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PENGANTAR

Proyek “the Building Blocks for the Rule of Law” (Bahan-bahan pe-
mikiran tentang Pengembangan Rule of Law/Negara Hukum) dip-
rakarsai oleh Universitas Leiden dan Universitas Groningen dari 

Belanda, serta Universitas Indonesia. Proyek ini dimulai pada Januari 
2009 dan sesuai jadual akan diakhiri pada September 2012. Keseluruhan 
rangkaian kegiatan dalam proyek ini terselenggara berkat dukungan fi-
nansial dari the Indonesia Facility, diimplementasikan oleh NL Agency, 
untuk dan atas nama Kementerian Belanda untuk Urusan Eropa dan Ker-
jasama Internasional (Dutch Ministry of European Affairs and International 
Cooperation).

Tujuan jangka panjang dari proyek ini adalah memperkuat ikhtiar 
pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indone-
sia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan kea-
dilan sosial (social justice).

Sejak awal proyek dirancang rangkaian pelatihan terinci yang 
mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana, 
hukum keperdataan dan studi sosio-legal. Sebagai perwujudan rencana 
tersebut antara Januari 2010 dan Juli 2011, tigabelas kursus yang men-
cakup bidang-bidang kajian di atas diselenggarakan di sejumlah lokasi 
berbeda di Indonesia. Kursus-kursus demikian melibatkan pengajar-
pengajar hukum terkemuka, baik dari Universitas Leiden dan Groningen 
maupun dari fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Peserta kursus ada-
lah staf pengajar dari kurang lebih delapanpuluh fakultas hukum dari 
universitas-universitas di seluruh Indonesia.  Proyek ini akan dituntaskan 
dengan penyelenggaraan pada pertengahan 2012 konferensi internasional 
di Universitas Indonesia.

Rangkaian buku pegangan dengan judul ‘Building Blocks for the 
Rule of Law’ yang merupakan kumpulan tulisan dari para instruktur dari 
pihak Belanda dan Indonesia serta masukan-masukan berharga dari pe-
serta kursus merupakan hasil konkret dari proyek tersebut di atas. 
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PENGANTAR PENULIS

Hukum keperdataan yang adil dan koheren kiranya penting bagi 
kelancaran lalulintas hukum dan sebab itu pula menjadi prasyarat 

utama bagi tumbuh-kembangnya masyarakat. Di dalam hukum 
keperdataan, hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) 
memainkan peran yang sangat penting. Bidang kajian hukum perikatan 
ini dapat kita bedakan pada satu pihak hukum yang mengatur ihwal 
perbuatan melawan hukum (tort law), dengan pada lain hukum perjanjian 
(overeenkomstenrecht atau  contract law). 

Hukum perihal perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad 
atau tort law) mengalami perkembangan penuh kesulitan. Seratus 
tahun lalu bidang kajian ini sangat kecil, dan pada dasarnya hanya 
mencakup dua perbuatan: pelanggaran aturan perundang-undangan dan 
pelanggaran langsung dari hak dari orang/pihak lain. Abad ke duapuluh 
justru menunjukkan perkembangan pesat hukum tidak tertulis. Suatu 
tindakan (mencakup berbuat atau tidak berbuat) sejak itu juga menjadi 
melawan hukum – dan atas dasar ini dapat memunculkan kewajiban 
pihak yang bertindak memberi gantirugi – bilamana bertentangan 
dengan kecermatan/kehati-hatian yang juga dituntut di dalam lalulintas 
pergaulan masyarakat terhadap pihak atau kebendaan lain.  Satu kasus 
terpenting yang mencirikan perubahan tersebut ialah putusan Mahkamah 
Agung Belanda (Nederlandse Hoge Raad) pada 1919 tentang sengketa 
antara Lindenbaum-Cohen. Juga teori-teori tentang dasar gugatan seperti 
hubungan kausal (antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian) 
sejak seratus tahun lalu mengalami perkembangan pesat dan menjadi 
lebih penting.

Hukum perjanjian (overeenkomst-contract law) sudah sejak zaman 
Romawi menempati peran penting dan bahkan sampai hari inipun 
tetap sangat penting. Dengan menutup perjanjian, para pihak saling 
mengikatkan diri, sedemikian sehingga mereka dalam pergaulan 
diantara mereka wajib memperhatikan kepentingan pihak lainnya secara 
bertimbalbalik. Ada dan berlakunya perjanjian memunculkan ragam 
persoalan hukum. Beberapa dari pertanyaan tersebut terfokus pada 
terbentuknya perjanjian. Apakah betul ada perjumpaan kehendak antara 
para pihak dalam perjanjian? Dalam hal apakah dan bilamana dapat 
disebut ada cacat dalam pembentukan kesepakatan seperti misalnya 
kekeliruan/kesesatan atau penipuan? Kelompok persoalan hukum lainnya 
berkenaan dengan tahapan lanjut perjanjian, yakni berkenaan dengan 
pelaksanaan perjanjian. Kapankah dapat dikatakan ada atau munculnya 
wanprestasi? Persyaratan apakah yang harus dipenuhi kreditur yang 
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kecewa bila ingin menuntut kompensasi atau memutuskan perjanjian 
yang telah ditutup?

Bidang kajian di atas menjadi pokok kajian dua kursus (pertama 
perihal perbuatan melawan hukum dan yang kedua tentang hukum 
perjanjian) yang diselenggarakan pada 2010 untuk para dosen yang 
berminat mendalami hukum keperdataan Indonesia. Di dalam kursus, 
sejumlah topik dari dua bidang kajian di atas ditelaah dari sudut pandang 
komparatif, dengan titik tolak terpenting perspektif Indonesia dan 
perspektif sistem hukum Eropa, khususnya Belanda. Di dalam kursus di 
samping pembahasan tinjauan teoretis diberikan pula sejumlah kasus, 
khususnya berkenaan dengan praktik peradilan (case law). Kasus-kasus 
tersebut diberikan kepada para peserta kursus untuk ditelaah. Mereka 
untuk pertama kalinya akan membahas kasus-kasus tersebut dalam 
kelompok-kelompok kecil dan selanjutnya mendiskusikannya dalam 
forum pleno untuk mencari pemecahan yang terbaik. Tulisan-tulisan 
yang muncul dari dua kursus di atas, yang mencakup bahasan mengenai 
peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait dicakupkan ke 
dalam buku ini yang hadir dihadapan pembaca. 

Buku ini, sesuai dengan uraian di atas, terdiri dari dua bagian: 
Bagian I (perbuatan melawan hukum) dan Bagian II (hukum perjanjian). 
Ke dalam dua bagian utama di atas dicakupkan tulisan-tulisan buah 
pikiran dari penulis-penulis Indonesia maupun Belanda masing-masing 
dengan perspektif berbeda. 

Kami, penyusun buku ini, berharap bahwa para pembaca – dosen, 
mahasiswa atau lainnya – akan terdorong turut memikirkan pengem-
bangan lebih lanjut dari hukum keperdataan, terutama berhadapan 
dengan perubahan masyarakat kontemporer yang terjadi semakin cepat.

Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH  
Suharnoko, SH, MLI

Prof. Dr. Hans Nieuwenhuis
Prof. Dr. Jaap Hijma
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PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

(TORT LAW)
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PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Rosa Agustina

1. Pengantar 

Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata diatur dalam Pa sal 
1365 hingga Pasal 1380. Meskipun pengaturan perbuatan melawan 

hukum dalam KUH Perdata hanya 15 Pasal, tetapi kenyataan menunjukkan 
bahwa gugatan perdata di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan 
melawan hukum disamping gugatan wanprestasi. 

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan 
dari kata onrechtmatige daad (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris 
dikenal dengan istilah ‘tort’. Beberapa sarjana ada yang menggunakan 
istilah ‘melanggar’ ada juga yang menggunakan istilah ‘melawan’ dalam 
menerjemahkan onrechtmatige daad. Wirjono Projodikoro, menterjemahkan 
kata onrechtmatige daad menjadi ‘perbuatan melanggar hukum’ sementara 
M.A. Moegni Djojodordjo, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Soedewi 
Masjchoen Sofwan, I.S. Adiwimarta, dan Setiawan,  menerjemahkannya 
menjadi ‘perbuatan melawan hukum’.

Penterjemahan onrechtmatige daad sebagai ‘perbuatan melawan 
hukum’ lebih tepat dibandingkan ‘perbuatan melanggar hukum’.  
Pertama, dalam kata ‘melawan’ melekat sifat aktif dan pasif.  Kedua, 
kata itu  secara subtansif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan 
kata ‘melanggar’. Maksudnya adalah bahwa dalam kata ‘melawan’ dapat 
mencakup perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai. 
Sementara kata ‘melanggar’ cakupannya hanya pada perbuatan yang 
berdasarkan kesengajaan saja. 

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata adalah “tiap perbuatan melawan 
hukum, yang membawa kerugiaan kepada orang lain, mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugiaan itu, mengganti kerugian 
tersebut.”

Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuat-
an  ‘melukai’ (injury) daripada pelanggaran terhadap kontrak (breach of 
contract).  Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak 
didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. 

1
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2. Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata
Pengertian perjanjian atau kontrak berbeda dengan perikatan. Perjanjian 
merupakan salah satu sumber perikatan. Sumber perikatan yang lain 
adalah undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang bersumber 
dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari 
hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari 
perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas 
dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan 
yang lahir dari UU ditentukan oleh UU, pihak yang melakukan perbuatan 
tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut 
wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan 
wanprestasi. Sedangkan pelangggaran terhadap suatu ketentuan UU dan 
menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan 
Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan 
perbuatan melawan hukum. 

Karenanya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata 
dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban 
kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.  
Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab 
perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum 
tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian 
tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara 
apabila tidak ada perjanjian  namun terdapat satu pihak merugikan 
pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan 
bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.

2.1 Tanggung jawab kontraktual
Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. 
Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan 
untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 
kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu 
pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan 
kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat  mengugat 
dengan dalil wanprestasi. 

Pengertian umum tentang wanprestasi adalah tidak terlaksananya 
perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Bentuk dari kelalaian 
tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan prestasi, terlambat 
melaksanakan prestasi atau debitur keliru dalam melaksanakan prestasi.

Konsekuensi hukum dari wanprestasinya debitur adalah keharusan 
bagi debitur untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi 
salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan 
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perjanjian atau pemenuhan perjanjian. Gugatan wanpretasi bertujuan 
menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana 
(pay on time). Ganti rugi yang diberikan tersebut adalah kehilangan 
keuntungan yang diharapkan (expectation loss). KUH Perdata mengatur 
hal tersebut pada pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, 
ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

Pengertian dari biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata 
telah dikeluarkan oleh kreditur akibat dari wanprestasinya debitur. Rugi 
adalah kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat wanprestasinya 
debitur. Sementara bunga adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan 
oleh kreditur terhadap suatu hubungan hukum. 

