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PERIKATAN & PERJANJIAN 

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang 

berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain 

dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.  

 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal.  



Perjanjian – hukum perdata 

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari 
hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya 
diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya 
perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti: 

perjanjian jual beli,  

perjanjian sewa menyewa, 

perjanjian pinjam-meminjam. 



Asas-asas hukum perjanjian 

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Contracts Vrijheid) 

2. Asas Konsensualisme 

3. Asas Pacta Sunt Servanda 

4. Asas Kepribadian (personalitas) 

5. Asas Itikad Baik 



Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi 

apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-

undang. 

Budiono (2009: 44) menguraikan asas kebebasan berkontrak yang isinya memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk: 

1. Membuat atau tidak perjanjian 

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya 

4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis ataupun lisan. 



Asas Konsensualisme 

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak 

(konsensus) dari para pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat 

dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentu dan perjanjian itu 

telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat  dari para pihak. 

(tidak diharuskan adanya suatu formalitas tertentu) 

 

Pengecualian: 

Perjanjian penghibahan benda tidak bergerak (tanah) yang harus 

dilakukan dengan akta notaris. 



Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda dipatuhi sebagai sebuah prinsip 

yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.  

Asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan 

mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak 

terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 

 



Asas Kepribadian (personalitas) 
 Asas kepribadian disimpulkan dari Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 
meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.”  

 

Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang 
membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. 

Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak 
yang membuatnya. Orang lain atau pihak ketiga tidak mempunyai sangkut paut dengan 
perjanjian tersebut. Seseorang tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang meletakkan 
kewajiban bagi orang lain atau pihak ketiga tanpa adanya kuasa  dari pihak ketiga 
tersebut. 

 

Pengecualian: 

1. Janji Untuk pihak ketiga  pada janji ini, seseorang membuat suatu perjanjian yang 
isinya menjanjikan hak-hak bagi orang lain. 

2. Perjanjian garansi  A dan B membuat perjanjian. A menjanjikan bahwa C akan berbuat 
sesuatu dan A menjamin bahwa C pasti melaksanakannya. Jika C tidak melaksanakan hal 
yg disebutkan maka A bertanggungjawab melaksanakan kewajiban C. 

  Contoh: dipraktikan dalam perbankan, outsourcing, beberapa produkbergaransi 



Asas itikad baik 

 Semua perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan itikad baik (in good 

faith). 

 Pengertian itikad baik mempunyai arti sbb: 

1. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan 

kesusilaan 

2. Perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak 

menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain. 



Syarat sahnya perjanjian 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu pokok persoalan tertentu. 

  (apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan  

  apa yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya) 

4. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang). 

  (Mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas.  

  Halal adalah tidak bertentangan dengan undang – undang ketertiban umum dan kesusilaan) 

Syarat Subyektif 

Syarat Obyektif 

Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua 

(kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak 

terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang 

halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. 



Jenis perjanjian menurut sifatnya 

 Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu : 

 1. Perjanjian Konsensuil  Adalah perjanjian dimana adanya kata 

sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya 

perjanjian. 

 2. Perjanjian Riil  Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau 

barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. 

 3. Perjanjian Formil   Adalah perjanjian di samping sepakat juga 

penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.  

 



Perjanjian menurut isinya 

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sebuah barang 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 



Hapusnya perikatan 
1. Pembayaran  pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur atau pihak yang berutang 

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)  Konsinyasi adalah sebuah cara 

untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayarannya ditolak oleh 

kreditur sehingga debtur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negri Setempat. 

3. Pembaruan utang  (Novasi)  perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu 

dibuat sebuah perikatan yang baru 

4. Perjumpaan utang (Kompensasi)  penghapusan masing – masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik 

antara debitur dan kreditur. 

5. Percampuran utang  pencampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur 

sehingga menjadi satu 

6. Pembebasan utang  pernyataan sepihak dari kreditur keada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang 

7. Musnahnya barang yang terutang  musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang 

diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Hilang atau musnahnya barang tersebut bukan karena 

kesalahan atau kelalaian debitur. 

8. Kebatalan atau pembatalan  pembatalann perjanjian – perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang sudah 

diuraikan sebelumnya pada syarat – syarat sahnya perjanjian. 

9. Berlakunya suatu syarat pembatalan  Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi 

akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah – olah tidak ada 

sebuah perjanjian. 

