sepucuk surat pengangkutan, yang memuat 



 41 

adanya barang-barang yang diangkut, biaya pengangkutan dan nama orang yang 

dialamatkan. 

Dalam hal pengangkutan yang dilakukan di laut dengan kapal dibuat sepucuk 

surat yang dinamakan "cognosement' yaitu sepucuk surat yang bertanggal dan yang 

ditandatangani oleh Nakhoda atau oleh seorang pegawai dari maskapai pelayaran atas 

nama si pengangkut (maskapai pelayaran), yang menyatakan bahwa si pengangkut 

telah menerima barang-barang yang tertentu untuk diangkut ke tempat yang ditunjuk 

dan diserahkan kepada orang yang dialamatkan. 

Dalam dunia perdagangan initernasional surat cognosement sudah menjadi 

suatu barang perdagangan, seperti halnya dengan saham atau pun wesel. 

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas, silakan 

mahasiswa mengerjakan latihan berikut ini! 

L a t i h a n 

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Dagang? 

2. Uraikan kembali sejarah Hukum Dagang, pada waktu pertama kali Hukum 

Dagang itu berlaku untuk siapa? 

3. Jelaskan hubungan antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang! 

 

4. Sebutkan perbedaan antara commissioner dan seorang mekelar! 

 

5. Sebutkan macam-macam surat berharga yang Anda kenal! 

 

6. Apa yang dimaksud dengan asuransi dan sebutkan golongan-golongan asuransi 

menurut sifatnya. 

7. Apa yang dimaksud dengan p0anjian pengangkutan? 

 

8. Apa yang dimaksud dengan surat "cognosement"? 
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Rangkuman 

 

Hukum Dagang yang berlaku sekarang bersumber pokok pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan di samping 

itu juga pada peraturan-peraturan yang lain. 

Hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata sangat erat, dapat 

dikatakan bahwa Hukum Dagang yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah merupakan Lex generalisnya dari Hukum Dagang yang termuat dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah lex spesialisnya. 

Pada zaman modern dimana perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian 

perantaraan dari Produsen kepada Konsumen, membutuhkan jasa perantara yang 

dapat meliputi aneka macam pekerjaan. 

Dalam lalu-lintas perdagangan sekarang ini dikenal berapa surat berharga 

yang dengan mudah dapat diperdagangkan. 
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Tes Formatif  

 

Pilihlah Pernyataan  Alasan Hubungan Sebab akibat 

A  benar   benar   benar 

B  benar   benar   salah 

C  salah   benar 

D  benar   salah 

 

1. Antara Hukum Perdata dan Hukum Dagang ada perbedaan yang sangat prinsipil,  

Sebab 

 peraturan Hukum Dagang terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

 

2. Asuransi adalah suatu persetujuan yang temasuk dalam golongan perjanjian 

untung-untungan, 

Sebab 

 dengan perjanjian asuransi dapat menguntungkan masing-masing atau salah satu 

pihak. 

 

3. Pekerjaan seorang makelar dan seorang commissionair adalah sama, 

Sebab 

 mereka sama-sama mendapatkan upah. 

 

4. Surat-Surat atas tunjuk dan Surat-Surat atas order tidak banyak berbeda,  

Sebab 

 kedua jenis Surat itu dapat diperjualbelikan. 
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5. Antara pengangkut dan ekspeditur adalah sama,  

Sebab 

 sama-sama memberikan jasa pada pengangkutan. 

 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa altematif jawaban yang 

disediakan! 

 

6. Tanda turut Berta dalam suatu Perseroan Terbatas adalah .... 

a. Sahara 

b. Ceel 

c. Konosemen 

d. bukan salah satu di atas 

 

7. Assuransi adalah perjanjian consensueel, artinya .... 

a. perjanjian itu selesai begitu ditandatangani 

b. perjanjian itu telah terjadi tatkala tercapai kata sepakat 

c. perjajian itu bisa dilaksanakan setelah ditandatangani 

d. bukan salah satu di atas 

 

8. Orang-orang perantara yang kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  

mempunyai  pengertian  hanya  sebagai  pekerja adalah .... 

a. pedagang keliling 

b. pengangkut 

c. pemegang buku 

d. bukan salah satu di atas 
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9.  Kitab Undang-undang Hukum Dagang mulai berlaku di Indonesia pada 

a. tahun 1847 

b. bersama dengan kodifikasi-kodifikasi lain 

c. tahun 1848 

d. bukan salah satu di atas 

 

 

10.  Premi dalam asuransi adalah merupakan .... 

a. surat perjanjian antara penangung dan tertanggung 

b. surat yang ditandatangani tertanggung 

c. jumlah uang dibayar oleh si tertanggung 

d. bukan salah satu di atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Kunci Jawaban Tes Formatif 

 

Tes Formatif 1 

1) D mengatur tentang Hukum Benda. 

2) A perwalian masuk dalam Hukum Keluarga. 

3) B harusnya pada kantor pengadilan negeri bukan kantor Hakim. 

4) A jual beli adalah peristiwa hukum. 

5) D disitu tidak disebut pasal yang betel. 

6) B Pernyataan benar alasan benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. 

7) D Pernyataan salah bukan badan hukum tetapi subjek hukum. 

8) C Pernyataan benar, alasan salah. 

9) C Pernyataan benar, alasan salah tidak manusia tetapi subjek hukum. 

10) A Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. 

 

Tes Formatif 2 

1) D hukum waris tidak termasuk hukum Keluarga. 

2) A anak menjadi gila tetap berada dalam kekuasaan orang tua, karena belum 

dewasa. 

3) A sebab is hanya dengan ibunya jadi bukan kekuasaan orang tua. 

4) B karena masih ada ibunya tetapi ayahnya dapat menunjuk berdasar Surat 

wasiat pada orang lain. 

5) A karena istri pada waktu sekarang sudah dianggap cakap bertindak. 

6) A perkawinan sah apabila memenuhi u.u. 

7) B seorang wanita harus berumur 15 bukan 16 tahun. 

8) B apabila antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. 

9) B hal ini yang diatur dalam undang-undang. 

10) C ini adalah alasan putusnya perkawinan. 
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Tes Formatif 3 

 

1) D leluhur pewaris (kakek, nenek pewaris). 

2) B alatnya sendiri adalah benda bergerak menurut sifatnya. 

3) C masuk pads benda bergerak menurut u.u. 

4) C bukan yang tersebut sebagai objek. 

5) D somasi adalah suatu peringatan. 

6) C penentuan itu adalah sebagai wasiat dari ayahnya. 

7) D yang berhak adalah ahli waris dalam garis lures ke bawah dan ke atas. 

8) C Pernyataan salah, alasan benar. 

9) A Pernyataan benar, alasan benar ada hubungan sebab akibat. 

10) A pernyataan benar, alasan benar dan hubungan sebab akibat. 

 

Tes Formatif 4 

 

1) D karena pernyataan salah, alasan benar. 

2) C karena pernyataan benar, alasan salah. 

3) B karena pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubun sebab akibat. 

4) B karena pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubun sebab akibat. 

5) D karena pernyataan salah, alasan benar. 

6) A saham tanda memiliki sebagian modal perusahaan tersebut. 

7) B karena per anjian itu dianggap telah terjadi dengan adanya sepakat. 

8) C pemegang buku dianggap sebagai peke0a menurut h. perdata. 

9) C mulai berlaku tahun 1848. 

10) C jumlah uang dibayar oleh tertanggung. 
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Hukum Keluarga 

 

Hukum Keluarga memuat rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul 

dari pergaulan hidup kekeluargaan. 

Termasuk pada hukum kekeluargaan adalah:  

a. kekuasaan orang tua 

b. hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum   

perceraian. 

 

A. Kekuasaan Orang Tua 

     Mengenai kekuasaan orang tua diatur dalam Buku I bab XIV Kitab 

UndangUndang Hukum Perdata. 

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, 

sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-

anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuannya masing-

masing. 

Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia 

dewasa tetap, benaung di bawah kekuasaan mereka sekedar mereka tidak 

dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Dari ketentuan di atas 

mempunyai arti bahwa setiap anak yang belum dewasa ( berumur 21 tahun 

atau yang belum kawin dahulu ) dianggap tidak cakap bertindak ( 

handelings onbekwaam ) dalam lalu lintas hukum. Sehingga oleh 

karenanya semua tindakannya dalam lalu lintas hukum harus diwakili oleh 

orang tuanya. 

M O D U L 

4 
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Di dalam hukum perdata diakui bahwa setiap orang adalah 

berwenang/berhak ( rechtsbevoegd ), akan tetapi tidak setiap orang adalah 

mampu berbuat dalam lalu lintas hukum ( handdeling onbekwaam ). 

Orang yang dianggap tidak mampu berbuat dapat digolongkan dalam 

beberapa golongan. Golongan pertama karena alasan: jasmaniah, 

misalnya: orang gila. Golongan kedua adalah karena alasan ketentuan 

undang-undang. Untuk golongan ini adalah: pemboros atau seorang istri. 

Ketidakmampuan melakukan tindakan-tindakan hukum bagi 

seorang wanita yang bersuami (istri) adalah ciptaan pembuat undang-

undang, dahulu hal itu diatur dalam B.W. Belanda maupun B.W. yang 

berlaku di (Belanda/Indonesia). Akan tetapi sekarang baik di negeri 

Belanda maupun di Indonesia ketentuan-ketentuan mengenai 

ketidakmampuan melakukan perbuatan hukum dari seorang istri sekarang 

sudah dicabut. Untuk Indonesia dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah 

Agung nomor 3 tahun 1963. 

Kepada orang tua dibebankan wajib nafkah (kewajiban alimentasi) 

yaitu kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang 

belum cukup umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa 

wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke 

atas yang dalam keadaan tidak mampu (dalam hal keuangan). 

Kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup 

dalam perkawinan (masih dalam ikatan tali perkawinan). Anak-anak yang 

ada di bawah kekuasaan orang tua adalah anak-anak yang belum dewasa 

(belum berumur 21 tahun dan yang belum kawin sebelumnya). Terhadap 

anak-anak yang belum dewasa tetapi telah kawin lebih dahulu, maka anak 

tersebut dianggap sudah dewasa, namun apabila perkawinan itu 

dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka 

mereka tidak kembali lagi dalam kedudukannya belum dewasa. 

Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila: 
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1) Anak telah dewasa atau telah kawin lebih dahulu sebelum mencapai 

usia dewasa.  

2) Perkawinan orang tuanya sudah putus, anak tidak lagi di bawah 

kekuasaan orang tua lagi, tetapi di bawah perwalian. 

3) Kekuasaan orang tua dipecat oleh Hakim. Jika menurut Hakim 

kepentingan anak-anak menghendaki, maka masing-masing orang tua, 

sekedar ia belum kehilangan kekuasaan orang tua, atas permintaan 

orang tua yang lain atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda 

sampai derajat keempat dari anak-anak itu, atau atas permintaan 

Dewan Perkawinan, atau akhirnya atas tuntutan jaksa boleh dipecat 

dari kekuasaan orang tuanya baik terhadap sekalian anak-anak maupun 

seorang atau lebih dari anak-anak itu karena: 

a. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya, atau terlalu 

mengabaikan, kewajibannya memelihara atau mendidik seorang 

anak atau lebih,  

b. kelakuannya buruk sekali 

c. telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh 

kekuasaan mutlak, karena sengaja telah turut serta  dalam 

suatu kesejahteraan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada 

dalam kekuasaannya 

d. telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh 

kekuasaan mutlak, karena sengaja kejahatan yang  tercantum 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu  kejahatan 

terhadap asal-usul perkawinan, kejahatan terhadap  kesusilaan, 

kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan  terhadap 

nyawa, kejahatan tentang penganiayaan, yang dilakukan terhadap 

seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.  

e. telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih, 

dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak. 
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4) Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya karena kelakuan si 

anak luar biasa nakalnya hingga orang tua tidak berdaya sama sekali. 

Atau dapat juga karena ia (orang tua) tidak cakap atau tidak mampu 

untuk melakukan kewajibannya memelihara dan mendidik anaknya. 

Yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah kejadian di mana ternyata 

bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat-sifat yang 

menyebabkan ia tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan 

kekuasaan orang tua. Pembebasan ini hanya dapat dimintakan oleh 

Dewan Perwalian atau Kejaksaan dan tidak dapat dipaksakan apabila 

si ayah atau ibu melawannya. 

 

B. Hukum Perkawinan, Hukum Harta Perkawinan  

Modul ini berjudul “Hukum perkawinan “, konsep yang terdapat dalam modul 

ini tidak lepas dari konsep yang terdapat dalam modul sebelumnya. 

Konsekwensinya tidak tertutup kemungkinan ada beberapa konsep yang telah 

diuraikan pada modul sebelumnya 

Pada modul ini mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dan contoh 

praktis yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Oleh karena secara 

umum saudara diharapkan memiliki kemampuan memahami masaalah-

masalah hubungan hukum yang terjadi akibat perkawinan. 

     Hukum Perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua 

pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup 

bersama. 

     Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan 

perdata  saja (pasal 26 K.U.H. Perdata), hal ini mengandung arti bahwa 

suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan dalam. K.U.H. Perdata. 
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     Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan 

mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan 

hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (pasal 27 K.U.H. Perdata).  