Ganti rugi dalam tanggung jawab kontraktual adalah ganti rugi 
yang merupakan akibat langsung wanprestasi. Dengan kata lain, ada 
hubungan sebab akibat atau causal-verband antara kerugian yang diderita 
dengan perbuatan wanprestasi, kerugian harus merupakan akibat 
langsung dari wanprestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur tentang 
ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat 
dinilai dengan uamg, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian 
yang bersifat immateriil, tidak berwujud (moral, ideal). Yurisprudensi 
menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immateriil, 
misalnya dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa 
dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan hidup.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kelalaian dan 
keingkaran mengakibatkan si pelaku wajib mengganti kerugian serta 
memikul segala risiko akibat kelalaian dan keingkaran. Akan tetapi jika 
pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi 
karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur) debitur dibebaskan 
menanggung kerugian yang terjadi.

Menurut undang-undang (pasal 1244, 1245 KUHPerdata) ada 3 
unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa yaitu:
1. Tidak Memenuhi Prestasi
2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnnya dan tidak 

dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur

Dalam sejarah, pemikiran keadaan memaksa terdapat dua ajaran, 
yaitu.
a. Ajaran yang objektif (de objective overmachtsleer) atau absolut
 Menurut ajaran keadaan memaksa obyektif, debitur berada dalam 

keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin 
dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.
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b. Ajaran yang Subjektif (de subjectieve overmachtsleer) atau relatif
 Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif (relatif), keadaan 

memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan 
prestasi, tetapi dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, 
sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat 
menuntut pelaksanaan  prestasi.

Bentuk umum dari keadaan memaksa, antara lain,  keadaan iklim 
(gempa bumi, banjir) kehilangan dan pencurian. Sedangkan bentuk 
khusus keadaan memaksa antara lain perubahan undang-undang atau 
Peraturan Pemerintah dan pemogokan

2.2 Tanggung jawab perbuatan melawan hukum
Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melin-

dungi hak-hak seseorang.  Hukum dalam perbuatan melawan hukum 
mengariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan 
perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan 
perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu 
merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma 
dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. 
Perumusan norma pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur 
norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh 
karenanya substansi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata senantiasa 
memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. 

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan 
melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, 
mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti 
kerugian.1

Pengertian melawan hukum pada awalnya mengandung pengertian 
yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut 
adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. 
Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatigedaad). 
Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara 
Singer Naaimachine. Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin 
jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu sama 
sekali bukan produk dari Singer. Kata-kata “Singer” ditulis dengan huruf-
huruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis kecil-kecil sehingga 
sepintas yang terbaca adalah ”Singer” saja. Ketika pedagang itu digugat 

1 R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang hukum Perdata, (Jakarta: PT. 
Pradnya Paramita, 2003) hal.346.
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di muka pengadilan, Hoge Raad antara lain menga takan, bahwa perbuatan 
pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena 
tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata 
krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Pada putusan berikutnya, Hoge Raad berpendapat sama dalam 
kasus Zutphenese Juffrouw. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 
itu bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin 
menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran 
induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni ditingkat 
atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran 
induk tersebut; sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan 
tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang 
yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi 
telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan 
selanjutnya menggugat penghuni rumah tingkat atas di muka Pengadilan. 
Hoge Raad memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat 
suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat 
atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak 
ketiga. Dengan kata lain, Hoge Raad di Belanda pada saat itu memandang 
perbuatan melawan hukum secara legistis. Pandangan legistis itu 
kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 
1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukkers 
Arrest. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah 
membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan kopi-
kopi pesanan dari para langganannya. Cohen memanfaatkan informasi 
ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya 
lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen 
untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan 
oleh Pengadilan Negeri (Rechtbank). Pengadilan Tinggi (Hof) sebaliknya 
membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan, bahwa 
sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, 
namun tidak berlaku bagi Cohen karena Undang-undang tidak melarang 
dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melawan hukum. Hoge 
Raad membatalkan keputusan Hof tersebut atas dasar pertimbangan, 
bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) dipandang secara sempit sehingga 
yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara 
langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan 
yang tidak dilarang oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan 
ini bertentang an dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan 
dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan 
hukum.
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Dengan adanya Arrest ini maka pengertian perbuatan melawan 
hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian 
diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, 
yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 
dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang 
melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata 
susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki 
seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta 
benda warga masyarakat.

3. Unsur perbuatan melawan hukum
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan 
merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-
unsur: 

a. Perbuatan; 
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
c. Ada kesalahan;
d. Ada  kerugian dan;
e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3.1 Perbuatan
Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam 
dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan 
secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat 
melakukannya).

3.2 Melawan hukum
Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu 
melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

3.2.1 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus 
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak 
subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang 
yang memperolehnya demi kepentingannya.

Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:
1. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang 

bersangkutan.
2. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan.
3. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang 

mungkin timbul.
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Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:
1. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
2. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap 

jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama 
baik.

3. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh 
penyewa rumah.

3.1.2 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai 
suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun 
yang tidak tertulis.

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang 
bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah 
laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.

Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah semua 
peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan 
mempunyai daya ikat keluar.

3.1.3 Bertentangan dengan kesusilaan
Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam 
masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat 
sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

Sebagai pertimbangan ialah kasus antara Lindenbaum vs. Cohen  
di mana perbuatan Cohen dinilai bertentangan dengan tata susila, 
ketika ia membujuk karyawan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia 
perusahaannya.

3.1.4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian  dan kehati-hatian 
(patiha)

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan 
lingkungannya dan sesama  manusia, sehingga tidak hanya mementingkan 
kepentingan pribadi  tetapi  juga  kepentingan  orang lain sehingga dalam 
bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian 
yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan 
kepatutan, yaitu.2

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang 

lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

2 R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta,1979), hal.82-
83.
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Walaupun ketentuan mengenai patiha ini didasarkan pada kaidah 
tidak tertulis, namun dalam pengujiannya tetaplah merupakan pengujian 
norma-norma yuridis di mana peraturan-peraturan tidak tertulis tersebut 
(norma) dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum.

3.2 Kesalahan
Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh 
dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi 
antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kese-
ngajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. 
Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan 
bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena 
perbuatannya yang salah.

3.3 Kerugian
Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan 
melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada peng-
aturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat 
(2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan 
menyebutkan: “Juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan 
dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman 
selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang 
menyatakan: “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan 
berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan 
kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan 
pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan 
hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya 
suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan 
kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai  “scade” (rugi) saja, 
sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata di 
namakan “Kosten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga).

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata 
menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian 
karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam undang-
undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena 
perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata memuat 
ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. 
Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum 
dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan 
tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

Mengenai kerugian kekayaan (vermogenschade), penggantian pada 
umumnya terdiri dari penggantian atas kerugian yang diderita dan 
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juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya 
(gederfdewinst). Sehubungan dengan hal tersebut tidaklah semudah 
diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian 
tersebut. Sebagai ketentuan umum kiranya dapat digunakan kenyataan 
bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti kerugian adalah untuk 
membawa sipenderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak 
terjadi perbuatan melawan hukum.

3.4 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 
Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal 
antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian 
yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu.

3.1.1 Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)
Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat 
untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A 
menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika 
menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang 
merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut Von 
Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan 
kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

3.1.2 Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries)
Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai 
sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan 
akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah 
perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga 
bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan  akibat tertentu.

Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia 
mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan 
kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah 
dan dibawa kerumah sakit.

Menurut ajaran Von Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab 
dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B 
datang kerumahnya.

4. Gugatan PMH atau wanprestasi
Gugatan wanprestasi bertujuan untuk menempatkan penggugat pada 
posisi seandainya perjanjian terlaksana, ganti rugi yang diberikan adalah 
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau expectation loss. Gugatan 
atas dasar PMH bertujuan menempatkan penggugat pada posisi sebelum 
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terjadi PMH, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang 
nyata. Saat ini terjadi pergeseran dari teori klasik yang membedakan 
secara tajam antara gugatan wanprestasi dan gugatan PMH kearah teori 
modern yang tidak lagi membedakan secara tajam gugatan wanprestasi 
dan gugatan PMH.

Hal yang perlu dicermati adalah suatu perbuatan yang melanggar 
perjanjian dapat juga merupakan perbuatan yang melanggar Undang-
undang sehingga timbul pertanyaan apakah dalam hal adanya hubungan 
kontraktual antara pihak yang dirugikan, dapat juga diajukan gugatan 
PMH ataukah hanya dapat diajukan gugatan wanprestasi?

Perkembangan yang menarik adalah bahwa adanya hubungan 
kontraktual tidak menghalangi diajukannya gugatan PMH. Dalam kasus 
gugatan PT Dua Berlian distributor saos makanan terhadap Lee Kum 
Kee Co Ltd sebagai produsen saos makanan. Lee Kum Kee Co Ltd secara 
sepihak memutuskan perjanjian sole distributorship dan menunjuk PT 
Promex sebagai distributor baru. Gugatan yang diajukan oleh PT Dua 
Berlian adalah gugatan PMH. Mahkamah Agung dalam putusan No. 
1284K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 memutuskan bahwa tindakan 
Tergugat yang memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang 
sah telah merugikan Penggugat karena penggugat telah melakukan 
investasi yang cukup besar. Mahkamah Agung berpendapat bahwa 
tindakan Tergugat memutuskan perjanjian adalah bertentangan dengan:

1. Asas kepatutan dan moral
2. Asas kewajiban hukum dari tergugat

Tindakan Tergugat juga merugikan Penggugat yang beritikad baik 
dan di sisi lain Tergugat juga beritikad buruk karena seharusnya Tergugat 
memberitahukan kepada Penggugat dalam tenggang waktu yang layak 
jika ingin mengakhiri perjanjian distributor. Perbuatan Tergugat, yaitu 
Lee Kum Kee Co Ltd merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dari kasus tersebut tampaklah meskipun antara Penggugat dan 
Tergugat terdapat hubungan kontraktual, tetapi tidak menghalangi 
Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Alasan pembenar perbuatan melawan hukum 
Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukumnya perbuatan. Jadi, perbuatan yang menurut kriteria adalah 
melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang 
meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut menjadi suatu 
perbuatan yang dibenarkan.

Pada umumnya telah diterima dan diakui 4 alasan pembenar se-
bagai berikut. (1) Keadaan memaksa (Overmacht), (2) Pembelaan Terpaksa 
(noodweer), (3)  Melaksanakan Undang-Undang (wettelijk voorschrift), dan 
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(4) Perintah Atasan (wettelijk bevel).
KUH Perdata tidak mengatur mengenai dasar pembenar, namun 

Moegni Djojodirdjo, menekankan bahwa secara umum dasar-dasar 
pembenar tersebut diakui dapat diterapkan. Dasar-dasar pembenar di atas 
diambil dari ketentuan dasar peniadaan hukuman (strafuitsluitingsgronden) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana).

Moegni membagi dasar pembenar menjadi dua golongan utama, 
yaitu.