10. Lewat waktu  Dengan lewatnya waktu tersebut, setiap perikatan menjadi hapus karenanya. Yang tersisa adalah suatu 

perikatan bebas. Artinya adalah kalau dibayar boleh tetapi kalau tidak dibayar tidak dapat dituntut  di depan hakim. 



Istilah-istilah 

 Kreditur 

 Debitur 

 Prestasi 

 Wanprestasi 

 

Suatu kewajiban dalam perjanjian 

Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau 

cedera janji 

Pihak yang berhak menuntut sesuatu atau pihak 

berpiutang 

Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau pihak yang 

berutang 



MENGAPA HUKUM perjanjian MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM DUNIA BISNIS ? 

 HUKUM PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT PERORANGAN 

 MENIMBULKAN GEJALA HUKUM SBG AKIBAT DR HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU 
PIHAK DGN PIHAK YG LAINNYA 

 HUKUM PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA YAITU HAK KEBENDAAN 

 HAK YG TIMBUL DARI HUKUM KONTRAK BERSIFAT TIDAK MUTLAK YAITU HANYA 
BERLAKU BAGI ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN 

 ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI PARA PIHAK. 

 



MoU 

 PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN SUATU PERJANJIAN 

PENDAHULUAN YANG NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN 

DALAM PERJANJIAN LAIN YG MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL. 

 HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA. 

 MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN, 

YAITU PASAL 1320 KUH PERDATA. 

 



PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG 

KEDUDUKAN MoU 

 PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU HANYA 
MERUPKAN AGREEMENT GENTLEMENT, ARTINYA HANYA 
PENGIKAT MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK 
MEMENUHINYA. 

 PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA SEKALI SUATU 
PERJANJIAN DIBUAT APAPUN BENTUKNYA, LISAN/ 
TERTULIS, PENDEK/ PANJANG, LENGKAP/ DETAIL ATAU 
HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP MERUPAKAN 
PERJANJIAN, SEHINGGA KEKUATAN PENGIKAT MoU 
KEDUDUKANNYA SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.  

 



CIRI-CIRI MoU 

 ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA 

 BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA 

 HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI OLEH 
PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI 

 MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU     ( 1 BULAN, 6 BLN ATAU 1 
TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN TIDAK ADA TINDAK 
LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, 
MAKA MoU TSB AKAN BATAL, KECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK 

 DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN 

 TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA PIHAK UNTUK 
MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH DETAIL. 



ALASAN-ALASAN MoU 

 KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS SEHINGGA  BLM 
DAPAT DIPASTIKAN. 

 KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK MASIH 
LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT 

 KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH RAGU-RAGU 
DAN PERLU WAKTU DLM MENANDATANGANI SUATU 
KONTRAK 

 MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA EKSEKUTIF 
DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA PERLU SUATU PERJANJIAN 
YG LEBIH RINCI YG DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS 
OLEH STAF-STAF YG BERKAITAN. 



TUJUAN MoU 

 MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG BERSEPAKAT 
UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH SALING 
MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA DIADAKAN KERJA 
SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT DITINDAKLANJUTI DGN 
PERJANJIAN DAN DAPAT DITERAPKAN SANKSI-SANKSI. 

 DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK SBG 
KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP PENDAHULUAN 
UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN, SEHINGGA BELUM 
MENGIKAT PARA PIHAK DAN SANKSI PUN BELUM DAPAT 
DIBERLAKUKAN. 



Hukum Antimonopoli & 

Persaingan Usaha 



Pengertian Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

 Monopoli adalah penguasaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau badan usaha 

atau satu kelompok usaha. 

 Praktik monopoli, yaitu pemusatan kegiatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha 

yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan/ atau 

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapay 

merugikan kepentingan umum (Pasal 1 butir 2 UU Antimonopoli). 

 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan/ atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. 



Asas Dan Tujuan Hukum Antimonopoli Dan Persaingan Usaha 

 Asas 

  Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku 
usaha dan kepentingan umum. 

 Tujuan 

  Hukum antimonopoli dan persaingan tidak sehat diciptakan untuk : 

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai 
salahs atu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

2. Meweujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang 
sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi 
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. 

3. Mencegah praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang 
ditimbulkan oleh pelaku usaha. 

4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 

  Untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud maka pada hukum antimonopoli 
dan persaingan usaha yang tertuang dalam UU Antimonopoli mengatur beberapa 
perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 