     Dari ketentuan kita tahu, bahwa asas perkawinan menurut hukum 

Perdata (Barat) adalah monogami, hal ini karena hukum perkawinan yang 

diatur di sini adalah berdasarkan agama Kristen. Suatu asas lagi dari 

Hukum Perdata Barat (B.W.) ini adalah bahwa poligami dilarang. 

Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya; pelanggaran selalu 

diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan dengan 

melanggar peraturan tersebut. 

     Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perkawinan 

menurut B.W. adalah: 

1) kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun 

dan untuk seorang wanita 15 tahun, 

2) pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak dalam ikatan 

perkawinan, 

3) tidak ada persetujuan bebas antara keduanya, 

4) tidak ada pertalian darah yang terlarang, 

5) untuk seorang wanita yang sudah pernah kawin harus lewat 

300 hari dahLIJU sesudah putusnya perkawinan pertama, 

6) untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari 

omng tua atau walinya. 

1. Hak dan kewajiban suami istri 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga. 
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 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

Suami istri harus setia satu sama lain, atau membantu, tinggal 

bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama 

mendidik anak. 

Adapun hak dan kewajiban suami istri adalah misalnya: 

1) Kekuasaan marital dari suami, yaitu bahwa suami menjadi 

kepala keluarga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-

anaknya. 

2) Wajib nafkah (kewajiban alimentasi) suami wajib memelihara 

istrinya. 

3) Istri mengikuti kewarganegaraan suaminya. 

4) Istri mengikuti tempat tinggal (domisili) suaminya. 

Suami berhak mengurus dan menguasai harta kekayaan 

gabungan jika sebelumnya tidak diadakan perjanjian harta perkawinan 

pisah. Istri pengurus harta kekayaan sendiri, jika sebelumnya tidak 

diadakan perjanjian harta perkawinan pisah. 

 

2. Putusnya Perkawinan 

Sebab-sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah: 

1) Kematian. 

Menurut ajaran agama Kristen, hanya kematianlah yang dapat 

memutuskan perkawinan. 

2) Bepergian suami atau istri selama sepuluh tahun. 

Jika salah satu pihak pergi selama sepuluh tahun, maka pihak 

yang lain dapat melangsungkan perkawinannya yang baru dengan 

orang lain dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum 

perkawinan.  
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Dengan terjadinya perkawinan yang baru itu, maka putuslah 

perkawinannya yang lama. Untuk melangsungkan perkawinan 

yang baru ini, harus ada pemanggilan lebih dahulu, lewat surat 

kabar, majalah dan sebagainya kepada pihak yang bepergian 

3) Akibat perpisahan meja dan tempat tidur. 

Setelah perpisahan meja dan tempat tidur selama lima tahun, 

suami atau istri dengan dapat menuntut untuk diputuskan 

perkawinannya. 

4) Perceraian. 

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim 

atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-undang 

tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara 

suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan 

yang sah ini ada 4 macam: 

a. Zinah (overspel). 

b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja. 

c. Hukuman selama 5 tahun atau tebih, karena dipersalahkan 

melakukan suatu kejahatan, dan  

d. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat. 

Larangan untuk bercerai atas permufaka'tan sekarang ini 

sudah lazim diselundupi dengan cara mendakwa si suami bahwa ia 

telah berbuat zinah, pendakwaan mana lalu diakui oleh suami. 

Dengan begitu maka alasan sah yang memecahkan perkawinan 

telah dapat "dibuktikan" di muka Hakim. 

 

C.Hukum Perkawinan Indonesia Berdasarkan U.U. nomor 1 tahun 1974 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang 

Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam 

Lembaran Negara No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya dimuat dalam 



 55 

Tambahan Lembaran Negara nomor 3019. Perkawinan menurut 

Undang-Undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal.  

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974). 

Syarat untuk sahnya Perkawinan diatur pasal 2 ayat 1, yaitu: 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Perkawinan menurut Undang-Undang ini pada asasnya adalah 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Dari ketentuan ini jelas, 

bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas 

monogami. Namun dalam pasal 3 ayat 2-nya menegaskan, bahwa 

Pengadilan dapat membed izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah 

(menurut pasal 63): 

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. 

b. Pengadilan Umum bagi lainnya. 

Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh 

Pengadilan Umum. Syarat-syarat Perkawinan diatur dalam pasal 6 

Undang-Undang Perkawinan yaitu: 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
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dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup, atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

tersebut dalam ayat 2, -3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang 

atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 

maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 

yang akan melangsungkan perkawinan daerah hukum tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut. dapat memberikan izin setelah lebih 

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 

pasal ini. 

 

6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 

lain. 

Sedangkan mengenai syarat umur untuk seorang pria adalah 19 

tahun, dan untuk seorang wanita adalah 16 tahun. Kalau ada, hal yang 

menyimpang dari ketentuan tersebut dapat meminta dispensasi kepada, 

Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 

pria maupun wanita. 
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Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan 

diatur dalam pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun 

ke atas. 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan 

antara seorang dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

d. Berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan 

dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. 

e. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan dan bibi/paman susuan. 

f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal ini seorang suami beristri lebih 

dari seorang. 

g. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.   

D.Harta Benda dalam Perkawinan 

Mengenai Harta benda Perkawinan diatur dalam pasal 35 yang 

berbunyi: 

1. Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

2.  Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah  

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut 

hukumnya masing-masing. 
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E.Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya 

Perkawinan dapat putus karena: 

1) Kematian 

2) Perceraian 

3) Atas keputusan Pengadilan. 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri. 

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini juga 

dikenal Perkawinan Campuran, yang mempunyai arti yang berbeda 

dengan arti Perkawinan Campuran selama ini. Yang dimaksud dengan 

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah:  

Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan 

berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

K.U.H Perdata (B.W). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, (Stb. 

1933 No. 75), Peraturan Perkawinan Campuran (Stb. 1898 No. 158), dan 

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah 

diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 
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LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan 

Anda mengerjakan latihan berikut ini! 

1. Pengaturan-pengaturan mengenai apa saja yang termasuk dalam pengertian  

Hukum Keluarga? 

2. Ada beberapa macam golongan orang yang dianggap tidak mampu/tidak  

cakap melakukan tindakan-tindakan hukum? 

3. Kapan kekuasaan orang tua terhenti? 

4. Ada berapa macam perwalian yang Anda kenal? 

5. Sebutkan perbedaan antara perwalian dan pengampuan! 

6. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

hubungannya perdata, apa yang dimaksud dengan ketentuan tersebuti? 

7. Sebutkan alasan-alasan suatu perceraian! 

8. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, sah suatu perkawinan harus  

memenuhi syarat apa? 

9. Apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran? 

10. Sebutkan alasan putusnya perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 

1974! 

                                

RANGKUMAN 

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan-peraturan hukum yang 

ditimbulkan dari pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum keluarga mengatur juga 

tentang kekuasaan orang tua, demikian juga tentang hukum perkawinan, harta 

perkawinan dan tentang perceraian. 

Khusus tentang hukum perkawinan kita sudah mempunyai pengaturan yang 

bersifat nasional yaitu yang tercantum dalam UndangUndang No. 1 tahun 1974, dan 

untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

berdasarkan atas Undang-undang ini. 
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Tes Formatif 2 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa altematif jawaban 

yang disediakan! 

1) Yang termasuk dalam Hukum Keluarga adalah yang tersebut di bawah ini  kecuali 

.... 

a. perwalian 

b. pengampuan 

c. hukum perkawinan 

d. hukum waris 

2)  Kekuasaan orang tua berhenti apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah   

     ini, kecuali .... 

a. anak menjadi gila 

b. b.kekuasaan orang tua dibebaskan 

c. anak kawin 

d. ibu meninggal 

 

 

 

3) Seseorang hidup bersama ibunya, seseorang tersebut berarti ada di bawah: 

a. perwalian 

b. kekuasaan orang tua 

c. pengampuan 

d. bukan salah satu di atas 

4). Apabila seorang anak ayahnya meninggal, lalu dia berada di bawah  asuhan   salah 

satu familinya, walaupun ibunya masih hidup, berarti dia di bawah .... 

a. perwalian menurut undang-undang 

b. perwalian menurut surat wasiat 

c. wettelijk voogdij 

d. bukan salah satu diatas 
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5) Orang dewasa yang diletakkan di bawah curatele adalah mereka yang tersebut di 

bawah ini, kecuali ....               

a. istri 

b. orang gila 

c. pemboros 

d. bukan salah satu diatas  

 

6) Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungannya 

perdata, mempunyai arti .... 

a. perkawinan hanya sah apabila memenuhi undang-undang 

b. perkawinan hanya sah apabila dilakukan oleh seorang wanita dan lakilaki 

menurut undang-undang 

c. perkawinan harus bersifat monogami 

d. bukan salah satu di atas 

 

7) Sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah; yang 

tersebut di bawah ini, kecuali .... 

a. laki-laki umur 18 tahun 

b. wanita umur 16 tahun 

c. tidak ada tali perkawinan 

d. tidak ada paksaan 

 

8) Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah yang tersebut di 

bawah ini .... 

a. kematian 

b. swami istri tidak akan hidup rukun sebagai swami istri  

c. adanya perkawinan campuran 

d. bukan salah satu di atas 
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9) Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai 

berikut .... 

a. harus ada kata sepakat 

b. dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing 

c. harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil 

d. seorang laki-laki dan seorang wanita 

                                      

10) . Perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah seperti di 

bawah ini, kecuali .... 

a. zinah 

b. penganiayaan 

c. pisah meja dan tempat tidur 

d. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja 
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HUKUM BENDA DAN HAK-HAK KEBENDAAN 

 

Pendahuluan 

Modul ini membahas secara khusus tentang benda,juga tidak menutup 

kemungkinan yang sudah dibahas dalam modul-modul sebelumnya. Hal ini 

semata-mata untuk memeperjelas konsep-konsep yang dikembangkan dalam 

modul ini.Oleh karena itu sudah barang tentu diharapkan secara benar dasar 

mengenai hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum Kebendaan. 

     Pada mdul ini akan mempelajari konsep-konsep dan contoh-contoh praktis 

yang berkaitan dengan prihal benda dan hak-hak kebendaan. Oleh karenanya 

secara umum diharapkan memiliki kompetensi “memahami perihal benda dan hak 

–hak kebendaan, sedang secara khusus diharapkan dapat : 

      1.   Menjelaskan konsep dan macam-macam benda. 

      2.  menguraikan hak kebendaan. 

      A. Hak Kebendaan 

      Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 499 dinyatakan 

bahwa yang dimaksud kebendaan adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang 

dapat dikuasai oleh hak milik.Selanjutnya dalam pasal 500 KUH Perdata dinyatakan 

bahwa segala apa yang karena hukum perlekatan,termasuk dalam suatu kebendaan. 

     Berdasarkan pernyataan sebagaimana diatur dalam pasal499 dan 500 KUH 

Perdata , jelaslah bahwa yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat 

dimiliki atau dihaki oleh setiap manusia. Apakah hal itu terjadi karena peristiwa alam 

atau memang terjadi karena hasil usaha orang yang bersangkutan.  

Adapun yang dimaksud hasil peristiwa alam sebagaimana diuraikan dalam pasal 502 

KUH Perdata adalah : 

M O D U L 

   5 
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1. Segala apa yang timbul dari tanah sendiri; 

2. Segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-

binatang. 

 

Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah diperoleh karena 

penanaman diatasnya yang dinamakan hasil perdata. 

Menurut Volmar (1983) pengertian benda dalam arti dapat diraba,berwujud.Didalam 

golongan benda yang demikian termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga yang 

dapat ditundukan kepada penguasaan manusia. Yang merupakan suatu keseluruhan. 

Sementara menurut Subekti (1994:60) benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki 

oleh orang. Selanjutnya dikatakan juga bahwa benda berarti obyek,yaitu sebagai 

lawan dari subyek atau orang dalam lapangan hukum. Benda juga bisa dipakai dalam 

arti sempit,yaitu sebagai barang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang 

dimaksudkan kekayaan seseorang,dalam hal ini termasuk barang-barng yang tidak 

dapat terlihat seperti hak-hak piutang atau hak-hak penagihan. 

     Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat 

berperan sebagai pendukung hak, baik itu manusia atau badan hukum yang menurut 

hukum berkuasa menjadi pendukungnya. 

Contoh : 

1. Dalam pasal 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa seorang anak,sekalipun masih 

dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan memerlukan. 

2.  dalam pasal 3  KUH Perdata juga dinyatakan tentang pelarangan kematian perdata 

artinya melarang manusia dijadikan obyek hukum sehingga tidak punya 

kebebasan sama kali. 

Sedangkan yang dimaksud obyek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau 

berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi obyek hukum dari sesuatu 

perhubungan hukum (dapat pula disebut hak).Obyek hukum ini biasanya 

ditentukan oleh hukum obyektif 
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B.Hukum Harta Kekayaan  

     Hukum Harta Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak 

dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi dua 

lapangan, yaitu: 

 

      1 Hukum Benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak 

kebendaan yang bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yang oleh setiap 

orang wajib diakui dan dihormati. 