5.1 Dasar pembenar yang bersumber dari undang-undang
5.1.1 Keadaan memaksa (Overmacht)
Pengaturan keadaan memaksa dapat ditemukan dalam KUH Perdata 
dan KUH Pidana. Keadaan memaksa dalam pembelaan terhadap dalil 
perbuatan melawan hukum merujuk pada Pasal 48 KUH Pidana. Sementara 
dalam KUH Perdata juga terdapat aturan yang mengatur mengenai 
keadaan memaksa yaitu dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.  Benang 
merah dari kedua ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Pidana 
adalah bahwa tidak boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan suatu 
perbuatan melawan hukum karena terdesak oleh keadaan memaksa. 
Sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum perdata 
karena keadaan terpaksa, ia dapat membebaskan dirinya dari kewajiban 
untuk membayar ganti kerugian. 

Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai keadaaan dalam 
perbuatan melawan hukum selain keadaan memaksa adalah keadaan 
darurat (noodtoestand).  Rutten menjelaskan “noodtoestand terjadi, bilamana 
kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena adalah sifat 
melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau kepentingan yang 
lebih tinggi”3

5.1.2 Pembelaan terpaksa (noodweer)
Pasal 49 KUH Pidana merumuskan, bahwa barang siapa melakukan 
perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya atau orang 
lain, untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain atau membela 
harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan 
sengaja yang datangnya secara tiba-tiba. Dengan demikian, pembelaan 
terpaksa terjadi terhadap serangan yang sengaja tidak dapat dielakkan 
lagi akibat dari perbuatan melawan hukum orang lain. 

Perbedaan antara pembelaan terpaksa berbeda dengan keadaan 
darurat sangat jelas.  Pembelaan terpaksa, seseorang yang menghadapi 

3  Djojodirjo, Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 61. 



14

Rosa Agustina 

serangan dengan sengaja yang datangnya secara tiba-tiba yang tidak 
dapat elakan lagi. Sementara keadaan darurat, serangan yang datang 
tidak disengaja. 

5.1.3 Melaksanakan undang-undang (weetelijk voorschrift)
Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 KUH Pidana, bahwa tidak 
dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan 
peraturan undang-undang (wettelijk voorschrift). Dengan demikian 
seseorang tidak akan dihukum apabila dalam tindakan yang didalilkan 
melawan hukum tersebut merupakan tindakan menjalankan peraturan 
undang-undang. 

Pasal tersebut hanya merumuskan mengenai menjalankan peraturan 
perundang-undangan namun tidak merumuskan mengenai kewenangan 
menurut undang-undang (wettelijke bevoegheid).  Tetapi kedua hal tersebut 
dalam hukum perdata tidak dibedakan, karena keduanya merupakan 
sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukum. 

Misalkan tindakan penggugat yang merupakan kreditur yang 
meminta dilakukannya pensitaan conservatior atas harta benda debitur 
sebagai tergugat, tidak lah melawan hukum. Argumentasinya, bahwa 
tindakan penggugat tersebut merupakan kewenangannya berdasarkan 
Pasal 226-227 HIR. Kemudian jurisprudensi Mahkamah Agung No. 206K/
Sip/1956, telah mempertimbangkan bahwa tidaklah melawan hukum 
perbuatan seseorang penggugat, yang meminta diletakan penyitaan 
conservatior, hanya karena gugatanya ditolak. 

5.1.4 Perintah Atasan (wettelijk bevel)
Rumusan Pasal 51 KUH Pidana memuat ketentuan, bahwa tidaklah dapat 
dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan 
suatu perintah jabatan, yang diberikan oleh penguasa yang berwenang 
untuk itu.

Rutten menjelaskan bahwa tidak perlu adanya suatu hubungan 
atasan dengan bawahan (ondergeschikthied) untuk menggunakan dalil 
ini.  Menurutnya setiap orang yang diharuskan menaatai perintah dapat 
menggunakan dalil pembelaan ini. 

5.2 Dasar pembenar yang tidak bersumber dari undang-undang, 
atau disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis

Dasar-dasar pembenar yang tidak bersumber dari undang-undang adalah 
dasar-dasar pembenar yang tidak tertulis dalam undang-undang namun 
dapat digunakan untuk meniadakan sifat melawan hukum dari suatu 
perbuatan.  Misalkan:
a. adanya persetujuan baik secara tegas atau diam-diam dari orang 
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yang merasa dirugikan .
b. menderita atau menanggung risikonya sediri.

5.3 Akibat terpenuhinya unsur pembenar dalam PMH
Apabila tergugat dapat membuktikan atau terpenuhinya dasar pembenar 
dalam PMH baik berdasarkan undang-undang atau alasan pembenar 
yang tidak berdasarkan undang-undang berakibat tanggung jawab hapus 
seluruhnya sehingga hapus pula kewajiban untuk menganti kerugian. 

6. Tuntutan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata
Berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan 
hukum, yaitu.

6.1 Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan
6.2 Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan 

semula
6.3 Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan 

hukum
6.4 Melarang dilakukannya perbuatan tertentu
6.5 Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6.6 Pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah 

diperbaiki. 

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembali-
kan penderita pada posisi semula sebelum perbuatan melawan hukum 
dilakukan. Atas dasar itulah Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 
Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian dalam keadaan 
semula merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.  

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. 
Pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang 
equivalent saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula 
(restitutio in integrum). 

7. Tanggung gugat (aansprakelijkheid)
Pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata mengatur tidak hanya perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang 
dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. 
Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh orang lain yang berada di bawah tanggungannya dikenal dengan 
tanggung gugat atau vicarious liability. 

Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dalam 
KUH Perdata dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang 
menentukan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk 
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kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap 
perbuatan yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada 
dalam pengawasannya. 

7.1.   Tanggung gugat untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatan melawan hukum oleh orang lain

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan secara limitatif siapa-siapa 
yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya, yaitu.

7.1.1 Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum 
dewasa (Pasal 1367 ayat (2))

Orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang 
disebabkan karena perbuatan anak yang belum dewasa, yang tinggal pada 
mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau 
wali.  Tanggung jawab tersebut berakhir jika mereka dapat membuktikan 
bahwa mereka tidak kuasa mencegah perbuatan melawan hukum anak 
yang belum dewasa tersebut. 

Dasar pemberian tanggung jawab orang tua atau wali terhadap 
anak yang belum dewasa adalah kurangnya pengawasan  atas si anak 
sehingga ia dapat melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian. 

7.1.2 Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang lain 
untuk mewakili suatu urusan (Pasal 1367 ayat (3))

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa majikan dan mereka 
yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mere ka bertanggung 
jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain yang mewakili 
urusan mereka tersebut dalam melakukan pekerjaan.  Sedangkan dalam 
Pasal 1367 ayat (5) tidak dicantumkan bahwa majikan dan orang-orang 
yang mengangkat wakil itu  dapat melepaskan tanggung jawab tersebut.

7.1.3 Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid 
dan tukang-tukangnya (Pasal 1367 ayat (4))

Guru sekolah atau kepala tukang dapat bertanggung jawab secara 
vicarious liability terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh murid atau 
tukang-tukang yang berada dibawah pengawasan mereka. Pengertian 
tukang disini menurut Rachmat Setiawan adalan orang-orang yang 
sedang belajar sesuatu pada kepala tukang dan tidak terdapat perjanjian 
kerja diantara kedua belah pihak.4

4 Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 49.
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7.2 Tanggung gugat yang disebabkan karena barang-barang yang 
berada  di bawah pengawasannya

Pengaturan dalam KUH Perdata mengatur mengenai suatu kerugian 
yang disebabkan oleh benda atau barang,  sebagai berikut:
a. tanggung jawab terhadap barang yang berada di bawah pengawasan 

secara umum ( Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata).
b. Tanggung jawab pemilik atau pemakai binatang terhadap kerugian 

yang ditimbulkan binatangnya (Pasal 1368 KUH Perdata)
c. Tanggung jawab pemilik gedung terhadap ambruknya gedung 

yang dimilikinya (Pasal 1369 KUH Perdata). 

8. Pencemaran nama baik 
Pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan perdata 
mengenai penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian 
kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. 

KUH Perdata tidak secara tegas menyatakan apa yang dimaksud 
dengan penghinaan. Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa sesuatu 
perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan, apabila menurut 
perasaan orang biasa dan kedudukan orang tersebut dalam masyarakat, 
nama baik orang tersebut tersinggung demikian rupa, bahwa adalah pa-
tut untuk dimintakan perbaikan terhadap orang tersebut.5 

Berikut ini adalah perkara pencemaran nama baik yang didalilkan 
sebagai perbuatan melawan hukum:

8.1.  Perkara No.1265 K/Pdt.1984 antara Djokosoetono Melawan 
Majalah  Selecta

Perkara bermula dari penerbitan majalah “selecta” No.1031 tanggal 22 Juni 
1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai 
Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul “Kasus Pengemudi Taksi 
Blue Bird”. Menurut Penggugat  isinya sangat  tendesius menjelek-jelekan 
Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut 
membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat 
tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan 
ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu 
dan jatuh sakit.

Cara-cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik 
perusahan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi. Akibat tulisan  
tersebut,  Penggugat secara a priori  di kecam masyarakat ramai (terkena 
trial by the press) dan akibat selanjutnya adalah Penggugat mengalami 

5 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Sumur Bandung, 1993) hal. 
102.
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kerugian materiil. Yang dirasakan sangat menusuk perasahan  Penggugat 
karena artikel tersebut telah mengangkat isu “Keturunan Cina”. Padahal 
Penggugat sama sekali sudah tidak merasakan lagi sebagai keturunan 
Cina. Penggugat telah kawin dengan seorang Indonesia asli, yaitu Mr. 
Djokosoetono yang dalam kehidupan pribadinya telah bertata krama 
sebagai suami istri Jawa Asli. Dengan demikian dapat dikatakan 
Penggugat telah menjalani kehidupan dan berkebudayaan Indonesia  asli  
serta  bercampur baur (berasimilasi) dan merasa sebagai Warga Negara 
Indonesia Asli.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Penggugat,  
para Tergugat (Syamsudin Lubis selaku pemimpin umum redaksi dan 
Sahala R. Siregar, dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab  
Majalah Selecta), telah bertindak tidak hati-hati bertentangan dengan UU, 
norma-norma dalam masyarakat supaya hati-hati yang wajib dipelihara 
dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan 
melawan  hukum dan oleh karenanya penggugat menderita kerugian baik 
moril maupun materil sehingga Penggugat  berhak  menuntut ganti rugi  
terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (BW).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.497/1981/
PN.Jak-Pst. Tanggal 12 Januari 1983 menolak gugatan  Penggugat untuk 
seluruhnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 
dengan putusannya tanggal 30  Januari 1974 No.330/1983/PT.Jakarta.

Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan-
alasan, antara lain, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Tanggal 5 Juli 1972 No.27 K/Sip/1972, maka yang berhak menilai suatu 
perbuatan apakah merupakan penghinaan adalah kewenangan Mahkamah 
Agung. Untuk menguatkan argumentasinya pemohon kasasi/penggugat 
asal mengetengahkan pendapat 2 (dua) orang mantan Ketua Mahkamah 
Agung yaitu Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang menyatakan bahwa 
apabila seorang wartawan mengumumkan hal suatu untuk kepentingan 
umum, maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-kata yang tidak 
perlu dan yang amat menjengkelkan nama seseorang.6

Kemudian dikutip pula pendapat Prof. Oemar Seno Adji, SH, 
dalam bukunya “Mas Media dan Hukum” yang menyatakan bahwa  
kritik diperbolehkan bahkan diperlukan, akan tetapi harus konstruktif. 
Pernyataan yang mengandung kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk 
sehingga ia merupakan “formele belediging” yaitu suatu penghinaan di 
mana yang ditonjolkan bukan apa (isinya, pernyataan demikian mungkin 
merupakan penghinaan materiil), melainkan bagaimana pernyataan itu 
dikemukakan adalah sangat menentukan untuk mengkualifisisasi suatu 

6 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung; Sumur Bandung, 1993) 
hal.104.
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pernyataan sebagai penghinaan. Pernyataan-pernyataan demikian yang 
merupakan penghinaan formil itu kadang-kadang kasar, tidak zekelijk 
sifatnya. Tidak sesuai dengan sopan santun dan tata karma. Maka ia akan 
melampaui batas-batas kritik tersebut sudah merupakan penghinaan 
formil dilakukan dengan ‘actual malice’ ataupun dengan menjelek-jelekan 
motif dari orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan 
kehidupan prive-nya. Menurut Penggugat hal-hal yang dimuat dalam 
majalah tersebut jelas termasuk kategori dan kualifikasi ‘kritik terlarang’ 
dan ‘kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjelekan nama orang 
lain’ serta mengemukakan sesuatu dengan bentuk dan cara yang sangat 
berlebihan/dilebih-lebihkan/tendensius, karena media masa mempunyai 
fungsi, pengaruh dan peranan yang berkuasa sekali.

Mahkamah Agung RI dengan putusan No.1265 K/Pdt/1984 
mengabulkan permohonan kasasi dari pemhon kasasi Ny. Djokosoetono 
dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Putusan tersebut didasarkan pertimbangan antara lain: 
Pertama: hal-hal yang disebarluaskan oleh pemohon kasasi berupa 

rangkaian kalimat-kalimat merupakan perbuatan melawan hukum karena 
telah malampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud 
dan tujuan demi kepentingan umum dan dinilai telah menyinggung 
perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi penggugat asal/
pemohon kasasi. Kedua, berdasarkan artikel-artikel tersebut termohon 
kasasi/tergugat asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan 
hukum mencemarkan nama baik Pemohon kasasi/penggugat asal baik 
selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama perusahaan PT. Blue Bird 
sehingga layak dihukum  untuk membayar ganti rugi  sebesar Rp.100.000,- 
(Sertatus ribu rupiah).

8.2.  Perkara No.3173 K/Pdt.1991 antara Anif melawan Surat 
Kabar Harian Garuda

Putusan selanjutnya yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah 
dalam perkara Anif melawan Surat Kabar Harian Garuda No.3173 K/
Pdt/1991 perkara ini bermula dari tuduhan pencemaran nama baik 
dalam surat Kabar Garuda Medan tanggal 14 November 1989.  Anif  
(Penggugat) adalah Direktur Utama PT. Anugrah Langkat Makmur yang 
surat kabar tersebut telah diberitakan bahwa dalam menjankan usaha 
telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat. 
Akibat pencemaran tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian, 
baik moril maupun materiil. Menurut Penggugat perbuatan tersebut 
merupakan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.14/Pdt/G/1990 
tanggal 11 Februari 1991 antara lain menyatakan para Tergugat telah 
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melakukan perbutan melawan hukum, padahal menurut keterangan 
saksi ahli dari Persatuan Wartawan  Indonesia (PWI), pemberitaan oleh 
Tergugat tersebut belum bersifat melawan hukum 

Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.14/Pdt/G/1990 
tanggal 11 Februari 1991 antara lain menyatakan para Tergugat telah 
melakukan perbutan melawan hukum dan menghukum para tergugat 
secara tanggung renteng membayar ganti rugi  sebesar Rp.50.000,- (lima 
puluh ribu rupiah).

Putusan tersebut dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusannya tanggal 10 Juni 1991 
No.150/Pdt/1991 Pengadilan Tinggi Medan.

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan-
alasan antara lain bahwa Judex factie  telah salah dalam menerapkan 
hukum karena menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan 
hukum padahal menurut keterangan saksi ahli dari Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI), pemberitaan oleh tergugat tersebut belum bersifat 
melawan hukum.

Alasan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui 
putusan No.3173 K/Pdt/1991 dengan pertimbangan bahwa jika 
berpatokan pada moral, etik,ideal, dan yuridis sebagaimana digariskan 
dalam UU Pokok Pers No.21 tahun 1982, pemberitaan yang didalilkan 
Penggugat tidak dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai 
perbuatan melawan hukum dengan alas an, yaitu : pertama, pemberitaan 
yang disampaikan  para tergugat masih dalam kerangka keterbukaan dan 
demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial  untuk melindungi 
kepenting an sekelompok rakyat kecil di Kelurahan Alur II, Kecamatan 
Babalan, Kabupaten Langkat Khususnya dan kepentingan rakyat Sumatra 
Utara serta kepentingan nasional  pada umumnya. Harian Garuda sebagai 
pers bukan corong, yang hanya menyuarakan kepentingan Pemerintah 
dan Pengusaha, tetapi juga menyuarakan penderitaan rakyat.

Kedua, apa yang diungkapkan dalam pemberitaan Harian Garuda 
tersebut tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme, 
tetapi masih dalam batas-batas moral dan etik juranistik karena apa yang 
diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenar an  
yang bersifat estimasi. Sekiranya Penggugat asal merasa pemberitaan 
itu tidak benar kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk 
menggunakan hak jawab, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan 
Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para 
tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai 
estimasi. Ketiga, pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi 
batas minimal, investigasi reporting, mencari, menemukan dan menyelidiki 
sumber berita.
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Berdasarkan pertimbangan itu, Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa pemberitaan yang dilakukan Tergugat bukan pemberitaan yang 
tidak berdasar. Tetapi masih dalam batas keseimbangan yang mengandung 
kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsinya 
sebagai pers nasional yang komitmen pada cita-cita memperjuangkan 
aspirasi kebenaran, keadilan dan hati nurani rakyat dengan kondisi dan 
interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat serta berita yang 
mereka sampaikan paling tidak masih dalam batas-batas yang bersifat 
estimasi.

Kedua putusan tersebut di atas mencoba merumuskan mengenai 
pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 
hukum. Putusan yang pertama menyebutkan bahwa pemberitaan 
yang berupa rangkaian kalimat-kalimat adalah merupakan perbuatan 
melawan hukum karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan 
untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan nilai 
telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi 
penggugat.an pribadi penggugat. Kritik akan menjadi terlarang apabila 
sudah merupakan penghinaan dan dilakukan dengan menjelek-jelekkan 
orang yang hendak dikritik. Menyinggung karakter dan kehidupan 
pribadinya. 

Putusan yang kedua sebaliknya merumuskan pemberitaan yang 
tidak dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan 
melawan hukum. Pemberitaan tidak dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dalam rangka keterbukaan 
dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial  juga apabila 
tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme tetapi 
masih dalam batas-batas moral dan etik jurnalistik.   

9. Perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen
Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perkembangan setelah 
lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.

Sebelum undang-undang tersebut lahir, ketentuan yang diterapkan 
dalam sengketa antara produsen dan konsumen adalah ketentuan Pasal 
1365 KUH Perdata. Namun dengan lahirnya undang-undang tersebut 
maka telah terjadi perubahan penerapan dalam praktek beracara pada 
gugatan perbuatan melawan hukum.

Perkara antara Leo Junatan dan Ny. Trianawati sebagai penggugat 
melawan BMW AG dan PT. Astra Internasional Tbk. sebagai tergugat 
berikut ini menunjukkan perubahan penerapan tersebut dalam sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha. Perkara bermula dari pembelian 
mobil jenis BMW 318i yang dilakukan oleh penggugat, menurut tergugat 
salah satu kecanggihan mobil BMW adalah sistem elektroniknya akan 
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memberi keamanan dan kunci elektroniknya tidak mungkin dipalsukan.
Pada suatu hari penggugat pergi mengantarkan istri penggugat 

untuk mengurut kakinya ke suatu tempat dengan mengendarai mobil 
BMW. Sesampainya di rumah penggugat tidak bisa menahan buang air 
kecil karena menderita suatu penyakit sehingga terburu-buru masuk ke 
toilet yang terletak di dalam rumah sambil menutup pintu mobil yang 
menggunakan remote control sebagaimana yang sering dilakukan oleh 
penggugat ketika mengendarai jenis mobil yang lainnya karena sekalipun 
dikunci dari luar penumpang yang masih berada di dalam mobil tetap 
bisa keluar dari mobil dengan cara membuka pintu dari dalam.

Karena kondisi kaki istri penggugat masih terasa nyeri, maka 
tidak bisa keluar mobil bersamaan dengan penggugat dan ketika hendak 
keluar, istri penggugat lalu membuka pintu mobil dari dalam, namun 
tidak berhasil sehingga merasa ketakutan karena terperangkap di dalam 
mobil.

Istri penggugat langsung menekan tombol klakson mobil BMW 
untuk minta pertolongan tetapi klakson tidak berfungsi karena seluruh 
sistem elektroniknya mati, lalu ia berusaha mencopot panel yang ada 
di dalam mobil namun tidak berhasil memecahkannya. Akhirnya 
istri penggugat berteriak sekeras-kerasnya dengan harapan ada yang 
mendengarkan dan bisa membantu keluar dari mobil. Harapan istri 
penggugat ternyata juga sia-sia  karena tidak seorangpun mendengarkan 
teriakannya karena ia berada dalam ruangan kedap suara (dalam mobil 
BMW yang terkunci) sehingga pada saat itu kondisi istri penggugat 
sangat lemah dan mengenaskan akibat banyaknya mengeluarkan tenaga 
serta kehabisan oksigen.

Setelah 40 menit berjuang akhirnya istri penggugat berhasil 
meretakkan kaca mobil dengan sebuah benda yang berhasil ditemukan 
di dalam mobil BMW. Tanpa pikir panjang istri penggugat merobek kaca 
mobil yang sudah retak dengan tangannya dan berhasil membentuk 
lobang angin, tanpa disadari tangan istri penggugat terluka dan 
berlumur an darah. Setelah itu barulah ia dapat menghirup udara segar 
yang masuk dari lobang kaca mobil. Istri penggugat kembali berteriak 
untuk minta tolong yang ternyata dapat didengar oleh penggugat yang 
sebelumnya beranggapan bahwa istri penggugat sudah masuk ke dalam 
rumah. Akhir nya jiwa istri penggugat dapat diselamatkan meskipun 
dalam keadaan yang sangat menyedihkan.