      2.. Hukum Perikatan, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan 

yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih di mana pihak pertama 

berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak lain wajib 

memenuhi suatu prestasi. 

 

I. Hukum Benda 

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan 

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak 

milik dapat menjadi objek hukum. 

Di dalam sistem hukum Perdata (K.U.H. Perdata) membagi 

benda-benda dalam beberapa golongan. 

Pada pasal 503 K.U.H. Perdata membaginya dalam: Benda berwujud, 

dan Benda tak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang 

dapat diraba dengan pancaindera, sedangkan Benda tak berwujud 

adalah segala hak-hak. Benda pada pasal. 504 K.U.H. Perdata 

mengatur tentang benda bergerak dan benda tak bergerak. 

Suatu Benda masuk pengertian benda bergerak atau tidak 

bergerak, dapat dilihat dari : 

a. Sifatnya, yaitu setiap benda yang dapat dipindahkan dari suatu 

tempat ke tempat lain, misalnya: kursi, meja, dan sebagainya. 
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b. Tujuannya, yaitu segala benda / barang yang menurut sifatnya 

termasuk dalam golongan benda bergerak, namun senantiasa 

digunakan oleh pemiliknya dan menjadi alas tetap pada benda 

yang tidak bergerak, misalnya dalam pabrik ( yang merupakan 

barang tak bergerak menurut sifatnya ) dilekatkan di suatu 

penggilingan padi ( yang menurut sifatnya adalah termasuk benda 

yang bergerak ). Maka dalam hal ini penggilingan padi tadi karena 

tujuannya menjadi barang yang tak bergerak menurut tujuannya. 

 

c. Undang-undang,  kebendaan tak bergerak menurut undang-

undang, adalah segala hal atas benda yang tak bergerak (menurut 

sifatnya), misalnya hak pakai hasil, hak guna bangunan. 

Kebendaan yang bergerak menurut undang-undang, adalah segala 

hal atas kebendaan bergerak (menurut sifatnya), misalnya saham-

saham atau sero-sero, hak pakai atas benda bergerak. 

Pembendaan atas benda bergerak dan tak bergerak adalah sangat 

penting, sebab berdasarkan pembedaan itu ada beberapa akibat yang 

sangat berbeda terhadap kedua jenis benda tersebut.  

Misalnya, dalam hal pemindah-tanganan, kalau pada benda bergerak 

cukup dengan menyerahkan saja. Sedangkan untuk benda tak bergerak 

harus dengan cara balik nama. 

Dalam hal benda bergerak dijadikan jaminan utang, jaminan itu 

disebut gadai (pand), sedang kalau yang dipakai jaminan adalah 

bendak tak bergerak, namanya adalah hipotik. 

Hak-hak kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata antara lain: Hak Eigendom (hak milik barat), Hak Servituut 

(hak pekarangan), Hak Opstal, Hak Ertpacht, Hak Vruchgebruik (hak 

pakai hasil), Hak gadai Pand, Hak Hipotik, dan lain sebagainya. 
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     Dengan keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang 

UndangUndang Pokok Agraria, maka hak-hak kebendaan yang diatur 

dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti tersebut 

di atas adalah dicabut sepanjang yang mengenai bumi, air serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik yang 

masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. 

     Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 ini bermaksud 

mengadakan hukum Agraria nasional yang berdasarkan atas hukum 

adat tentang tanah. 

      Dengan lahirnya undang-undang ini maka telah tercapailah suatu 

keseragaman mengenai hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak-hak 

atas tanah menurut hukum. 

     Maka dengan demikian telah dihapuskannya dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, segala ketentuan atau pasal-pasal yang 

mengenai eigendom, dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah dan 

oleh undang-undang baru (undang-undang No. 5 tahun 1960) telah 

diciptakan hak-hak atas tanah sebagai berikut yaitu; hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa. 

                       Pengertian atas hak-hak tersebut di atas sebagai berikut: 

Hak milik:  adalah hak turun-temurun terkuat dan terpangaruh yang 

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 

bahwa semua hak atas tanah itu mempunyai fungsi 

sosial. 

Hak guna usaha:  adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 

25 tahun. ( Untuk  perusahaan yang memerlukan waktu 

lebih lama dapat diberikan waktu 35 tahun) waktu 

mana dapat diperpanjang. 
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Hak guna bangunan: adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan, bangunan atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, 

waktu mana dapat diperpanjang. 

 Hak pakai:  adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara 

atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 

perjanjian tentang pengolahan tanah. 

Hak sewa:  adalah apabila seseorang atau suatu badan hukum 

mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak 

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan 

bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya 

sejumlah uang sebagai sewa. 

 

LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman mahsiswa mengenai materi di atas kerjakanlah 

latihan berikut. 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan benda. 

2. Bilamana suatu benda dikatakan bergerak,tidak bergerak,berwujud dan tidak 

berwujud ?. 

3. Mengapa udara dikatakan sebagai suatu benda. 

4. Barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti barang-barang itu dapat dipindah 

tempatkan(verplaatsbaar).Jelaskan pengertian kalimat tersebut di atas dengan 

bahasa dan kata-kata sendiri. 

5. Uraikan tentang beberpa hak atas barang bergerak 
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RANGKUMAN 

     Perkataan benda dipakai oleh undang-undang dalam berbagai pengertian, 

sedangkan apa yang dalam undang-undang ditentukan sebagai benda lebih lanjut 

dibagi atau dibedakan dalam beberapa cara. 

Menurut Volmar (1983) pengertian benda dalam arti dapat diraba,berwujud.Di dalam 

golongan benda yang demikian,termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga,yang 

dapat ditundukkan kepada penguasaan manusia dan yanag merupakan suatu 

keseluruhan. 

Selanjutnya di contohkan bahwa udara yang ada di dalam ruang angkasa tidak dapat 

dianggap suatu benda. Sebaliknya udara yang telah ditekan masukkan ke dalam 

sebuah silinder itu adalah benda. Benda itu senantiasa mempunyai harga uang,tetapi 

juga jika hanya mempunyai harga perasaan(afekti) sudah cukup (contoh yang klasik 

mengenai benda yang berharga dalam perasaan ialah surat-surat danrambut) 

     Menurut Subekti (1994:60) benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh 

orang.Selanjutnya dikatakan juga bahwa benda berarti obyek, yaitu sebagai lawan 

dari subyek atau orang dalam lapangan hokum, Benda juga bisa diapakai dalam arti 

sempit,yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang 

dimaksudkan kekayaan seseorang, dalam hal ini termasuk barang-barang yang tidak 

dapat terlihat, seperti hak-hak piutang atau hak-hak penagihan. 

 

TES FORMATIF 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat ! 

1. Pengertian benda dalam KUH Perdata diatur dalam pasal…… 

     A. 497. 

     B. 498 

     C. 490. 

     D. 500. 
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2. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan pengertian 

benda,karena pekerjaan orang?. 

     A. uang saku. 

     B. Uang jajan. 

     C. Uang Upeti. 

     D. Uang bunga. 

3. Benda adalah segala sesuatu yang dapat diraba dan berwujud. Pengerian benda 

tersebut dikemukakan oleh…… 

     A.Volmar. 

     B. Subekti. 

     C.Wiryono Projodikoro. 

    D. Agus Sumawinata. 

4. Manakah udara yang tidak dapat dikatakan sebagai benda ? 

    A. Udara di ruang angkasa. 

    B.  Udara di dalam tabung gas. 

    C.  Udara didalam silinder. 

    D.  Udara di dalam balon gas. 

5.Surat-surat dapat dikategorikan sebagai benda yang mempunyai harga…… 

    A. Kognitif. 

    B. Afektif. 

    C. Konasi. 

    D. Psikomotor. 

6. dalam arti sempit yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat…… 

    A. Dinikmati. 

    B. Dirasakan. 

    C. Diraba. 

    D. Dilihat. 
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7..Obyek hokum dalam lapangan hokum dinamakan ……….. 

     A. Persoon. 

     B.Zaaken. 

     C. Verbentenis. 

     D. Arbein 

8. Pasal KUH Perdata yang menyatakan atau melarang  kematian perdata adalah ….. 

     A. Pasal 3 KUH Perdata. 

     B.  Pasal 4 KUH Perdata. 

     C.  Pasal 5 KUH Perdata. 

     D.  Pasal 6 KUH Perdata. 

9. Berikut adalah contoh benda bergerak karena ketentuan undang-undang kecuali …. 

    A. Hak pakai hasil. 

    B   Hak atas bunga. 

    C.  Perikatan-perikatan. 

    D.  Pekarangan. 

10. Berikut yang termasuk kebendaan tak bergerak karena peruntukannya kecuali… 

      A. Penggilingan padi. 

      B. Sero-sero. 

      C. Cermin. 

       D. Timbunan gemuk 
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MODUL VI 

 

HUKUM PERIKATAN 

 

Pendahuluan 

     Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dan contoh praktis 

yang berkaitan dengan hukum perikatan.Oleh karena secara umum mahasiswa 

diharapkan memiliki kompetensi “memahami seluk beluk hukum kekayaan yang 

diatur dalam Burgerlijk Wetboek”.Sedangkan secara khusus diharapkan dapat : 

1. menjelaskan pengertian dan sumber-sumber perikatan; 

               2.menjelaskan macam-macam perikatan. 

3.menjelakan syarat-syarat,unsur-unsur dan macam-macam perjanjian. 

A. Pengertian dan Sumber Hukum Perikatan 

             Perikatan merupakan terjemahan dari kata “verbitenis“. Selain diterjemahkan 

dengan istilah perikatan, verbitenis diterjemahkan dengan istilah perutangan. 

Pengertian perikatan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara 

dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Berdasarkan 

pengertian tersebut unsur-unsur dari perikatan adalah: 

a.  hubungan hukum; 

b.  adanya 2 pihak; 

c.  kreditur yaitu pihak yang berhak atas suatu prestasi; 

d. debitur yaitu pihak yang wajib berprestasi. 

e. adanya hak dan kewajiban 

f. adanya prestasi, yang wujudnya menurut pasal 1234 KUH Perdata 

                 1.. memberikan sesuatu 

2. berbuat sesuatu 

3. tidak berbuat sesuatu 

M O D U L 

6 
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                  4.   syarat suatu prestasi: 

                  5.   harus tertentu atau dapat ditentukan 

                  6.   objek diperkenankan/halal; 

                  7.   dimungkinkan/dapat dilaksanakan 

 

B. Sumber Perikatan 

a. Menurut pasal 1233 KUH Perdata 

1) perjanjian 

2) undang-undang 

a) UU melulu 

b) UU karena perbuatan manusia 

3.perbuatan menurut hukum  

4.perbuatan melawan hukum 

b. Di luar KUHPerdata 

1 putusan pengadilan 

            2.moral 

3..otonom (kesusilaan) 

            4..heteronom (sopan santun) 

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, UU dan putusan pengadilan 

adalah obligatio civilis, yaitu perikatan yang mempunyai akibat hukum. 

Perikatan yang bersumber dari moral adalah obligatio naturalis, yaitu 

perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum. 

 

C. Macam-macam Perikatan 

             Berdasarkan ketentuan yang ada dalam buku III KUH Perdata, maka  

perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Perikatan bersyarat  (Voorwaardelijke) 

Menurut ketentuan sebagaimana tercamtum dalam pasa 1253 

Burgerlijk Wetboek yang dimaksud dengan perikatan bersyarat 
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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 

terjadi peristiwa tersebut 

 

b. (Pasal 1253-1267 KUH Perdata) 

Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada 

suatu peristiwayang masih akan datang dan yang masih belum tentu 

akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan menurut terjadinya 

peristiwa itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut 

terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. 

1. perikatan dengan syarat tangguh : perikatan lahir pada 

saat terjadinya suatu peristiwa tertentu; 

2. perikatan dengan syarat batal : perikatan berakhir jika 

suatu peristiwa tertentu terjadi. 

c. Perikatan dengan ketetapan waktu (pasal 1268-1271 KUH Perdata). 

Suatu ketetapan waktu (termijn) tidak menangguhkan lahirnya 

perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaanya. 

d. Perikatan manasuka/alternatif (pasal 1272-1277 KUH Perdata). 

Dalam perikatan manasuka debitur dibebaskan jika ia menyerahkan 

salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia 

tidak dapat memaksa kreditur untuk membina sebagian dari barang 

yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. 

Hak memilih ada pada debitur jika hak tersebut tidak secara tegas 

diberikan kepada kreditur. 

e. Perikatan tanggung renteng/tanggung menanggung (Pasal 1278-1295 

KUH Perdata) 
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Perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang kreditur, jika 

di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak 

untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang dan pembayaran yang 

dilakukan kepada salah satu kreditur membebaskan debitur, meskipun 

perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara 

beberapa kreditur tadi. 

Perikatan tanggung renteng juga terjadi pada debitur jika mereka 

kesemuanya diwajibkan melakukan hal yang sama, sedemikian bahwa 

salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah 

satu membebaskan debitur yang lain terhadap kreditur. 

f. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 

1296-1303 KUH Perdata) 

Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar 

perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau 

suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak 

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

Suatu perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau 

perbuatan yang dimaksudkan karena sifatnya dapat dibagi-bagi, jika 

barang atau perbuatan tadi menurut maksud perikatan tidak boleh 

diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian. 

g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304-1312 KUH Perdata) 

Suatu perikatan di mana debitur diwajibkan melakukan sesuatu, jika 

perikatan tidak dipenuhi. Tujuan dari perikatan dengan ancaman 

hukuman: 

1. menjamin agar prestasi dipenuhi debitur; 

2.membebaskan kreditur dari pembuktian tentang 

jumlah/besarnya kerugian jika terjadi wanprestasi 
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D.Syarat-syarat,Unsur-unsur dan Macam-macam Perjanjian. 

             Dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata  dinyatakan bahwa suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang  atau beberapa orang 

mengikatkan diri untuk suatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang 

lainnya. 

            Konsekwensi dalam suatu perjanjian diperlukan dua atau lebih pihak-pihak 

yang menyatakan kehendaknya secara bebas, dalam arti tidak ada saling 

menekan atau saling memaksa. 

 

      . UNSUR-UNSUR POKOK PERJANJIAN 

        Ada 3 unsur pokok dalam suatu peristiwa perjanjian yaitu : 

1. Essentialia adalah suatu unsur perjanjan tanpa mencamtumkan nama perjanjian 

maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. 

2. Naturalia,yaitu penambahan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang 

dengan aturan tambahan, misalnya seseorang mengadakan perjanjian sewa 

menyewa rumah, kemudian dalam perjanjian ditambahkan bahwa si penyewa 

dipindah tugaskan atau hendak pindah rumah atau merasa tidak cocok dengan 

rumah yang disewanya. 

3. Accidentalia ialah unsur-unsur yang oleh pihak-pihak ditambahkan clusule 

yang tak diatur dalam Undang-Undang,misalnya si penyewa rumah tidak akan 

mengambil manfaat atau menikmati hasil tanaman buah-buahan yang ada 

sebagai tambahan yang ada dalam lingkungan rumahnya sehingga penyewa 

bebas menikmati hasil tanaman yang ada di pekarangan rumah yang disewa. 

Pelaksanaan suatu perjanjian agar dapat dilaksanakan secara legal atau sah 

menurut hukum maka harus memenuhi 4 syarat yang tertuang dalam pasal 

1320 Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut: 

 

 



 77 

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya 

                         Mengenai kata sepakat berarti adanya persetujuan dari para pihak  

yang melakukan perjanjian, dalam arti tidak ada satu pihak pun yang 

merasa terpaksa atau dipaksa karena kalau hal ini terjadi maka perjanjian 

menjadi tidak sah.. dalam pasal 1321 KUH Perdata, tiada sepakat yang sah 

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan 

paksaan atau penipuan. 

                  Kekilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila 

kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 

perjanjian.. Dengan demikian, kekilafan tidak menjadi sebab terjadinya 

pembatalan perjanjian jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai diri orang 

yang bersangkutan, keculai jika perjanjian telah dibuat terutama karena 

mengingat dirinya orang tersebut. 

            2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan    

                      Pada dasarnya setiap orang adalah mempunyai kewenangan dalam  

hukum,namun tidak semua orang dapat dikatakan cakap dalam hukum. 

                      Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya setiap 

orang adalah cakap untuk mengadakan suatu perjanjian,kecuali dia 

dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang, misalnya orang yang belum 

dewasa,orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila,pemabuk 

atau pemboros. 

            3.  Suatu hal tertentu 

     Suatu perjanjian harus melipui dan menyangkut mengenai hal 

tertentu adalah sebagaimana diuraikan dalam pasa 1332 KUH Perdata, 

adalah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja  yang dapat 

menjadi obyek perjanjian. Subekti (1994:136) mengatakan bahwa yang 

diperjanjikan haruslah suatu hal tertentu, syarat ini perlu karna untuk 

menentukan kewajiban bagi si berutang. 
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          4.  Suatu Sebab Yang Halal 

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak 

memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau 

terlarang tidak mempunyai kekuatan. Jadi, bagaimana suatu perikatan harus 

didasarkan pada suatu causa yang secara umum dapat diterima karena tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang,kesusilaan ataupun ketertiban umum. 

 

C. Wanprestasi 

     Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik 

karena kelalaian maupun kesengajaan. Dalam ujudnya yang riil bentuk dari 

wanprestasi adalah: 

a. tidak melaksanakan prestasi sama sekali 

b.         melaksanakan prestasi tetapi tidak waktu 

c.         memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai 

        Untuk menyatakan debitur wanprestasi, perlu adanya pernyataan lalai 

(ingebrekstelling), yaitu pernyataan dari kreditur agar debitur melaksanakan 

prestasi dalam waktu tertentu. Pernyataan/teguran seperti ini disebut sebagai 

somasi (somatie). Somasi dapat berbentuk surat perintah atau akta sejenis (Pasal 

1288 KUH Perdata). 

            Berdasarkan SEMA No. 3/1963: salinan surat gugatan dapat dianggap sebagai 

somasi. Selain berisi teguran kreditur agar debitur berprestasi, di dalamnya juga 

harus disebutkan dasar teguran. 

      Tidak semua wanprestasi harus dimulai dengn adanya somasi, karena ada 

wanprestasi  yang tanpa somasi yaitu : 

a. adanya fataal termijn (ketentuan batas waktu) dalam perjanjian; 

b. jika prestasi berupa tidak berbuat sesuatu; 

c. debitur mengakui dirinya wanprestasi 
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     Apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan, maka pih 

lainnya (kreditur) dapat menuntut: 

a. prestasi dipenuhi 

b. prestasi dipenuhi ditambah ganti rugi 

c. perjanjian putus 

d. perjanjian putus ditambah ganti rugi 

e. ganti rugi 

Ganti rugi adalah mengembalikan kreditur ke dalam keadaan seandainya 

debitur tidak wanprestasi.dalam memenuhi tuntutan ganti rugi, yang dimaksud 

dengan kerugian meliputi : biaya-biaya (kosten) ; kerugian (schaden) dan 

bunga (interssen). 

            Kerugian : 

            kerugian yang diderita (kosten dan schaden) 

                 a) Bunga : 

  keuntungan yang diharapkan (interessen) yang meliputi bunga moratoire, 

bunga yang diperjanjikan dan bunga compensatoire. 

Dalam perkembangan hukum perikatan, maka cacad tersembunyi 

merupakan bentuk khusus dari wanprestasi. Terhadap cacad tersembunyi 

tersebut kreditur dapat melakukan  

                           i.actio redhibitoria; 

ii. actio quantiminoris. 

b) Overmacht / Force Majeur 

                        Overmacht adalah tidak terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa 

yang tidak dapat diduga terlebih dahulu dan sifatnya di luar 

kemampuan manusia. Overmacht dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. overmacht absolut (objektif), debitur benar-benar tidak 

dapat berprestasi.  
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b. overmacht relatif (subjektif), debitur sesungguhnya dapat 

berprestasi tetapi dengan pengorbanan yang luar biasa. 

Overmacht berkaitan dengan resiko, yang pada hakekatnya 

bukan merupakan kewajiban. Dalam hukum perikatan di 

Indonesia dianut asas umum yang menanggung resiko adalah : 

a. perjanjian sepihak: ditanggung kreditur; 

b. perjanjian timbal balik: ditanggung kedua belah pihak. 

 

F. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang 

                     Pembedaan perikatan yang disebutkan dalam pasal 1352 KUHPerdata 

dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan UU dapat timbul 

perikatan sebagai akibat perbuatan-perbuatan manusia dan kenyataan-

kenyataan  atau keadaan-keadaan yang bukan merupakan perbuatan manusia. 

Yang terakhir inilah yang dimaksud dengan  perikatan yang lahir dari UU 

saja, misalnya pada kelahiran akan menimbulkan kewajiban alimentasi. 

a.Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia 

Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia 

dibedakan menjadi perbuatan menurut hukum (rechtmatigedaad) 

dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Perbuatan 

menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

 a1. Penyelenggaraan kepentingan/Zaakwarneming 

Pengertian penyelenggaraan kepentingan diatur dalam pasal 

1354 KUH Perdata. Jika seseorang dengan sukrela tanpa 

mendapat perintah untuk itu, maka secara diam-diam 

mengikatkan dirinya untuk meneruskan dan menyelesaikan 

urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya itu 

dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Unsur-unsur 

penyelenggaraan kepentingan : 
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a) Sukarela 

i. kesadaran sendiri tanpa mengharap imbalan; 

ii. tidak mempunyai kepentingan apapun kecuali 

manfaat bagi yang berkepentingan sendiri; 

iii. bertindak semata-mata karena kesediaan 

menolong sesama. 

b) Tanpa perintah/kuasa 

iv. bertindak atas inisiatif sendiri; 

v. tanpa ada pesan/perintah/kuasa dari yang 

berkepentingan. 

c) Mewakili orang lain 

vi. bertindak untuk kepentingan orang lain; 

vii. urusan yang diwakili dapat perbuatan hukum 

atau perbuatan biasa. 

d) Dengan/tanpa sepengetahuan orang tersebut 

viii. orang bersangkutan tidak tahu bila 

kepentingannya diurus orang lain; 

ix. kalau mengetahui tidak mencegah atau memberi 

kuasa. 

e) wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan 

tersebut 

Selanjutnya syarat-syarat untuk adanya Zaakwarneming      

adalah    sebagai    berikut: 

a) Yang diurus/diwakili zaakwarnemer adalah 

kepentingan orang lain 

b) Perbuatan penyelenggaraan kepentingan itu 

dilakukan pleh zaakwarnemer dengan sukarela dan 

bukan karena kewajiban yang timbul dari UU 

maupun perjanian; 
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c) Perbuatan penyelenggaraan kepentingan itu 

dilakukan oleh zaakwarnemer tanpa adanya kuasa 

melainkan atas inisiatif sendiri; 

d) Harus terdapat suatu keadaan yang membenarkan 

inisiatif seseorang untuk bertindak sebagai 

zaakwarnemer. 

Zaakwarnemer melahirkan hak dan kewajiban baik 

bagi Gestor maupun bagi Dominus.  

Kewajiban Gestor adalah : 

 

a) Mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

urusan tersebut hingga selesai. 

b) Memenuhi kewajiban sebagai bapak yang baik. 

Selanjutnya Hak Gestor adalah : 

a) Hak memperoleh ganti rugi atas segala perikatan 

yang dibuatnya secara perseorangan dan 

memperoleh penggantian atas segala pengeluaran 

yang berfaedah/perlu 

b) Hak menahan benda yang diurusnya sampai 

dipenuhi tuntutan di atas yang disebut dengan hak 

retensi. 

c) Zaakwarnemer tidak berhak atas upah 

Kewajiban dominus adalah : memenuhi perikatan yang 

dibuat oleh gestor dan membayar ganti rugi dan biaya yang 

dikeluarkan gestor.  

Sedangkan hak dominus adalah: 

a) Berdasar pertimbangan hakim, berhak atas keringanan 

pembayaran ganti rugi dan biaya yang dikeluarkan 
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gestor, karena adanya kelalaian/kesalahan yang 

dilakukan gestor. 

b) Meminta pertanggungjawaban kepada gestor atas 

penyelenggaraan kepentingan yang telah dilakukannya. 

 

a2)  Pembayaran tanpa hutang / Onverschuldigde betaling. 

Pengertian pembayaran tanpa hutang terdapat dalam Pasal 1359 

ayat (1) KUH Perdata. Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya 

suatu hutang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, 

dapat dituntut kembali. 

                                                      

Hak menuntut kembali atas pembayaran yang dilakukan tersebut 

disebut Conditio Indebiti. 

Bila penerima pembayaran tanpa hutang tersebut dilakukan dengan 

itikad buruk, maka ia harus mengembalikan penerimaan 

pembayaran tanpa hutang dengan bunga dan hasil-hasilnya 

terhitung dari hari pembayaran. Bahkan bila barang telah musnah 

di luar kesalahan penerima (Pasal 1362 KUH Perdata). 

Bila penerimaan pembayaran dilakukan dengan itikad baik, 

kemudian ia menjual benda tersebut, maka ia harus 

mengembalikan harga benda tersebut. Namun bila memberikan 

pada orang lain secara cuma-cuma, maka ia bebas dari kewajiban 

mengembalikan (Pasal 1363) 

Orang yang menerima pengembalian benda wajib mengganti 

segala pengeluaran yang perlu guna keselamatan benda tersebut 

(Pasal 1364). 
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a). Perbuatan Melawan Hukum 

Istilah perbuatan melawan hukum biasa digunakan 

dalam hukum perdata untuk membedakan dengan istilah 

perbuatan melanggar hukum atau istilah perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum yang biasa dipakai dalam hukum 

pidana guna mengartikan istilah wederrechttelijkedaad. 

Pengertian perbautan melawan hukum dapat diketahui 

dari Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepaa orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian 

itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian 

tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: 

 

1) Melawan hukum 

a) Dalam arti sempit, melawan hukum adalah 

melanggar hak subjektif orang lain atau 

bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pembaut sendiri, yang telah diatur dalam UU. 