Berdasarkan kejadian tersebut penggugat menggugat BMW AG 
yang berkedudukan di Jerman sebagai Tergugat I, BMW Group Indonesia 
sebagai Tergugat II dan PT. Astra Internasional Tbk. Sebagai Tergugat III 
dengan dalil perbuatan melawan hukum. Menurut penggugat tindakan 
tergugat I dan tergugat II memproduksi mobil BMW dengan menggunakan 
sistem double lock serta tindakan tergugat III yang tidak memberikan 
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informasi yang jelas tentang kondisi mobil serta cara pemakaiannya 
kepada penggugat, sangat berakibat fatal dan hampir merenggut nyawa 
serta menimbulkan kerugian yang besar bagi penggugat dan menurut 
penggugat hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut penggugat juga mendalilkan bahwa para tergugat yang 
telah memproduksi mobil BMW dengan sistem penguncian double lock 
tersebut juga telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
No.8 Tahun 1999.

Undang-Undang Perlinduangan Konsumen dalam pasal 4 
mengatur tentang konsumen antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang atau jasa.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan dan/atau jasa.

3. Hak didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan.

4. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut penggugat sistem penguncian double lock yang diproduksi 
tergugat I dan tergugat II tidak menjamin keamanan dan keselamatan 
konsumen di dalam memakai produksi tersebut.

Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa karena penggugat 
telah mengajukan tuntutan pelanggaran Undang-Undang No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen di samping perbuatan melawan 
hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) maka sesuai dengan asas hukum lex 
specialis derogate legi generalis dan asas hukum lex posteriori derogat legi 
priori, hukum yang berlaku dalam perkara ini adalah Undang-Undang 
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan 
No.385/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. berpendapat bahwa pasal 1365 KUH 
Perdata adalah suatu aturan umum/generalis dalam hal mengajukan 
gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
oleh tergugat sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 
Tahun 1999 adalah merupakan suatu aturan khusus/specialis yang meng-
atur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen 
bila terjadi suatu kesalahan atau suatu perbuatan melawan hukum dari 
pelaku usaha tersebut terhadap konsumennya. Menurut Majelis Hakim 
dalam hal gugatan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap 
konsumennya yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen sebagai aturan khusus/spesialis (lex specialis derogate legi 
generali). Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 23 
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maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana konsumen/
penggugat bertempat tinggal bukan ke Pengadilan Negeri di mana salah 
satu tergugat bertempat tinggal sebagaimana di atur dalam pasal 118 (2) 
HIR, hal tersebut karena adanya aturan khusus (pasal 23 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen) yang didahulukan dari aturan-aturan umum 
(Pasal 118 ayat (2) HIR) Lex specialis derogate legi generali.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Putusan 
ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan No.210/
Pdt./2004/PT.DKI.

Mahkamah Agung melalui putusan No.1560 K/Pdt/2006 tanggal 17 
Juli 2007 menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 
tersebut.

10. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh 
terdakwa yang diputus bebas

Berikut ini adalah perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang 
diajukan oleh terdakwa yang diputus bebas dalam perkara pidana oleh 
pengadilan dan kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan 
Hukum terhadap pelapor dan Kepolisian yang telah menangkapnya. 
Pada perkara yang pertama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan 
bahwa perbuatan pelapor dan Kepolisian tersebut merupakan Perbuatan 
Melawan Hukum.

Pada perkara berikutnya, Mahkamah Agung mempunyai pendapat 
yang berbeda dalam kasus yang hampir sama dengan menyatakan bahwa 
perbuatan tergugat yang telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan 
oleh Penggugat meskipun kemudian Penggugat dinyatakan tidak terbukti 
bersalah maka tidak dapat diartikan bahwa tergugat terbukti telah 
melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proses yang ditempuh 
sudah benar menurut hukum.

Perkara bermula dari ketika Mardi Sumitro (Penggugat) di datangi 
dan ditangkap oleh Polisi Bangka Belitung (Turut Tergugat) berdasarkan 
Laporan Yulie Chandra (Tergugat I) dan Yudi Sumitro (Tergugat II) bahwa 
Penggugat telah melakukan pencurian  pintu terali besi dan  perusakan 
barang. Akibat dari laporan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat 
mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh turut Tergugat yaitu 
Penggugat ditangkap dengan cara kasar, diseret sebagaimana penjahat 
kelas kakap hingga mengakibatkan kaki Penggugat keseleo dan 
bengkak.

Lebih dari itu kehormatan Penggugat sebagai seorang pengusaha 
telah merasa terhinakan dalam kedudukan Penggugat di mata 
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masyarakat.
Setelah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, 

Majelis Hakim yang menyidangkan memutuskan bahwa terdakwa Mardi 
Sumitro (Penggugat) dinyatakan bebas dari dakwaan pencurian, terdakwa 
Mardi Sumitro hanya dipersalahkan melakukan perusakan barang dan 
dijatuhi hukuman percobaan.

Berdasarkan putusan bebas atas dakwaan pencurian tersebut Mardi 
Sumitro (Penggugat) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum 
kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan mengajukan 
tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil.

Pengadilan Negeri Pangkal Pinang mengabulkan gugatan 
Penggugat dan menyatakan Tergugat I, Tergugata II dan Turut Tergugat 
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum masing-
ma sing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar 
ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat. Putusan 
tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan 
perbaikan mengenai besarnya ganti kerugian yang harus dibayar.

Mahkamah Agung melalui putusan No.2355 K/Pdt/2005 
menguatkan putusan tersebut dengan menolak permohonan kasasi yang 
diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Putusan sebaliknya terdapat pada putusan Mahkamah Agung 
No.751 K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari  2010.

Perkara bermula dari Marwan Makmur (Penggugat) Direktur 
Utama PT. Matur Insan Cipta di Banjarmasin telah dilaporkan Ir. Donny 
Witomo ke Kepolisian (Poltabes) Banjarmasin. Berdasarkan laporan 
tersebut penggugat diajukan ke persidangan dengan didakwa telah 
melakukan tindak pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 310 ayat 
(2) KUHP tentang Penghinaan/Pencemaran nama baik .

Pengadilan memutuskan Penggugat tidak bersalah dan dibebaskan 
dari tuntutan hukuman.

Penggugat yang telah mendapatkan putusan bebas tersebut 
kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 
Ir. Donny Witomo sebagai Tergugat karena merasa nama baiknya telah 
dicemarkan dengan menuntut ganti rugi materiil dan immaterial.

Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan No.01/Pdt 
G/2008/PN Bjm tanggal 7 April 2008 menyatakan bahwa Tergugat telah 
mencemarkan nama baik dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 
daad) dengan segala risiko dan akibat hukumnya serta menghukum 
Tergugat untuk membayar jumlah kerugian kepada Tergugat sebesar 
Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin melalui 
Putusan No.381 Pdt/2008/PT BJM  tanggal  20 September 2008 menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut.
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Namun Mahkamah Agung melalui Putusan No.751 K/Pdt/2009 
tanggal 20 Januari 2010 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang 
telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Putusan 
tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa perbuatan 
tergugat/pemohon kasasi melaporkan Penggugat ke Polisi atas perbuatan 
pidana hingga akhirnya diproses di Pengadilan dan oleh Pengadilan 
diputuskan tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana 
laporan Tergugat tersebut, maka hal itu tidak dapat diartikan Tergugat 
telah melakukan perbuatan melawan hukum karena proses yang 
ditempuh Tergugat sudah benar menurut hukum.
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Hans Nieuwenhuis

1. Pengantar 

Pasal 6:162 ayat 1 KUH Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek atau Dutch 
Civil Code) mengandung ketentuan yang merupakan kompromi 

antara dua pandangan ekstrim; pandangan bahwa orang yang menderita 
kerusakan karena perbuatan orang lain selalu harus menanggung sendiri 
kerugiannya, dan pandangan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan 
selalu harus mengompensasi kerugian pihak lain. 

Pasal 6:162 ayat 1 berbunyi: “Seseorang yang melakukan sebuah 
perbuatan yang melawan hukum terhadap seseorang yang lain harus 
memperbaiki kerusakan yang diderita oleh yang lain tersebut sebagai 
konsekuensinya. Perbuatan itu harus mengandung unsur: 

-  melanggar hukum
- menyebabkan kerusakan
-  disebabkan oleh pelaku tertentu.

 
Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi

I.  A menjual sebuah rumah kepada B tapi kemudian menolak untuk 
melakukan pengalihan kepemilikan secara resmi kepada B.

II.  A melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan 
pada mobil B. 

Dalam contoh I, ada kewajiban kontraktual di pihak A untuk 
mentransfer kepemilikan kepada B. Dengan menolak melakukan hal 
demikian, A tidak bertindak sesuai dengan perjanjian. Dalam contoh II, 
tidak ada hubungan seperti itu antara A dan B. Namun, dengan melanggar 
kewajiban yang telah dikenakan kepadanya oleh hukum, A (lebih 
kurang) telah melahirkan kewajiban bagi dirinya untuk mengkompensasi 
kerusakan yang dialami B, yakni kerusakan yang disebabkan oleh 
pelanggaran A. Bagi B, menuntut kompensasi ini kepada A sama seperti 
menuntut tindakan yang harus dilakukan A sebagai kewajiban yang 
dikenakan kepada nya berdasarkan kontrak yang dibuat sesuai hukum 

2
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(undang-undang). 
Kasus 1 A melanggar peraturan lalu lintas dan menyebabkan kerusakan pada 

mobil B. A menolak membayar ganti rugi atas kerusakan tersebut. 
Bagaimana Anda mengklasifikasikan penolakan A tersebut? 
a.  Perbuatan melawan hukum. 
b. Kegagalan untuk melakukan. 

Kejadian bersamaan dari perbuatan melawan hukum dan kegagalan untuk 
melakukan

Jika suatu kontrak tidak cukup terpenuhi, maka pasal 6:74 dan pasal 
selanjutnya berlaku, tidak termasuk penerapan pasal 6:162 dan (perbuatan 
melawan hukum) lainnya. Hanya ketika tidak secara memadai melakukan 
kewajiban kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum dalam 
dirinya sendiri, terlepas dari syarat-syarat kontrak, barulah pasal-pasal 
tentang “perbuatan melawan hukum” akan diterapkan pada pelaksanaan 
kontrak. (HR 9 Desember 1955, NJ 1956, 157; Boogaard/Vesta) 
I.  A membuat kesepakatan dengan B, yang memberikan B hak untuk 

berjalan melintasi properti (tanah dan bangunan milik) A. Setelah 
beberapa waktu, A menutup akses ke propertinya sehingga B tidak 
dapat lagi melaluinya.

II.  A meminjam buku yang berharga dari B. A ceroboh dan membuat 
banyak noda dalam buku tersebut.

Karena memasang pagar di sekeliling properti Anda sendiri, se-
bagaimana dalam contoh I, tidak dengan sendirinya melanggar hukum, 
maka B hanya bisa menggugat bahwa A tidak memenuhi perjanjiannya 
secara memadai. Namun, dalam contoh II, B dapat memilih. A tidak ha-
nya tidak bertindak seperti “peminjam barang yang baik sebagaimana 
seharusnya,” tetapi ia juga merusak properti orang lain, yang terlepas 
dari kontrak.
Kasus 2 A menyewa rumah perahu yang lengkap dengan perabotannya 

dari B. Karena cara hidup A yang ceroboh, banyak kerusakan yang 
terjadi pada perabotannya. 
a.  Kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan 

apakah B dapat menuntut kompensasi yang didasarkan pada 
“perbuatan melawan hukum”?

b.  Keputusan apa yang seharusnya diambil? 