Dengan kata lain melawan hukum adalah 

melawan UU 

b) Dalam arti luas, melawan hukum adalah 

berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak 

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban 

hukum orang yang berbuat tersebut atau 

bertentangan dengan kesusilaan/sikap berhati-

hati sebagaimana sepatutnya dalam lalu lintas 

masyarakat, terhadap diri/barang orang lain. 
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2) Menimbulkan kerugian 

 a. Ketentuan ganti rugi pada wanprestasi dapat 

diterapkan secara analogis 

  b.Ganti rugi dapat berupa materiil dan immateriil 

3) Kesalahan 

Dalam hukum perdata seseorang diaktakan 

bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa 

ia telah melakukan/tidak melakukan suatu 

perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Hal ini 

berkaitan dengan prakiraan dan responsibiltas 

4) Hubungan kausal antara perbuatan dengan 

kerugian 

 

Harus ada hubungan keterkaitan antara unsur-

unsur kesalahan dengan timbulnya kerugian. 

Dengan kata lain kerugian timbul sebagai akibat 

dari adanya kesalahan 

                 Untuk mengukur adanya hubungan kasual tersebut 

digunakan teori dari Von Kries yaitu teori 

adequate veroorzaking 

 

G.Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian 

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian 

                           Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst, 

yang berasal dari kata kerja overeenkomen yang berarti setuju atau 

sepakat. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 
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Perumusan tersebut oleh para sarjana dianggap kurang 

memuaskan, karena dianggap mengandung kelemahan-kelemahan 

yaitu: 

1. Kata “…. Suatu perbuatan .…” dapat meliputi 

perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dapat 

menimbulkan akibat hukum dan perbuatan biasa yaitu 

perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum. 

Sedangkan perjanjian merupakan perbuatan hukum, 

karena akibat hukum yang timbul dari suatu 

perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak. Oleh 

karena itu kata perbuatan dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata tersebut lebih tepat apabila diganti dengan 

kata “perbuatan hukum” 

2. Pasal 1313 KUH Perdata tersebut kurang lengkap, 

sebab hanya menggambarkan perjanjian sepihak saja. 

Hal ini dapat dilihat dari perumusan: “….. satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”. Perumusan tersebut seolah-olah 

memberikan pengertian bahwa di satu pihak hanya 

ada kewajiban, sedangkan di pihak yang lain hanya 

ada hak saja. Oleh karena itu, agar dapat mencakup 

baik perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal 

balik, maka sebaiknya perumusannya ditambah 

dengan kata-kata: “…. Atau kedua belah pihak saling 

mengikatkan dirinya ….”. 

3. Perumusan Pasal 1313 KUH Perdata itu dianggap 

terlalu luas, karena dari perumusan pasal tersebut 

dapat termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan 

dalam lapangan hukum keluarga.  
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Sedangkan yang dimaksudkan adalah hanya perbuatan dalam lapangan 

hukum harta kekayaan saja. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut maka beberapa sarjana 

kemudian memberikan batasan pengertian perjanjian. Subekti memberikan 

pengertian perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Perjanjian adalah hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum”. Maksudnya bahwa dua pihak tersebut 

sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban 

yang harus mereka laksanakan. Kesepakatan tersebut untuk menimbulkan 

akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Dan apabila hak da kewajiban 

tersebut dilanggar maka akibat hukumnya bagi si pelanggar akan 

dikenakan sanksi. 

Kemudian R. Setiawan yang menerjemahkan overeenkomst sebagai 

persetujuan menyatakan bahwa “persetujuan adalah suatu perbuatan 

hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurutnya 

penggunaan istilah persetujuan tersebut lebih tepat mengingat KUH 

Perdata menganut asas konsensualisme atau dengan kata lain 

overeenkomst pada asasnya terjadi dengan adanya kata sepakat dan kata 

sepakat itu timbul karena adanya kesesuaian kehendak di antara para 

pihak. 

Dari beberapa perumusan mengenai perjanjian di atas maka 

tersimpul adanya unsur-unsur perjanjian sebagai berikut: 

1) Adanya dua pihak atau lebih; 

2) Adanya kata sepakat di antara para pihak; 
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3) Adanya akibat hukum yang ditimbulkan berupa hak dan 

kewajiban atau melakukan suatu perbuatan. 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dirumuskan 

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau 

lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan hak 

dan kewajiban. 

 Penggunaan istilah perbuatan hukum lebih tepat, hal ini 

disebabkan jika menggunakan istilah peristiwa hukum 

pengertiannya cenderung merupakan sesuatu hal yang tidak 

dikehendaki oleh para pihak padahal dalam perjanjian hak dan 

kewajiban yang timbul memang dikehendaki oleh para pihak. 

Sedangkan apabila menggunakan istilah hubungan hukum 

maka pengertiannya terlalu luas sebab hak dan kewajibannya 

timbul selain karena perjanjian juga karena undang-undang. 

 

         H.Asas-asas Perjanjian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan asas adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang 

menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat atau cita-cita. Pada 

bagian lain disebutkan bahwa pengertian asas sama dengan 

pengertian Principle dalam bahasa Inggris, atau sebagai teori 

atau ajaran pokok. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, yang 

dimaksud dengan asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang 

bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum 

positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya 

tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit. Hal ini 

disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan umum. 

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian 

adalah sebagai berikut: 



 89 

1. Asas konsensualisme 

Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. 

Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir sejak adanya 

kata sepakat di antara para pihak. Asas konsensualisme 

dapat dijumpai dalam pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan 

kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya perjanjian telah lahir sejak saat tercapainya 

kesepakatan antara para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu lahir apabila 

sudah tercapai kesepakatan dari para pihak mengenai hal-

hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu 

adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan 

undang-undang. 

Terhadap asas konsensualisme itu ada 

perkecualiannya yaitu oleh undang-undang ditetapkan 

formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian 

dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak 

memenuhi bentuk yang ditetapkan, seperti misalnya: 

Perjanjian penghibaan yang berupa benda tak bergerak 

harus dengan akta notaris; Perjanjian perdamaian harus 

dengan bentuk tertulis.  

Perjanjian yang pembuatannya menggunakan 

formalitas-formalitas tertentu disebut perjanjian formil. Di 

samping itu aa juga pengecualian lain yaitu pada perjanjian 

riil. 
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 Dalam perjanjian riil ini lahirnya perjanjian tidak 

pada saat adanya kata sepakat, tetapi pada saat obyek 

diserahkan secara nyata, misalnya dalam perjanjian 

penitipan. 

2. Asas kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini erat sekali kaitannya 

dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. 

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. Asas ini dapat disimpulkan dari kata 

“semua” yang mengandung 5 makna yaitu: 

a) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak 

mengadakan perjanjian; 

b) Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan 

siapapun; 

c) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang 

dibuatnya; 

d) Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat 

perjanjian yang dibuatnya; 

e) Setiap orang bebas untuk mengadakan pilihan hukum, 

maksudnya yaitu bebas untuk memilih pada hukum 

mana perjanjian yang dibuatnya akan tunduk. 

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak menyebabakan 

timbulnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Bahkan perjanjian yang timbul dalam mamasyarakat 

(perjanjian tidak bernama) lebih banyak daripada perjanjian 

bernama yang ada dalam Buku III KUH Perdata. 
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3. Asas pacta sunt servanda 

Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan 

diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Asas 

tersebut dapat disimpulkan dari kata “… berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Dengan adanya asas pacta sunt servanda berarti para 

pihak harus menaati perjanjian yang telah mereka buat seperti 

halnya menaati undang-undang, maksudnya apabila di antara 

para pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut maka pihak 

tersebut dianggap melanggar undang-undang, yang tentunya 

akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dari asas 

pacta sunt servanda  adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik 

tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 

1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu.” 

 

4. Asas itikad baik 

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu 

perjanjian. Asas ini menghendaki bahwa apa yang 

diperjanjikan oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan 

dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar 

kepatutan. Kepatutan di dalam perjanjian dimaksudkan agar 

jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak 

terdesak, tetapi harus ada keseimbangan antara berbagai 

kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Keadilan 

maksudnya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang 

sudah diperjanjikan namun untuk pemenuhan janji tersebut 



 92 

harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu: 

a) Itikad baik dalam arti Subyektif 

Itikad baik dalam arti subyektif dapat diketemukan 

dalam lapangan hukum benda dan dalam hukum 

perikatan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1977 KUH 

Perdata mengenai kedudukan berkuasa dan dalam Pasal 

531 KUH Perdata. Itikad baik di sini dapat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu 

perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin 

seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 

 

b) Itikad baik dalam arti Obyektif 

Itikad baik dalam arti obyektif yaitu bahwa 

pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada 

norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai 

dengan yang patut dalam masyarakat. Dalam 

pelaksanaan perjanjian tersebut harus tetap berjalan 

dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan serta harus berjalan di atas rel yang benar. 

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata memberikan suatu 

kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan 

perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut 

melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan, 

namun tentu saja ada batas-batasnya. 
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5. Asas kepribadian 

Asas kepribadian ini dalam KUH Perdata diatur dalam 

Pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian 

hanya beelaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Dengan 

demikian dapat dibenarkan bahwa dalam suatu perjanjian tidak 

boleh menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, 

juga tidak boleh mendatangkan keuntungan atau kerugian pada 

pihak ketiga kecuali telah ditentukan lain oleh undang-undang. 

Pernyataan ini diatur dalam pasal 1340 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat membawa 

rugi kepada pihak-pihak ketiga” tak dapat pihak-pihak ketiga 

mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur 

dalam Pasal 1317 KUH Perdata. 

 

I.Isi Perjanjian 

     

 Syarat Sahnya Perjanjian 

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya 

suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang hal. 

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat 

pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena 

menyangkut orang-orang atau subyek yang mengadakan 

perjanjian. Syarat subyektif  ini apabila tidak dipenuhi 

maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan 

(vernietigbaar).  
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Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak 

yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah 

dewasa atau orang tua atau walinya dan untuk seseorang 

yang berada di bawah pengampuan maka yang meminta 

pembatalan perjanjian adalah pengampunya. Sedangkan 

untuk seseorang yang telah memberikan kesepakatan 

secara tidak bebas maka orang itu sendiri yang dapat 

meminta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini 

tidak dapat selamanya dan menurut Pasal 1454 KUH 

Perdata ditentukan sampai batas waktu tertentu yaitu 5 

tahun. Selama pembatalan tersebut belum dilaksanakan 

maka perjanjian itu masih tetap berlaku sebagai perjanjian 

yang sah dan mengikat kedua belah pihak yang 

membuatnya. 

Syarat yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat 

obyektif karena menyangkut obyek yang menjadi isi 

perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi di 

dalam pembuatan suatu perjanjian maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa 

dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan 

sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tersebut 

dianggap tidak pernah terjadi. 

 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak 

dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi 

dengan apa yang dikehendaki pihak yang lain. Sepakat 

atau yang dikehendaki pihak yang lain.  
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Sepakat atau persetujuan kehendak di antara para 

pihak tersebut adalah mengenai hal-hal yang pokok 

dalam suatu perjanjian. Dengan demikian mereka 

menghendaki sesuatu yang berlainan satu sama lain 

secara timbal balik artinya pihak yang lain 

mempertemukan kehendak yang berbeda untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Kata sepakat dari para pihak dalam perjanjian harus 

berupa kesepakatan yang bebas artinya benar-benar atas 

kemauan sukarela dari para pihak yang mengadakan 

perjanjian sehingga sepakat yang diberikannya bukan 

karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Apabila 

sepakat yang diberikan itu karena kekhilafan, paksaan 

atau penipuan maka dapat dikatakan bahwa perjanjian 

tersebut mengandung cacat kehendak. 

Mengenai kekhilafan ini Pasal 1322 KUH Perdata 

menyatakan bahwa kekehilafan tidak mengakibatkan 

batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu 

terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok 

perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab 

kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai 

dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud 

membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu 

telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang 

tersebut. 
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Berdasarkan pasal 1322 KUH Perdata tersebut, ada 

2 jenis kekhilafan yaitu: 

a) Kekhilafan mengenai orang dengan siapa 

seseorang mengikatkan dirinya (error in 

persona) 

b) Kekhilafan mengenai hakikat bendanya (error 

in substantia) 

Selain kekhilafan, hal lain yang menyebabkan suatu 

kesepakatan tidak sah adalah karena adanya paksaan. 

Pasal 1324 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan paksaan ialah apabila perbuatan 

tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang 

berpikiran sehat, juga menimbulkan rasa takut dan 

ancaman bagi dirinya maupun harta kekayaannya. 

Pembatalan perjanjian juga bisa didasarkan karena 

adanya penipuan terhadap salah satu pihak sehingga 

karena adanya penipuan tersebut pihak yang tertipu 

membuat perjanjian. Penipuan ini terjadi apabila salah 

satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan 

yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu 

muslihat untuk membujuk pihak lawan agar 

memberikan perijinannya. Apabila tidak dilakukan tpu 

muslihat tersebut maka pihak yang lain tidak akan 

membuat perjanjian tersebut. Hal ini diterangkan dalam 

Pasal 1328 KUH Perdata. 

Sehubungan dengan adanya kemungkinan 

pernyataan kehendak yang tidak selalu sama dengan 

kehendak, maka timbul persoalan mengenai cara 

penentuan tercapainya kata sepakat. 
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 Cara yang sering digunakan untuk menentukan 

terjadinya kata sepakat adalah dengan menggunakan 

beberapa teori, yaitu: 

c) Teori kehendak (Wilstheorie) 

Teori ini lebih menekankan pada faktor 

kehendak. Menurut teori ini, jika ada pernyataan 

kehendak yang berbeda dengan kehendak yang 

sesungguhnya maka pihak yang menyatakan 

kehendak tersebut tidak terikat pada pernyataan 

tersebut. 

d) Teori pernyataan (Verklaringstheorie) 

Yang menjadi patokan dalam teori ini adalah 

apa yang dinyatakan oleh para pihak. Dalam teori 

ini tidak memperhatikan apakah pernyataan 

kehendak tersebut sama dengan kehendak yang 

sesungguhnya ataupun tidak. 

e) Teori kepercayaan (Vetrouwenstheorie) 

Teori ini menyatakan bahwa kata sepakat terjadi 

jika ada pernyataan kehendak yang secara obyektif 

dapat dipercaya. 

 

Di samping adanya persoalan mengenai cara 

penentuan tercapainya kata sepakat, juga terdapat 

persoalan mengenai saat dan tempat terjadinya 

kesepakatan yang melahirkan perjanjian. Hal ini 

berhubungan dengan adanya kemungkinan terjadinya 

perjanjian tanpa hadirnya para pihak atau salah satu 

pihak yang membuat perjanjian.  
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Maka untuk pemecahan persoalan ini digunakan 

berbagai teori yang ada di bawah ini: 

a) Teori pernyataan (Uitingstheorie) 

Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat pihak 

yang menerima penawaran (akseptor) telah menulis 

surat jawaban yang menyatakan bahwa ia menerima 

penawaran tersebut. 

 

 

b) Teori pengiriman (Verzendingstheorie) 

Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi 

pada saat dikirimkannya surat jawaban penerimaan 

penawaran oleh akseptor. 

c) Teori pengetahuan (Vernemingstheorie) 

 Teori ini mengemukakan bahwa perjanjian terjadi 

setelah pihak yang menawarkan mengetahui bahwa 

penawarannya telah diketahui oleh pihak yang lain. 

d) Teori penerimaan (Ontvangstheorie) 

Menurut teori ini bahwa perjanjian terjadi pada saat 

diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran 

oleh orang yang menawarkan 

 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa pada 

asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat 

suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang 

dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian.  
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Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak 

cakap membuat perjanjian, sebagai mana diatur oleh 

Pasal 1330 KUH Perdata, adalah: 

a) Orang yang belum dewasa; 

b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 

c) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH 

Perdata adalah mereka yang belum mecapai umur 21 

tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. 

Adapun pengertian mereka yang ditaruh di bawah 

pengampuan adalah orang-orang yang harus diwakili 

oleh seorang pengampu ataupun kuratornya apabila ia 

akan melakukan perbuatan hukum. Seseorang dapat 

ditaruh di bawah pengampuan dikarenakan gila, dungu, 

mata gelap, lemah akal, pemabuk dan pemboros. Selain 

kedua golongan di atas, KUH Perdata menyebutkan 

bahwa seorang perempuan bersuami tidak boleh 

melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari 

suaminya. Hal demikian telah diatur dalam Pasal 108 

dan 110 KUH Perdata. Menurut undang-undang No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 31 ayat (1) 

menyatakan bahwa: “hak dan kedudukan isitri adalah 

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan di rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat.” Kemudian ayat kedua 

menyebutkan: “masing-masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum”. 
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 Dengan demikian pada saat sekarang seorang wanita 

yang telah bersuami boleh melakukan perbuatan hukum 

tanpa harus mendapat ijin terlebih dahulu dari 

suaminya. 

 

3) Suatu hal tertentu 

Adapun maksud suatu hal tertentu dalam suatu 

perjanjian adalah obyek daripada perjanjian, suatu 

pokok di mana perjanjian diadakan. Di dalam suatu 

perjanjian obyek perjanjian harus tertentu dan setidak-

tidaknya dapat ditentukan. Pokok perjanjian ini tidak 

harus ditentukan secara individual tetapi cukup dapat 

ditentukan menurut jenisnya. 

Hal ini menurut ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai 

sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan 

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang 

tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat 

ditentukan atau dihitung”. 

Dari pasal tersebut tergantung pengertian bahwa 

perjanjian atas suatu barang yang baru akan ada itu 

diperbolehkan. Kemudian dalam Pasal 1334 ayat (1) KUH 

Perdata menentukan bahwa “barang-barang yang baru akan 

ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian.” Barang-barang yang baru akan ada dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

a) Barang yang baru akan ada dalam pengertian 

mutlak yaitu barang yang pada saat lahirnya 

perjanjian, sama sekali belum ada 
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b) Barang yang baru akan ada dalam pengertian nisbi 

yaitu barang sudah ada pada saat lahirnya perjanjian 

tetapi pada pihak tertentu barang tersebut masih 

merupakan suatu harapan untuk dimiliki. 

 

4) Suatu sebab yang halal 

Pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi 

tentang suatu sebab dalam pasal-pasal KUH Perdata. 

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “sebab” 

adalah sesuatu yang akan dicapai oleh apra pihak dalam 

perjanjian atau sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian. 

Dalam Pasal 1336 KUH Perdata, disebutkan adanya 

perjanjian dengan macam sebab atau kuasa yaitu: 

a. Perjanjian dengan sebab yang halal; 

b. Perjanjian dengan sebab yang palasu atau terlarang; 

c. Perjanjian tanpa sebab. 

Perjanjian dengan sebab yang hala di sini 

maksudnya bahwa isi dari perjanjian itu tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1337 KUH Perdata. 

Perjanjian dengan sebab yang palsu (terlarang) 

termasuk dalam pengertian dalam sebab yang tidak 

halal. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab 

tersebut diadakan oleh apar pihak untuk menutupi atau 

menyelubungi sebab yang sebenarnya. Sedangkan 

sebab yang terlarang maksudnya sebab yang 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. 
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Suatu perjanjian tanpa sebab dapat terjadi apabila 

tujuan yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat 

dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai. Dalam Pasal 

1335 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian 

tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab 

yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.” 

Dengan demikian perjanjian itu tidak pernah ada atau 

batal demi hukum. 

 

a. Jenis-jenis Perjanjian 

Untuk dapat mengetahui jenis-jenis perjanjian maka 

dapat dilakukan dengan cara mengkategorisasikan semua 

perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata, sebab dalam 

KUH Perdata tidak diketemukan adanya ketentuan yang 

mengatur mengenai jenis-jenis perjanjian. 

Ditinjau dari segi akibat hukum yang ditimbulkan 

dalam perjanjian maka perjanjian dibedakan menjadi 

beberapa macam yaitu: 

1) Perjanjian obligatoir 

 Merupakan perjanjian yang hanya menimbulkan 

hak dan kewajiban di antara para hihak. Dengan 

kata lain, perjanjian obligatoir merupakan 

perjanjian yang menimbulkan perikatan, misalnya 

dalam perjanjian jual beli baru timbul hak dan 

kewajiban secara timbal balik antara penjual dan 

pembeli yaitu penjual berkewajiban untuk 

menyerahkan barang sekaligus memberikan hak 

kepadanya untuk menuntut pembayran harga dan di 

sisi lain pembeli berkewajiban untuk membayar 
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harga barang sekaligus ia mempunyai hak untuk 

menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya. 

2) Perjanjian leberatoir 

 Merupakan perjanjian yang isinya bertujuan untuk 

membebaskan para pihak dari suatu kewajiban 

hukum tertentu. Perjanjian ini maksudnya adalah 

untuk menghapuskan perikatan yang ada di antara 

para pihak tersebut. 

3) Perjanjian kekeluargaan 

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terdapat 

dalam lapangan hukum keluarga, misalnya 

perkawinan. Perkawinan termasuk perjanjian 

karena berdasarkan kata sepakat antara para pihak 

yang diadakan secara bebas tanpa paksaan dan 

menimbulkan hak serta kewajiban. Namun 

perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum 

dalam hukum keluarga saja dan akibat hukum 

tersebut ada di luar hukum kekayaan, kecuali yang 

ada dalam lapangan hukum harta perkawinan. 

4) Perjanjian pembuktian 

Dalam hal ini para pihak bebas dan berwenang 

untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-lat 

bukti yang akan berlaku di antara mereka. Para 

pihak juga menentukan sendiri kekuatan 

pembuktian suatu alat bukti. Perjanjian yang 

demikian ini sering disebut sebagai perjanjian 

pembuktian dan termasuk dalam perjanjian di 

lapangan hukum acara. 
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5) Perjanjian kebendaan 

 Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bertujuan 

untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah 

atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Perjanjian 

kebendaan ini merupakan pelaksanaan dari 

perjanjian obligatoir. 

Sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam KUH 

Perdata adalah perjanjian obligatoir. Yang termasuk dalam 

perjanjian ini adalah: 

1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik 

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang 

menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja 

sedangkan pada pihak yang lain hanya terdapat hak 

saja, misalnya perjanjian hibah. Sedangkan perjanjian 

timbal balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak 

dan kewajiban di antara para pihak yang membuat 

perjanjian, misalnya perjanjian jual beli. 

2) Perjanjian konsensuil, Riil dan Formil 

Perjanjian konsensuil yaitu perjanjian yang lahir 

pada saat tercapainya kata sepakat di antara para 

pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil yaitu 

perjanjian yang lahir dengan diadakan penyerahan 

benda yang menjadi obyek perjanjian, misalnya 

perjanjian penitipan barang. Sedangkan perjanjian 

formil yaitu perjanjian yang lahir dengan 

dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, 

misalnya dalam perjanjian pendirian pendirian 

perseroan terbatas harus dengan akta notaris. 
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3) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 

Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang pada 

umumnya sudah dikenal dengan nama-nama 

tertentu dan sudah diatur secara khusus dalam KUH 

Perdata dan Kitab Hukum Dagang. Sedangkan 

perjanjian tidak bernama (perjanjian jenis baru), 

yaitu perjanjian yang belum dikenal dengan nama 

khusus dalah KUH Perdata dan KUH Dagang tetapi 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Perjanjian jenis baru ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

a) Perjanjian jenis baru murni, yaitu perjanjian-

perjanjian jenis baru yang timbul dalam 

masyarakat dan tidak diatur secara khusus 

dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. 

b) Perjanjian jenis baru campuran, yaitu perjanjian 

jenis baru yang di dalamnya mengandung 

unsur-unsur dari berbagai perjanjian bernama, 

misalnya perjanjian jual beli. 

 

J.Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya 

perikatan karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan 

perjanjiannya merupakan sumbernya masih tetap ada. 

Misalnya dalam perjanjian jual beli; dengan dibayarnya 

harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus 

sedangkan perjanjiannya blum karena perikatan mengenai 

penyerahan barang belum terlaksana. Jika semua perikatan 

yang ditimbulkan dari perikatan itu hapus seluruhnya, maka 
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perjanjian tersebut juga berakhir dalam hal ini hapusnya 

perjanjian tersebut akibat dari hapusnya perikatan-

perikatannya. 

Sebaliknya hapusnya perjanjian dapat juga 

mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu 

apapbila perjanjian hapus denagan berlakunya surut, 

misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan 

wanprestasi (pasal 1266 KUH Perdata) maka semua 

perikatan yang telah terjadi menjadi hapus dan perikatan itu 

tidak perlu lagi dipenuhi, begitu pula terhadap perikatan yang 

telah dipenuhi harus ditiadakan. Tetapi dapat juga terjadi 

bahwa perjanjian hapus untuk waktu selanjutnya sehingga 

kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Misalnya 

dalam perjanjian sewa menyewa yaitu dengan pernyataan 

mengakhiri perjanjian maka perjanjian sewa menyewa dapat 

diakhiri akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa 

atas sewa yang telah dinikmati tidak ikut berkahir atau hapus. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka berikut ini 

akan diterangkan mengenai sebab-sebab hapusnya perjanjian, 

yaitu: 

Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. 

Maksudnya bahwa perjanjian tersebut hapus apabila 

para pihak telah menentukan saat berakhirnya 

perjanjian itu. 

Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu 

perjanjian. 

Misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata 

bahwa para ahli waris dapat menagadakan perjanjian 

untuk selama wakktu tertentu supaya tidak melakukan 
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pemecahan harta warisan. Akan tetapi waktu perjanjian 

tersebut dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun. 

Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa 

denagn terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian 

akan hapus. 

Pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging). 

Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau 

salah satu pihak, Opzegging dapat hanya ada pada 

perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara misalnya 

dalam perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa. 

Perjanjian hapus karena putusan hakim. 

Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, 

apabila pemilik rumah pada waktu menyerahkan rumah 

untuk disewa tidak menentukan jangka waktu 

berakhirnya sewa sehinga menimbulkan kesulitan 

untuk menghentikan sewa menyewa tersebut maka hal 

ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri. 