Kasus 3  A adalah seorang pemain sepak bola profesional dan telah setuju 
untuk mengenakan sepatu sepak bola yang hanya dibuat oleh B 
selama ia menjalani pertandingannya. Namun dalam kenyataannya, 
A mengenakan sepatu yang dibuat oleh pesaing B selama beberapa 
pertandingan yang penting. Dapatkah B menuntut kompensasi 
karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh A?
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2. Tindakan-tindakan apa sajakah yang termasuk “melawan 
hukum”?

Ada tiga kasus yang disebutkan dalam pasal 6:162: 
a.  pelanggaran atas hak 
b.  pelanggaran atas suatu kewajiban hukum 
c.  pelanggaran terhadap aturan hukum tidak tertulis tentang perilaku 

sosial yang tepat. 

a. Pelanggaran atas hak 
Termasuk misalnya hak orang (seperti kebebasan atau privasi atau 

integritas tubuh, kehormatan, dll.) dan hak-hak absolut (kepemilikan, 
hak cipta, dll.). 
Kasus 4  Di bagian mana dari kasus-kasus di bawah ini, hak B telah 

dilanggar? 
a.  A memotong pohon apel di atas sebidang tanah yang mana 

B memiliki hak untuk “menggunakan dan memetik hasilnya” 
(usufruct).

b.  Seorang dokter melakukan operasi terhadap pasien B tanpa 
seizin B sendiri. 

c.  A merusak mobil yang telah dibeli oleh B tetapi belum 
dialihkan ke dalam kepemilikan B. 

Kapan hak tersebut dilanggar?
1.  Pelanggar melakukan suatu perbuatan yang mana orang lain 

memiliki hak eksklusif atas perbuatan tersebut. 
A menjual atau memasarkan edisi murah dari buku yang ditulis 

oleh B. 
2a.   Hak-hak pemilik untuk mengatur miliknya dihambat. 

A secara tidak adil menguasai harta milik B yang disita oleh peng-
adilan. Selama waktu ini, B tidak bisa bebas mengatur miliknya. 
2b.   Hak pemilik untuk menggunakan harta miliknya terganggu. 
 1.  Objeknya rusak. 
 2.  Penggunaan atas objek tersebut dihalangai atau dihambat. 

Pasal 5:37, HR 10 Maret 1972, NJ 1972, 278; Vermeulen/Lekkerkerker. 
Vermeulen membuang sampah dekat dengan kebun buah-buahan yang 
dimiliki oleh Lekkerkerker. Sampah tersebut menarik burung-burung yang 
mulai memakan buah-buahan di kebun Lekkerkerker, yang membuat hasil 
kebun tersebut tidak menguntungkan. Tindakan membuang sampah itu 
sendiri bukan tidak legal, namun konsekuensinya sangat buruk sehingga 
hak Lekkerkerker sebagai pemilik kebun buah-buahan dilanggar.
Kasus 5 Apakah ada pelanggaran hak dalam kasus-kasus di bawah ini? Jika 

ada, manakah dari yang disebutkan di atas berlaku? 
a.  A menggunakan kolam renang B sementara B sedang tidak 
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ada di tempat. 
b.  Tempat kediaman B terletak bersebelahan dengan sebuah klub 

para siswa. Para siswa terlalu terlalu berisik dan menggedor-
gedor dinding sampai larut malam.

b.  Melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh hukum 
“Hukum” digunakan dalam pengertian sebagai berikut: setiap 

peraturan hukum (yang tertulis) yang dikeluarkan oleh otoritas yang 
berkompeten. 

c.  Pelanggaran terhadap aturan hukum tidak tertulis tentang perilaku sosial 
yang tepat. 
Dua kelompok aturan telah diidentifikasi oleh para hakim: 

1.  Aturan yang melarang menghadapkan orang lain pada bahaya yang 
mereka sendiri tidak bisa menyadarinya tanpa pemberitahuan. 

 Pemilik sebuah kafe membuka pintu rahasia di lantai kafenya dalam 
rangka menempatkan persediaannya di gudang bawah tanah. 
Tetapi dia tidak memperingatkan pelanggannya sebagaimana 
mestinya akan hal itu. Salah satu dari pelanggannya jatuh ke ruang 
bawah tanah tersebut dan kakinya sakit. 

2.  Aturan yang melarang mendatangkan kerugian secara serius 
terhadap kepentingan orang lain sementara mempromosikan 
kepentingan sendiri. Pos [nama orang] menerima sumbangan 
berupa sebuah lahan pertanian dari Nona N. Brouwer yang berusia 
86 tahun. Pos sangat dipercaya oleh Nona Brouwer dan Pos juga 
memiliki pengaruh cukup besar pada dirinya. Pos tahu bahwa Van 
Bosch mempunyai niat dan kemungkinan untuk membeli lahan 
pertanian tersebut dan mestinya menyadari kerugian yang dialami 
Van den Bosch jika ia, Pos, akan menerima sumbangan tersebut 
dari Nona Brouwer. Karena pengetahuannya tentang fakta-fakta 
tersebut dan karena posisinya yang berpengaruh terhadap Nona 
Brouwer, Mahkamah Agung menilai tindakan Pos dalam menerima 
sumbangan tersebut telah melanggar hukum dalam kaitannya 
dengan kepentingan Van den Bosch. (HR 17 November 1967, NJ 
1968, 42; Pos/Van den Bosch)

Alasan untuk pembenaran 
Dalam pasal 6: 162 ayat 2 dinyatakan bahwa bisa terdapat 

pembenaran untuk sebuah tindakan yang dalam keadaan normal akan 
dianggap “melanggar hukum”. Pertama-tama, terdapat pembenaran 
yang juga kita temukan dalam hukum pidana: 
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Keadaan Kahar atau Keadaan Memaksa (Force Majeure); Darurat 
Perbuatan mematahkan sebuah dahan dari sebuah pohon milik B 

dalam rangka menyelamatkan seorang anak yang tenggelam. 

Pertahanan Diri 
A diserang oleh B, yang memegang pemukul base-ball. A membalas 

menyerang tetapi akibatnya gelas milik B pecah saat ia melakukannya. 

Hukum; Statuta; Peraturan 
A adalah penerima pelimpahan tanggung jawab dalam kebangkrut-

an B dan A kemudian menjual barang-barang milik B tersebut. 

Perintah yang diberikan oleh otoritas atau pihak berwenang yang kompeten 
A, yang adalah seorang perwira polisi, menembak seekor anjing 

milik B berdasarkan perintah walikota. 
Selain pembenaran-pembenaran ini, yang sudah kita kenal dalam 

bidang hukum pidana, beberapa pembenaran baru telah dikembangkan 
pula oleh sistem peradilan perdata seiring perjalanan waktu: 

Izin 
A membuang beberapa buku yang adalah milik B. Kemudian 

menjadi jelas bahwa ternyata B telah meminta A untuk melakukannya. 

Persetujuan korban 
A dan B sama-sama merupakan anggota sebuah klub pelatihan 

olahraga bela diri yang berbahaya. Sementara pelatihan berlangsung, A 
menyakiti B. 
Kasus 6.  Pembenaran manakah yang berlaku dalam kasus-kasus di bawah 

ini?
a.  A menjalankan pekerjaan untuk kepentingan kota dan 

menghancurkan sebuah gudang, yang dibangun oleh B di atas 
tanah B sendiri, atas perintah dari Inspeksi Bangunan kota. 

b.  A sedang mengemudi mobilnya dan tiba-tiba melihat 
seorang anak kecil yang berjalan menyeberangi jalan persis 
di depannya. Dalam usahanya mencoba untuk menghindari 
tabrakan dengan anak itu, A telah mendatangkan kerusakan 
pada mobil B.

Sifat relatif dari perbuatan melawan hukum
Pasal 6:163 menyatakan: Tidak ada kewajiban untuk memperbaiki 

kerusakan jika standard atau aturan yang dilanggar tidak dimaksudkan 
untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan seperti yang di-
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alami oleh orang yang menderita kerugian atau kerusakan tersebut. 
Seorang juru panggil A melewati batas waktu atau terlambat dalam 

memberikan surat perintah pengadilan kepada B untuk muncul di peng-
adilan. Dalam hal ini, A melanggar aturan dan sebagai konsekuensi dari 
hal ini, B kalah di pengadilan. 

A menyebabkan kerusakan pada B, sampai batas tertentu, tetapi 
aturan yang telah dilanggar A (perihal batas kecepatan) itu dimaksudkan 
untuk melindungi pihak lain dalam lalu lintas, bukan orang yang 
dipanggil untuk hadir di pengadilan.

Banyak aturan hukum mencoba untuk melindungi kepentingan 
individu. Misalnya, pembunuhan dilarang untuk melindungi kehidupan 
seseorang, dan mencuri dilarang untuk melindungi harta milik seseorang. 
Tingkat perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan ini tidak pernah 
tanpa batas. Fakta bahwa ada hukum yang melarang merugikan orang lain 
memang benar-benar melindungi korban potensial, tetapi aturan tersebut 
tidak melindungi, misalnya, majikan mereka, yang dapat men derita 
kerugian juga karena korban tidak dapat bekerja untuk mereka selama 
waktu tertentu (pasal 6:107). Oleh karena itu, kita harus menentukan 
sejauh mana perlindungan aturan hukum berlaku. Ada tiga pertanyaan 
penting yang perlu dijawab: 

a.  Apakah penggugat termasuk dalam kategori sekelompok orang 
yang mana aturan ini dimaksudkan untuk melindunginya? 

b.  Apakah aturan yang dilanggar itu melindungi jenis kerusakan yang 
diderita oleh penggugat? 