Tujuan perjanjian telah tercapai 

Apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai maka 

perjanjian tersebut akan berakhir. Misalnya dalam 

perjanjian jual beli sepeda, apabila pembeli sudah 

melunasi harga sepeda yang dibeli dan penjual telah 

menyerahkan sepeda tersebut kepada pembeli maka 

perjanjian tersebut telah berakhir. 

Perjanjian akan hapus dengan adanya perjanjian antara 

pihak yang membuatnya. Misalnya dalam perjanjian 

sewa menyewa rumah dibuat perjanjian oleh para pihak 

yang menentukan bahwa sewa rumah tersebut berakhir 

3 (tiga) tahun yang akan datang. 
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K.Hapusnya Perikatan 

Pasal 1382 KUH Perdata menentukan ada 10 cara 

hapusnya perikatan 

1. Pembayaran. 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan. 

3. Pembaharuan hutang. 

4. Perjumpaan utang atau kompensasi. 

5. Percampuran utang. 

6. musanahnya barang terutang 

7. Pembebasan utang. 

8. Batal/pembatalan. 

9. Berlakunya syarat batal. 

10. Lewatnya waktu. 

. Dari 10 cara itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok: 

a. Hapusnya perikatan dimana kreditur memperoleh 

prestasi tertentu, terjadi dalam hal: pembayaran; 

penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan 

penitipan (konsinyasi); pembaharuan hutang (novasi); 

perjumpaan hutang (kompensasi); dan pencampuran 

hutang. 

b. Hapusnya perikatan di mana kreditur dengan sukarela 

melepaskan prestasi yang seharusnya diterima, terjadi 

dalam hal pembebasan hutang. 

c. Hapusnya perikatan dimana kreditur dengan sukarela 

melepaskan prestasi yang seharusnya diterima, terjadi 

dalam hal: pembebasan hutang. 

Berikut ini penjelasan singakat 10 cara hapusnya perikatan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1381 KUH Perdata. 
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a. Pembayaran (Pasal 1382 – 1403 KUH Perdata) 

Pengertian pembayaran dapat disimpulkan dari 

Pasal 1383 KUH Perdata, tentang perikatan untuk 

melakukan sesuatu; dan Pasal 1384 KUH Perdata, 

tentang perikatan untuk memberikan sesuatu. Dari 

kedua pasal tersebut dapat disimpulkan pembayaran 

adalah: “tiap-tiap pemenuhan perikatan apapun bentuk 

dan sifat prestasinya.” Hal-hal yang diperhatikan 

berkaitan dengan pembayaran adalah: 

1) Siapa yang wajib melakukan pembayaran; 

2) Siapa yang dapat melakukan pembayaran; 

3) Kepada siapa pembayaran harus dilakukan; 

4) Dimana pembayaran harus dilakukan; 

5) Kapan pembayaran harus dilakukan. 

 

b. Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan 

Syarat sahnya pembayaran tunai: 

1) Penawaran harus dilakukan kepada 

kreditur/kuasanya; 

2) Penawaran harus dilakukan oleh orang yang 

berkewajiban membayar; 

3) Harus meliputi jumlah hutang pokok ditambah 

bunga dan biaya-biaya; 

4) Jika dalam perjanjian yang mendasari 

penawaran pembayaran itu telah dibuat suatu 

ketetapan waktu, maka penawaran tersebut 

harus dilakukan setelah ketetapan itu tiba; 

5) Penawaran harus dilakukan setelah semua 

syarat perikatan dipenuhi; 
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6) Penawaran harus dilakukan di tempat yang 

menurut perjanjian itu pembayaran harus 

dilakukan, jika tidak penawaran dilakukan di 

tempat tinggal kreditur. 

7) Harus dilakukan oleh notaris atau juru sita 

disertai 2 orang saksi. 

 

Prosedur Penawaran Pembayaran Tunai: 

1) Debitur minta notaris/juru sita PN untuk 

membantunya menawarkan secara resmi 

batang/uang yang akan dibayarkan kepada 

kreditur; 

2) Notaris/juru sita selanjutnya akan membuat 

rincian tentang barang/uang yang akan 

ditawarkan; 

3) Notaris/juru sita datang ke tempat kreditur dan 

menyatakan bahwa ia mendapat perintah debitur 

untuk membayar hutang debitur dengan cara 

membayarkan barang/uang yang telah dirinci 

4) Jika kreditur bersedia menerima, maka 

pembayaran tersebut selesai. Tetapi jika 

menolak, maka notaris/juru sita membuat berita 

acara yang menyebutkan “telah dilakukan 

pembayaran tunai tetapi kreditur menolak 

menerima”. 
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Prosedur penitipan: 

1) Kepada kreditur dikirimkan suatu 

pemberitahuan tentang hari, jam dan tempat di 

mana barang/uang yang ditawarkan itu akan 

disimpan; 

2) Barang/uang yang tadi ditawarkan tersebut 

kemudian oleh debitur dititipkan pada Kas 

Penyimpanan di Kepaniteraan PN yang 

berwenang mengadili sengketa dalam perjanjian 

yang mendasari terjadinya konsinyasi tersebut; 

3) Oleh notaris/juru sita dibuat Berita Acara yang 

menyebutkan ujud barang/jumlah uang yang 

ditawarkan, penolakan oleh kreditur dan 

pelaksanaan penyimpanan. Kemudian 

ditandatangani oleh notaris/juru sita dan 2 orang 

saksi 

 

L.Pembaharuan Hutang/Novasi 

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian yang 

dimaksudkan untuk menghapuskan suatu perjanjian 

yang sudah ada dan sekaligus menjadikan perjanjian itu 

perjanjian baru. Jadi akibat dari suatu novasi adalah 

hapusnya perjanjian yang lama dan timbulnya baru.  

Syarat untuk adanya pembaharuan hutang adalah: 

1) Ada perjanjian yang mendahului pembaharuan 

hutang tersebut; 

2) Ada perjanjian baru yang diadakan sebagai 

pengganti dari perjanjian lama; 
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3) Ada hubungan kausal antara hapusnya perjanjian 

lama dengan timbulnya perjanjian yang baru. 

4) Ada kehendak untuk mengadakan suatu novasi. 

Macam-macam novasi 

1) Novasi Objektif 

a) Dengan penggantian isi perjanjian 

b) Dengan penggantian sebab perjanjian 

2) Novasi Subjektif, yang dibedakan: 

a) Novasi Subjektif Aktif 

b) Novasi Subjektif Pasif 

1) Expromissio 

2) Delegatio 

M.Perjumpaan hutang / kompensasi 

Kompensasi terjadi apabila dua orang masing-

masing merupakan debitur antara yang satu dengan 

yang lainnya secara timbal balik mengadakan 

perhitungan atas utang-utangnya. 

 Kompensasi dapat terjadi untuk seluruh hutang 

maupun untuk sebagian hutang. 

Untuk terjadinya kompensasi diperlukan 

persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1427 KUH Perdata: 

1) Ada dua orang yang secara timbal balik 

merupakan debitur; 

2) Objeknya sejumlah uang atau barang yang 

sejenis yang dapat dipakai habis; 

3) Hutang-hutangnya dapat ditagih seketika; 

4) Hutangnya dapat ditetapkan jumlahnya. 
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c. Percampuran hutang 

Berdasarkan Pasal 1436 KUH Perdata percampuran 

hutang terjadi demi jukum apabila kedudukan kreditur 

dan debitur berada dalan tangan satu orang. Dengan 

adanya percampuran hutang hutang ini, maka hutang 

piutang antara debitur dan kreditur menjadi hapus 

untuk seluruhnya. 

Percampuran hutang dapat terjadi karena: 

1) Pewarisan; 

2) Perkawinan dengan persatuan harta secara bulat. 

 

d. Pembebasan hutang 

Pembebasan hutang adalah suatu perbuatan hukum 

dari kreditur yang berupa pelepasan hak untuk menagih 

piutangnya dari debitur. Pembebasan hutang dapat 

dilakukan secara sepihak maupun timbal balik. 

Pasal 1438 KUH Perdata menentukan bahwa 

pembebasan hutang harus dinyatakan dengan tegas, 

tidak boleh diperseangkakan. 

Pembebasan hutang dapat dengan kontra prestasi 

dapat pula dengan cuma-cuma. 

 

e. Musnahnya barang yang terhutang 

Menurut Pasal 1444 KUH Perdata apabila barang 

tertentu yang menjadi objek perikatan musnah, tidak 

dapat lagi diperdagangkan, atau hilang di luar 

kesalahan debitur, sebelum ia lalai menyerahkan pada 

waktu yang telah ditentukan, maka perikatan menjadi 

hapus. 
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Meskipun debitur lalai menyerahkan barang itu, ia 

akan bebas perikatannya itu apabila ia dapat 

membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan 

oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya. 

Selanjutnya Pasal 1445 menentukan apabila karena 

kehilangan itu debitur telah memperoleh ganti kerugian 

dari orang lain (perusahaan asuransi), maka hak atas 

ganti kerugian tersebut harus diserahkan kepada 

kreditur. 

 

f. Pembatalan Perikatan 

Pasal 1446 KUH Perdata menyebutkan: 

(1) “Semua perkatan yang dibaut orang-orang 

belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh di 

bawah pengampuan, adalah batal demi hukum, 

dan atas penuntutan yang diajukan oleh atau 

dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, 

semata-mata atas dasar kebelum-dewasaan atau 

pengampuannya”. 

(2) “Perikatan-perikatan yang dibuat oleh orang-

orang perempuan yang bersuami dan oleh 

orang-orang belum dewasa yang telah mendapat 

suatu pernyataan persamaan dengan orang 

dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekedar 

eprikatan-perikatan tersebut melampaui 

kekuasaan mereka” 

Apabila Pasal 1446 KUH Perdata dicermati betul, 

maka yang dimaksudkan adalah pembatalan (dapat 

dibatalkan) dan bukan kebatalan (batal demi hukum) 
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dari suatu perikatan. Karena syarat-syarat yang 

disebutkan dalam pasal tersebut adalah syarat-syarat 

subjektif untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga 

konsekuensi tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

g. Berlakunya suatu syarat batal 

Pasal 1265 KUH Perdata menentukan: 

(1) “Suatu syarat batal adalah syarat apabila 

dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa 

segala sesuatu kembali pada keadaan semula, 

seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”. 

(2) “Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan 

perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang 

mengembalikan apa yang telah diterimanya 

apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”. 

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan 

pada suatu syarat, yaitu suatu peristiwa yang masih 

akan terjadi dan belum pasti terjadinya. Dengan 

dipenuhinya syarat tersebut maka perikatan tersebut 

batal. 

Perikatan juga batal apabila syarat itu bertentangan 

dengan kesusilaan, dilarang oleh UU atau jika 

pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada 

kemauan debitur. 

 

h. Daluwarsa / lampau waktu 

Menurut ketentuan Pasal KUH Perdata daluwarsa 

adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 
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dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu 

waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan 

oleh Undang-Undang. Dari ketentuan pasal tersebut, 

maka ada dua macam daluwarsa, yaitu: 

a. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu 

barang, disebut dengan istilah acquisitive 

prescription; diatur dalam Pasal 1963 KUH 

Perdata. 

b. Daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu periaktan 

atau dibebaskan dari tuntutan, disebut dengan 

istilah extingtive prescription, diatur dalam Pasal 

1967 KUH Perdata. 

 

 

 

 

Latihan 

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas kerjakanlah 

latihan  sebagai berikut : 

1. Mengapa perikatan  dikatakan peristiwa yang berkaitan dengan “hubungan 

hukum”.? 

2. Mengapa perikatan dikatakan mempunyai pengertian yang lebih luas 

dibandingkan dengan perjanjian. 

3. Jelaskan perbedaan perikatan bila dibandingkan dengan hukum kebendaan. 

4. Jelaskan,mengapa perjanjian dikatakan merupakan sumber utama terjadinya 

perikatan. 

5. Berikan contoh perikatan yang lahir karena diatur dalam Undang-undang. 
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RANGKUMAN : 

     Perikatan  sebagaimana diatur dalam buku III Burgrtlijk Wetboek adalah suatu 

hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi 

hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,sedangkan 

orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan.Dengan demikian, dalam suatu 

perikatan terdapat hubungan hokum yang mengakibatkan hak dan kewajiban pihak-

pihak yang melakukan perikatan tersebut. 

     Barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut Undang-

Undang dapat berupa:menyerahkan suatu barang melakukan suatu perbuatan dan 

tidak melakukan suatu perbuatan perikatan (verbentenis) mempunyai arti yang lebih 

luas dari perikatan perjanjian, sebab dalam buku III diatur juga perihal hubungan 

hokum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian yaitu 

perihal hubungan hokum yang sama sekali tidak bersumbr pada suatu persetujuan 

atau perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melangggar 

hukum : (onrechtatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan 

kepentingan orang lain yang tidak berdasar persetujuan (zaakwaarneming ). 

     Sumber perikatan sebagaimana diatur dalam Buergerlijk Weet boek ada. 2 macam 

yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian, dan perikatan yang lahir karena 

perjanjian dan perikatan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang Namun 

demikian perjanjian dikatakan merupakan sumber utama  perikatan, karena perikatan 

yang lahir karena karena ditentukan oleh undang-undang, Namun demikain  

perjanjian dikatakan  merupakan sumber utama perikatan karena perikatan yang lahir 

karena perjanjian lebih menjelaskan hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan 

oleh para pihak yang mengadaan perikatan tersebut. 
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TES FORMATIF. 