HR 25 Mei 1928, NJ 1928, 1688 (Onteigeningsarrest). Pemerintah 
melanggar pasal 12 undang-undang pengambilalihan, mengenai pu-
blikasi rencana untuk menyita properti. Meskipun pada akhirnya pro-
perti tersebut tidak disita oleh negara, pemiliknya mengklaim bahwa ia 
mengalami kerugian karena lebih sulit untuk menjual tanahnya akibat 
publikasi tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa aturan-aturan 
yang dilanggar dalam kasus ini, dengan mencoba untuk melindungi 
pemilik dari penyi taan yang tidak adil terhadap properti mereka, tidak 
berte ntangan dengan konsekuensi dari penetapan tanah mereka sebagai 
properti yang harus disita. Tuntutan terhadap negara tidak berhasil 
karena aturan-aturan yang dilanggar itu tidak dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan terhadap jenis kerugian seperti yang diderita 
oleh penggugat tersebut.

c.  Apakah aturan-aturan yang dilanggar itu memberikan perlindungan 
terhadap cara-cara yang mendatangkan kerusakan atau kerugian 
itu?
Parliamentary History (Sejarah Parlemen) (Buku 6, hlm. 634) dari 

hukum perdata yang baru memuat contoh tentang pertanyaan ini: 
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“Peraturan hukum yang dilanggar (yang menyatakan bahwa ternak harus 
diikat dengan menggunakan cincin-hidung selama diangkut melalui 
laut) memang melindungi pemilik terhadap kehilangan hewan karena 
penyakit menular, tapi tidak terhadap kehilangan mereka karena hewan-
hewan tersebut tersapu dari geladak kapal oleh badai.”
Kasus 7  Bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang tentang Pencemaran 

Perairan-Permukaan, A membuang limbah dari pabrik catnya 
ke dalam kanal. Hal ini menyebabkan kematian banyak ikan di 
kanal tersebut di mana B menjalankan bisnis menyewakan perahu 
penangkapan ikan. B menjadi kehilangan banyak pelanggan karena 
terjadi penurunan jumlah ikan di kanal. Pertanyaan mana yang 
harus diajukan dalam rangka menentukan apakah pelanggaran A 
terhadap undang-undang tersebut merukapan perbuatan melawan 
hukum atau tidak terhadap B?

3. Dituntut bertanggung jawab (tuduhan) 
Hanya jika perbuatan melawan hukum dapat dituduhkan pada pelaku, 
dia bisa diwajibkan untuk memberikan kompensasi. Apa maksudnya? 

 A menyeberangi jalan saat lampu lalu lintas tanda menyeberang 
berwarna merah. B berhasil dalam menghindari A, tetapi dengan 
melakukan hal itu, secara tak terhindari ia malah menabrak tiang listrik. 
(Jumlah kerugian adalah € 1500) .

Informasi tambahan macam apa yang kita dapatkan jika kita me-
ngatakan bahwa A tidak hanya bertindak melanggar hukum, tetapi 
bahwa ia dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatannya (bahwa 
tindakannya menyeberang jalan saat lampu berwarna merah dapat 
diperhitungkan kepadanya)? Pernyataan bahwa tindakannya itu 
melanggar hukum (melanggar peraturan lalu lintas) tidak mengatakan 
apa-apa tentang pelaku tersebut. Keharusan adanya “tuduhan” berfungsi 
untuk menghubungkan perbuatan melawan hukum dan pelakunya. 
Dapatkah perbuatan tersebut dituduhkan pada orang ini (yaitu A)? 
(Dapatkah orang ini diminta bertanggung jawab atas perbuatannya?) Ayat 
3 dari pasal 6:162 menyebutkan tiga alasan untuk menimpakan tuduhan: 
a) ke salahan; b) hukum; c) prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

a.  Kesalahan 
Perbuatan melawan hukum dapat dituduhkan pada kesalahan 

pelaku jika ia bisa dipersalahkan karena tidak menahan diri dari perbuatan 
tersebut. 

A melukai B dengan tembakan senjata persis setelah dipukuli secara 
parah oleh B. Pengadilan menghormati klaim A untuk “pertahanan diri 
secara berlebihan” karena pengadilan meyakini kebenaran pernyataan A 
bahwa ia takut akan B, “bahkan lebih lagi karena dia tahu bahwa B adalah 
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seorang ahli dalam olahraga pertempuran mematikan yaitu Kung Fu”.
A tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami B. Tidak 

ada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut karena A tidak dapat 
dipersalahkan atas cara dia bertindak. Pertahanan diri merupakan alasan 
pembenaran atas tindakannya, yang membuat perbuatan-melawan-hu-
kumnya dapat diterima; kekerasan berlebihan dalam pembelaan diri 
dapat memaafkan pelaku, bukan perbuatannya itu sendiri. 

b.  Hukum 
Kadang-kadang hukum memberikan aturan khusus tentang apa-

kah seseorang harus dimintakan bertanggung jawab atau tidak atas suatu 
perbuatan, terlepas dari pertanyaan jika ada “kesalahan” ya atau tidak.

A, berusia 12 tahun, melemparkan batu bata ke jendela sebuah 
mobil polisi.

Meskipun A dapat dipersalahkan karena tidak menahan diri dari 
apa yang dia lakukan, dan karena itu ia dapat disebut “bersalah” atau 
dalam kesalahan, ia tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab secara 
hukum. Pasal 6:164 menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun 
tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka 
sebabkan. Orang tua merekalah yang bertanggung jawab (pasal 6:169). 

Marc B., yang berusia 20 tahun, menyentuhkan tangannya pada 
sebuah mobil Jaguar milik sebuah perusahaan bernama “The Star” 
dan mendorong dan menghancurkan mobil tersebut ke sebuah pohon 
(kerusakan: € 14.000). Sudah pasti bahwa Marc B. menderita gangguan 
mental yang berat. 

Meskipun Marc B. tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya, 
dia bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kerusakan yang 
terjadi. Pasal 6:165 menyatakan bahwa gangguan mental atau fisik tidak 
menghalangi tuduhan (yang menyatakan seseorang bertanggung jawab). 
Hal ini dapat menjadi alasan untuk mengurangi tingkat kewajiban atau 
tanggung jawab hukum (pasal 6:109). 

c.  Pandangan yang umum berlaku pada interaksi manusia (sosial)
A, yang menerima SIM-nya hanya tiga hari sebelumnya, 

menyebabkan kecelakaan yang tidak akan terjadi untuk pengemudi yang 
berpengalaman. 

A bertanggung jawab untuk membayar kompensasi, bahkan jika 
seseorang mengatakan bahwa dia tidak bisa disalahkan. Dalam Sejarah 
Parlemen (Buku 6, hlm. 618 dan selanjutnya), ketidakcukupan pengalaman 
dan kekhilafan terhadap hukum diberikan sebagai contoh dalam hal 
menuduhkan tindakan (menyatakan pelaku bertanggung jawab) karena 
pandangan yang umumnya diyakini dalam berbagai bidang interaksi. 
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Kasus 8  Sementara mengemudi mobilnya, A tiba-tiba mengalami serangan 
jantung mendadak. Karena serangan tersebut mobilnya menghantam 
mobil B. Apakah A bertanggung jawab untuk mengkompensasi 
kerusakan pada mobil B?

Kasus 9  A membeli sebidang tanah dari B. Perjanjian telah disepakati; tetapi 
sebelum tanah tersebut resmi dipindah-tangankan kepadanya, 
A langsung mengambil alih kepemilikan atas tanah tersebut. B 
menuduh bahwa hak-haknya sebagai pemilik telah dilanggar. A 
membela diri dengan mengatakan bahwa ia adalah pemilik tanah 
tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati itu. Apakah 
pembelaan A berhasil? 

Kasus 10  A, yang berusia 4 tahun dan 10 bulan pada saat itu, me langgar 
peraturan lalu lintas dengan tiba-tiba meluncur ke jalan dengan 
mainan skuter, tanpa melihat bahwa arus lalu lintas sedang 
melaju, yang menyebabkan pembalap motor B terjatuh. Apakah A 
bertanggung jawab untuk membayar kerusakan yang diderita B? 

4. Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kualitatif
Tanggung jawab yang terkandung dalam pasal 6:162 didasarkan pada 
perbuatan melawan hukum oleh seseorang (tanggung jawab pribadi). 
Ada juga sejumlah kasus di mana seseorang bertanggung jawab karena 
hubungannya dengan seseorang atau sesuatu yang lain (orang tua-anak, 
majikan-karyawan, pemilik-bangunan; tanggung jawab kualitatif). 

Tanggung jawab untuk anak-anak 
X, putra dari A, sedang mengendarai moped (semacam sepeda 

motor kecil, yang berkapasitas terbatas dengan mesin 50 cc. dan berkecepat-
an maksimal 40 kilometer per jam) yang “ditune-up” dan sekarang bisa 
melaju jauh lebih cepat yaitu lebih dari 40 kilometer per jam. Ia melanggar 
peraturan lalu lintas dan menabrak mobil B (kerugian: € 2000) 

Apakah A bertanggung jawab ketika putranya berusia 13, 15 dan 17 
tahun berturut-turut? 

Jika X berusia 13 tahun, ia tidak dapat dinyatakan bertanggung 
jawab, tetapi ayahnyalah yang bertanggung jawab (pasal 6:169 ayat 1). 
Tidak jadi persoalan bahwa A tidak bisa berbuat apa-apa akan apa yang 
terjadi (tanggung jawab mutlak). Jika X berusia 15 tahun dan perbuatan 
melawan hukum dapat diperhitungkan kepadanya (suatu “Kesalahan”; 
di bagian 6.3.2 “kesalahan” selalu berarti “suatu tindakan yang dapat 
diperhitungkan pada pelaku sebagai perbuatan melawan hukum”), maka 
X dan ayahnya bertanggung jawab, “kecuali A membuktikan bahwa ia 
tidak dapat disalahkan karena tidak mencegah tindakan anaknya (pasal 
6:169 ayat 2). Dalam kasus ini, perbuatan melawan hukum secara pribadi 
dari A (tidak menjaga dan mengawasi anaknya secara lekat) diasumsikan 
ada, tetapi beban pembuktiannya bersifat terbalik; A harus membuktikan 
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bahwa ia tidak bisa dipersalahkan. Jika X berusia 17 tahun, maka A 
hanya bertanggung jawab jika B dapat membuktikan bahwa persyaratan-
persyaratan dalam pasal 6:162 telah dipenuhi, misalnya jika B dapat 
membuktikan bahwa justru A sendirilah yang “me- tune-up” moped 
anaknya sehingga bisa lebih cepat dari 40 kilometer per jam dan bahwa 
A mengatakan kepada anaknya untuk melakukan uji coba atas moped 
tersebut. 
Kasus 11  Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang telah dibesarkan 

dengan sangat ketat oleh orang-tuanya, berlari-lari dari rumah 
dengan gada kecil yang ia buat sendiri; dengan gada itu ia 
menghantam seorang sopir taksi dalam upaya untuk merampoknya. 
Bagaimana memutuskan apakah orang-tuanya bertanggung jawab 
atas kerusakan yang disebabkan anak itu? 

Tanggung jawab bagi karyawan
Majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dari 

para karyawannya (pasal 6:170). Tanggung jawab ini tidak tergantung 
pada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh majikan (tanggung jawab 
mutlak). 

1.  Jenis tanggung jawab ini mengandaikan adanya sebuah hubungan 
subordinasi. Yang menentukan adalah apakah seseorang dapat 
memberikan instruksi kepada yang lain. Wewenang ini dapat 
dicarikan akarnya dalam sebuah kontrak kerja, tetapi juga misalnya 
dalam penetapan berdasarkan hukum publik (hubungan negara-
PNS). 

2.  Harus ada “kesalahan” yang dibuat oleh bawahan, yaitu sebuah 
perbuatan melawan hukum yang olehnya ia dapat ditimpakan 
pertanggungjawaban. 

3.  Yang diperlukan adalah bahwa majikan memiliki wewenang atas 
perbuatan yang menentukan “kesalahan”. Hal ini biasanya akan 
berarti bahwa majikan tidak bertanggung jawab atas tindakan 
karyawannya yang dilakukan di luar jam kerja. Hal ini berbeda 
ketika perbuatan melawan hukum telah dilakukan dengan bantuan 
berupa hal-hal yang telah majikan sediakan bagi karyawan atau 
dengan informasi yang diperoleh karyawan dari pekerjaannya. 

4.  Yang diperlukan adalah bahwa kemungkinan untuk terjadinya 
perbuatan melawan hukum meningkat oleh adanya tugas yang 
dikenakan pada karyawan. 

Kasus 12  Pada malam hari, karyawan Pabrik Mesin “Victoria” mencuri 
beberapa mesin cuci milik Electrolux yang terletak di dalam pabrik 
“Victoria”. Sudah pasti bahwa pencurian itu telah disiapkan selama 
jam kerja. Apakah Victoria bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh Electrolux? 
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Kasus 13  X, seorang karyawan perusahaan pipa A, merasa terancam oleh 
seekor laba-laba raksasa (Tarantula Gigans) ketika ia sedang 
bekerja di rumah B. Laba-laba tersebut merupakan peliharaan B 
dan telah lolos dari kandangnya. X meremukkan laba-laba yang 
berharga mahal itu (€ 1.500) dengan sebuah pipa timah. Apakah A 
bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami B? 

Paragraf kedua pasal 6:170 membatasi tanggung jawab dari 
seseorang atas perbuatan melawan hukum dari karyawannya yang 
tidak bekerja dalam profesi bisnis yang dijalankannya. Tanggung jawab 
dalam kasus seperti ini hanya diasumsikan ada jika karyawan bertindak 
dalam rangka memenuhi instruksi majikan. Hal ini hanya dapat benar: 
“jika karyawan itu setidaknya untuk sebagian termotivasi oleh keinginan 
untuk melayani majikannya ketika ia menyebabkan kerugian dengan 
melanggar hukum dan bukan ketika bawahan tersebut melakukannya 
hanya demi kepentingannya sendiri dan karenanya tidak melakukan 
tindakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai karyawan” (Buku Sejarah 
Parlemen 6, hlm. 715).
Kasus 14  X, pelayan Nyonya A, mengalami hari yang buruk. Pertama dia 

secara tidak sengaja menjatuhkan kacamata mahal milik salah 
satu tamu dari Nyonya A ke lantai dan, setelah itu, dia tidak bisa 
mengekang dirinya dari perbuatan mengambil sebotol parfum 
mahal dari koper tamu. Apakah Nyonya A bertanggung jawab 
untuk membayar: 
a.  kerusakan atas kacamata tamunya itu? 
b.  botol parfum yang dicuri? 

Jika persyaratan yang terdapat dalam pasal 6:170 terpenuhi, 
majikan serta karyawan bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita. 
Jika salah satunya membayar, yang lain tidak harus membayar lagi (lihat 
juga pasal 6:7). Sejauh yang diperhatikan adalah hubungan antara majikan 
dan karyawan, maka ayat ketiga dari pasal 6:170 menyatakan bahwa 
karyawan tidak harus berkontribusi terhadap pemberian kompensasi, 
kecuali jika kerusakan itu disebabkan oleh dia secara sengaja atau dengan 
bertindak ceroboh. 
Kasus 15  X, seorang sopir yang dipekerjakan oleh perusahaan transportasi A, 

kehilangan konsentrasi sejenak dan menabrak mobil B. Kerusakan 
pada mobil B adalah sebesar € 3.000. 

 Dapatkah B mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kompensasi 
dari X, dan jika demikian, dalam jumlah berapa?

 Misalkan X dihukum dengan membayar € 3.000 kepada B, apakah 
kemudian mungkin bagi X untuk menuntut kompensasi dari A, dan 
jika demikian, dalam jumlah berapa? 
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Kewajiban untuk nonbawahan 
Pasal 6:171 menciptakan tanggung jawab mutlak untuk kasus-

kasus di mana seorang “majikan” meminta beberapa pekerjaan untuk 
perusahaannya dilakukan oleh seseorang yang bukan bawahan atau 
karyawannya. Apakah non-bawahan tersebut bertanggung jawab atas 
perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, dan kemudian 
orang yang memberinya pekerjaan itu juga bertanggung jawab? 
Persyaratannya adalah bahwa harus ada kemungkinan bagi korban untuk 
menganggap “pemberi kerja” dan “nonbawahan” lebih atau kurang 
merupakan suatu entitas. Perusahaan transportasi bertanggung jawab 
atas perbuatan melawan hukum dari orang-orang yang kepada mereka 
telah ia distribusikan sebagian dari usahanya, dan termasuk bawahan 
mereka. Tapi sebuah perusahaan konstruksi tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan terhadap atau kerugian yang diderita oleh pihak ketiga 
yang disebabkan oleh personil atau karyawan pihak pemasok dari siapa 
perusahaan konstruksi tersebut telah memesan bahan bangunan. Karena 
dalam hal ini tidak mungkin untuk menganggap pelaku dan perusahaan 
konstruksi lebih atau kurang sebagai satu entitas. (Buku Sejarah Parlemen 
6, hlm.729).

Kasus 16  Perusahaan Konstruksi A telah menyewa perusahaan X khusus untuk 
membuat atap sebuah bangunan villa A. Salah satu karyawan dari X 
menjatuhkan palu sementara dia bekerja, dan telah mendatangkan 
luka yang serius terhadap B. Apakah A bertanggung jawab untuk 
membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami B? 

Tanggung jawab untuk perwakilan
Pasal 6:172 menciptakan tanggung jawab mutlak untuk orang 

yang diwakili oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan 
hukum. Yang diperlukan adalah: 
a)  ada “kesalahan”; perwakilan harus telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yang dapat diperhitungkan kepadanya (bahwa ia 
dapat dimintakan bertanggung jawab untuk hal tersebut). 

b)  perbuatan tersebut dilakukannya dalam kaitan dengan pelaksanaan 
atau penggunaan wewenang untuk mewakili pihak yang lain. 

Kasus 17  X, yang telah dipekerjakan oleh A untuk mengumpulkan atau 
menagih uang sewa untuk sejumlah besar rumah yang dimiliki oleh 
A, membuat perjanjian dengan B yang menyewa sebuah rumah 
milik A. X membuat perjanjian ini untuk dan atas nama A, tetapi 
A tidak tahu apa-apa tentang ini. X mendapatkan bonus sebesar € 
1.500 dari B. Secara tepat A menyangkal bahwa perjanjian tersebut 
berlaku. Apakah A bertanggung jawab untuk mengkompensasi 
kerugian yang dialami B? 
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Kewajiban untuk bangunan
Sebuah tangki minyak yang dimiliki oleh Perusahaan Listrik di 

Provinsi Noord-Brabant (PNEM) tiba-tiba pecah dan bocor. Sebagian 
besar minyak mengalir ke sungai Amer. Apakah PNEM bertanggung 
jawab atas kerusakan dalam pencemaran air? (HR 13 Juni 1975, NJ 1975, 
509; Amercentrale) 

Pasal 6:174 menciptakan tanggung jawab mutlak untuk “pemilik” 
dari sebuah bangunan. 
1.  “Bangunan” A dalam pasal ini juga dapat berupa sebuah kerangka 

yang terikat dengan tanah untuk jangka waktu lama, baik secara 
langsung, atau dengan “penyatuan” (penempelan) pada bangunan 
atau kerangka lain (ayat 4). Dalam pengertian ini, tangki minyak 
merupakan “bangunan” yang meskipun hanya bertumpu di atas 
lapisan kerikil namun ia tetap “terikat dengan tanah untuk jangka 
waktu lama” karena tangki tersebut “... dilihat dari sifat dan cara ia 
ditata, dimaksudkan untuk berada di tempat tersebut untuk jangka 
waktu lama.” 

2.  Selain itu, diperlukan syarat bahwa kerusakan itu disebabkan karena 
“bangunan” tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang harus 
dipenuhi seseorang dalam membuat kerangka atau struktur yang 
sesuai dengan keadaan tertentu dan bahwa hal ini menyebabkan 
risiko (bahaya) kepada orang atau barang. Dalam contoh di atas, 
persyaratan ini juga telah terpenuhi. Kecelakaan itu disebabkan 
oleh beberapa kelemahan konstruksi. Fakta bahwa perusahaan 
konstruksilah yang benar-benar harus disalahkan atas kecelakaan 
itu tidak sendirinya melepaskan PNEM dari tanggung jawab atas 
kecelakaan tersebut. 

Kasus 18  Bagian tertentu dari atap sebuah rumah yang dimiliki A tertiup 
angin ke kebun tetangganya B, yang menyebabkan kerusakan pada 
rumah kaca tempat pemeliharaan tanaman milik B. Haruskah A 
membayar ganti rugi kepada B atas kerusakan ini?

 Jawaban: Ya. 
 
Tanggung jawab untuk hewan 

Pasal 6:179 menyatakan: “Para pemilik hewan bertanggung jawab 
atas kerusakan yang disebabkan oleh hewan, kecuali, sesuai dengan 
Bagian sebelumnya, tidak akan ada tanggung jawab pemilik jika ia 
telah melakukan pengawasan yang ketat atas perilaku hewan yang 
menyebabkan kerusakan tersebut.” Pasal ini menciptakan tanggung jawab 
mutlak untuk pemilik hewan. Kata-kata yang dimulai dengan “kecuali” 
membatasi tanggung jawab. 

Pemilik rumah A berada dalam kesulitan. Selama pertengkaran 
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mulut dengan para penghuni ilegal (liar) yang mendiami salah satu 
rumahnya ia jatuh ke lantai. Ia takut ia akan dipukuli secara parah. 
Untungnya Nero, anjingnya, berlari masuk tempat kejadian. Nero berhasil 
menakut-nakuti dan membuat para penyerang tersebut pergi dengan 
menggigit mereka secara kejam. 

A tidak harus membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan 
oleh anjingnya. Bahkan sekalipun anjingnya itu tetap berada di bawah 
kendalinya, pemilik rumah tersebut tetap dapat dibenarkan dalam situasi 
berbahaya seperti itu untuk membiarkan anjingnya menggigit para 
penyerangnya. Keadaan tersebut akan dipandang sebagai pembelaan 
diri dan akan menghilangkan tanggung jawab atas sebuah perbuatan 
melawan hukum (“bagian sebelumnya”).
Kasus 19  A memiliki dua kuda: Xaviera dan Ysbrand. Kedua kuda tersebut 

berada di kandang B. A membayar B untuk mengurus Xaviera, tetapi 
B menyewa Ysbrand dari A menggunakannya dalam kegiatannya 
memberikan pelajaran berkuda. Suatu malam Xaviera dan Ysbrand 
bolos dari kandangnya. Xaviera menghancurkan taman milik C dan 
Ysbrand memakan semua tanaman gandum milik D. Siapa yang 
bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh: 

 Xaviera? 

 Ysbrand? 

 Pertimbangkan ketentuan dalam pasal 6:181. 
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Sebuah kejadian luar biasa di Hotel De l’Europe 

Seorang