 

Pilihlah jawagan yang paling tepat. 

1 Hukum perikataan diatur dalam Burgerlijk Wet boek yaitu buku : 

A.I 

B.II. 

C. III  

D IV 

2. Hukum kekayaan mengatur pribadi hubungan hokum yang berhubungan dengan 

kekayaan yang …… 

A. berupa harta benda. 

B.immaterial dan material. 

C.dapat dinilai dengan uang. 

D. berupa benda bergerak 

3. kata „prestasi” dalam suatu perikatan adalah prestasi untuk….. 

A.berbuat sesuatu. 

B.tidak berbuat sesuatu. 

C.melakukan sesuatu yang dapat dipaksakan. 

D.tidak melakukan sesuatu.. 

4. Akibat yang timbul bagi para pihak dengan adanya perikatan adalah timbulnya…. 

    A.hak. 

    B. kewajiban. 

    C. hak dan kewajiban. 

    D. kewenangan bertindak 

5.  manakah kalimat yang benar di antara 4 kalimat yang ada berikut ini?. 

    A.Perikatan lebih luas dari perjanjian. 

    B. Perjanjian lebih luas dari perikatan. 

    C. Perikatan sama dengan perjanjian. 

    D. perikatan merupakan sumber utama perjanjian 
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6. manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan unsure-unsur 

perikatan ? 

     A. Hubungan hokum. 

     B.  dalam lapangan hokum kekayaan. 

     C. Hubungan antara kreditor dan debitur. 

     D. Dalam lapangan hokum kebendaan. 

7.  Manakah di antara pernyataan berikut yang bukan merupakan cirri-ciri perikatan? 

     A. hanya meliputi satu pihak tertentu. 

     B.  Meliputi 2 pihak atau lebih. 

     C.  Prestasinya berwujud. 

     D.  Isi prestasinya dapat ditentukan 

 

8. Perikatan yang lahir karena undang-undang diatur dalam pasal Burgerlijk 

Wetboek. 

      A. 1232. 

      B. 1233. 

      C. 1234. 

      D  1235 

9. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja adalah perikatan yang timbul oleh 

hubungan hokum. 

     A. kebendaan. 

     B. Kekayaan. 

     C. Kekeluargaan. 

     D. Perjanjian 

10.Pasal 1354 Burgerlijk Wetboek mengatur tentang….. 

     A. Zaakwaarneming. 

     B.  Onrechtmatigdaat. 

     C.  Rechmatightdaad. 

     D.  Overkomst 
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LATIHAN 

 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silahkan 

Anda mengerjakan latihan berikut ini! 

 

1. Hukum Harta Kekayaan itu apa dan meliputi apa saja? 

 

2. Apa yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata? 

 

3. Suatu benda termasuk benda bergerak atau tidak bergerak dapat dilihat dari 

apa? 

 

4. Apa gunanya pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak itu?  

 

5. Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria apa akibatnya terhadap 

pengaturan tentang hak-hak kebendaan yang terdapat dalam K.U.H. Perdata? 

 

6. Sebutkan objek dari perikatan! 

 

7. Suatu perikatan dapat lahir dari apa saja? 

 

8. Sebutkan dua cara pembagian warisan. 

 

9. Sebutkan golongan-golongan ahli waris! 

10. Siapa-siapa yang dikecualikan sebagai ahli waris? 
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RANGKUMAN 

 

Hukum Harta Kekayaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia 

yang bemilai uang ini dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu peraturan yang mengatur 

tentang hak-hak kebendaan yang merupakan hukum benda, dan peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang perhubungan-perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua 

orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu prestasi dan pihak lain 

wajib memenuhi sesuatu prestasi.  

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta 

kekayaan seseorang setelah is meninggal dunia. Dalam hukum perdata ini diatur 

golongan-golongan yang menjadi ahli waris dan siapa-siapa di antara ahli waris yang 

dikecualikan sebagai ahli waris. Diatur pula bahwa ahli waris golongan yang pertama 

akan menutup ahli waris golongan II, begitu seterusnya, sampai kalau semua 

golongan tidak ada maka warisan jatuh pada negara sesudah dikurangi semua hutang-

hutang si pewaris. 

 

Tes Formatif 3 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa altematif yang 

disediakan! 

1). Ahli waris golongan III adalah .... 

a. ayah pewaris 

b. ibu pewaris 

c. ayah ibu ahli waris 

d. kakek nenek pewaris 

2). Alat pengebor gigi adalah termasuk benda .... 

a. bergerak menurut sifatnya 

b. benda bergerak menurut tujuannya 

c. bendak tak bergerak menurut tujuannya 
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d. benda bergerak menurut undang-undang 

3). Saham-saham adalah masuk pengertian benda .... 

a. bergerak menurut sifanya 

b. bergerak menurut tujuannya 

c. bergerak menurut undang-undang 

d. tak bergerak menurut undang-undang 

4). Objek perikatan adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali .... 

a. memberi sesuatu 

b. berbuat sesuatu 

c. menyerahkan sesuatu 

d. tidak berbuat sesuatu 

5). Hapusnya perikatan adalah seperti yang tersebut di bawah ini kecuali.... 

a. pembayaran 

b. novasi 

c. kompensasi 

d. somasi 

6). A sebagai anak sulung oleh bapaknya diberi sebuah rumah di jalan  Serang, 

kalau nantinya ayahnya meninggal, hal ini merupakan .... 

a. mewaris menurut undang-undang 

b. legitieme portie 

c. mewaris menurut wasiat 

d. bukan salah satu di atas 

 

7). Yang mendapatkan bagian legitieme portie adalah .... 

a. anak-anak dan istri 

b. anak,cucu 

c. anak cucu ke bawah 

d. orang tea ke atas dan anak cucu ke bawah 
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Petunjuk mengerjakan soal ke-8 – 10 

 

Pilihlah Pernyataan Alasan Sebab Akibat 

A Benar Benar Benar 

B Benar Benar 

 

Salah 

 C Benar Salah  

D Salah Benar  

 

8). Hak pakai adalah hak seseorang untuk memakai suatu bangunan,  

Sebab 

hak ini dijamin dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960. 

 

9). Perikatan itu batal karena salah satu pihak ternyata tidak cakap,  

Sebab 

sahnya suatu perjanjian harus para pihaknya adalah cakap. 

 

10). B tidak boleh ikut mewaris harta ayahnya, 

Sebab 

dia memaksa ayahnya untuk mewariskan rumahnya kepada B. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 

 

Tes Formatif 1 

11) D mengatur tentang Hukum Benda. 

12) A perwalian masuk dalam Hukum Keluarga. 

13) B harusnya pada kantor pengadilan negeri bukan kantor Hakim. 

14) A jual beli adalah peristiwa hukum. 

15) D disitu tidak disebut pasal yang betel. 

16) B Pernyataan benar alasan benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. 

17) D Pernyataan salah bukan badan hukum tetapi subjek hukum. 

18) C Pernyataan benar, alasan salah. 

19) C Pernyataan benar, alasan salah tidak manusia tetapi subjek hukum. 

20) A Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. 

 

Tes Formatif 2 

11) D hukum waris tidak termasuk hukum Keluarga. 

12) A anak menjadi gila tetap berada dalam kekuasaan orang tua, karena belum 

dewasa. 

13) A sebab is hanya dengan ibunya jadi bukan kekuasaan orang tua. 

14) B karena masih ada ibunya tetapi ayahnya dapat menunjuk berdasar Surat 

wasiat pada orang lain. 

15) A karena istri pada waktu sekarang sudah dianggap cakap bertindak. 

16) A perkawinan sah apabila memenuhi u.u. 

17) B seorang wanita harus berumur 15 bukan 16 tahun. 

18) B apabila antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. 

19) B hal ini yang diatur dalam undang-undang. 

20) C ini adalah alasan putusnya perkawinan. 
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Tes Formatif 3 

 

11) D leluhur pewaris (kakek, nenek pewaris). 

12) B alatnya sendiri adalah benda bergerak menurut sifatnya. 

13) C masuk pads benda bergerak menurut u.u. 

14) C bukan yang tersebut sebagai objek. 

15) D somasi adalah suatu peringatan. 

16) C penentuan itu adalah sebagai wasiat dari ayahnya. 

17) D yang berhak adalah ahli waris dalam garis lures ke bawah dan ke atas. 

18) C Pernyataan salah, alasan benar. 

19) A Pernyataan benar, alasan benar ada hubungan sebab akibat. 

20) A pernyataan benar, alasan benar dan hubungan sebab akibat. 

 

Tes Formatif 4 

 

11) D karena pernyataan salah, alasan benar. 

12) C karena pernyataan benar, alasan salah. 

13) B karena pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubun sebab akibat. 

14) B karena pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubun sebab akibat. 

15) D karena pernyataan salah, alasan benar. 

16) A saham tanda memiliki sebagian modal perusahaan tersebut. 

17) B karena per anjian itu dianggap telah terjadi dengan adanya sepakat. 

18) C pemegang buku dianggap sebagai peke0a menurut h. perdata. 

19) C mulai berlaku tahun 1848. 

20) C jumlah uang dibayar oleh tertanggung. 
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LATIHAN 

 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silahkan 

Anda mengerjakan latihan berikut ini! 

 

11. Hukum Harta Kekayaan itu apa dan meliputi apa saja? 

 

12. Apa yang dimaksud dengan benda dalam hukum perdata? 

 

13. Suatu benda termasuk benda bergerak atau tidak bergerak dapat dilihat dari 

apa? 
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14. Apa gunanya pembedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak itu?  

 

15. Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria apa akibatnya terhadap 

pengaturan tentang hak-hak kebendaan yang terdapat dalam K.U.H. Perdata? 

 

16. Sebutkan objek dari perikatan! 

 

17. Suatu perikatan dapat lahir dari apa saja? 

 

18. Sebutkan dua cara pembagian warisan. 

 

19. Sebutkan golongan-golongan ahli waris! 

20. Siapa-siapa yang dikecualikan sebagai ahli waris? 

 

 

 

RANGKUMAN 

 

Hukum Harta Kekayaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia 

yang bemilai uang ini dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu peraturan yang mengatur 

tentang hak-hak kebendaan yang merupakan hukum benda, dan peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang perhubungan-perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua 

orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu prestasi dan pihak lain 

wajib memenuhi sesuatu prestasi.  

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta 

kekayaan seseorang setelah is meninggal dunia. Dalam hukum perdata ini diatur 

golongan-golongan yang menjadi ahli waris dan siapa-siapa di antara ahli waris yang 

dikecualikan sebagai ahli waris. Diatur pula bahwa ahli waris golongan yang pertama 

akan menutup ahli waris golongan II, begitu seterusnya, sampai kalau semua 
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golongan tidak ada maka warisan jatuh pada negara sesudah dikurangi semua hutang-

hutang si pewaris. 

 

Tes Formatif 3 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa altematif yang 

disediakan! 

1). Ahli waris golongan III adalah .... 

e. ayah pewaris 

f. ibu pewaris 

g. ayah ibu ahli waris 

h. kakek nenek pewaris 

2). Alat pengebor gigi adalah termasuk benda .... 

a. bergerak menurut sifatnya 

b. benda bergerak menurut tujuannya 

c. bendak tak bergerak menurut tujuannya 

d. benda bergerak menurut undang-undang 

3). Saham-saham adalah masuk pengertian benda .... 

e. bergerak menurut sifanya 

f. bergerak menurut tujuannya 

g. bergerak menurut undang-undang 

h. tak bergerak menurut undang-undang 

4). Objek perikatan adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali .... 

e. memberi sesuatu 

f. berbuat sesuatu 

g. menyerahkan sesuatu 

h. tidak berbuat sesuatu 

5). Hapusnya perikatan adalah seperti yang tersebut di bawah ini kecuali.... 

e. pembayaran 
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f. novasi 

g. kompensasi 

h. somasi 

6). A sebagai anak sulung oleh bapaknya diberi sebuah rumah di jalan  Serang, 

kalau nantinya ayahnya meninggal, hal ini merupakan .... 

e. mewaris menurut undang-undang 

f. legitieme portie 

g. mewaris menurut wasiat 

h. bukan salah satu di atas 

 

7). Yang mendapatkan bagian legitieme portie adalah .... 

a. anak-anak dan istri 

b. anak,cucu 

c. anak cucu ke bawah 

d. orang tea ke atas dan anak cucu ke bawah 

 

Petunjuk mengerjakan soal ke-8 – 10 

 

Pilihlah Pernyataan Alasan Sebab Akibat 

A Benar Benar Benar 

B Benar Benar 

 

Salah 

 C Benar Salah  

D Salah Benar  

 

8). Hak pakai adalah hak seseorang untuk memakai suatu bangunan,  

Sebab 

hak ini dijamin dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960. 

 

9). Perikatan itu batal karena salah satu pihak ternyata tidak cakap,  
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Sebab 

sahnya suatu perjanjian harus para pihaknya adalah cakap. 

 

10). B tidak boleh ikut mewaris harta ayahnya, 

Sebab 

dia memaksa ayahnya untuk mewariskan rumahnya kepada B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


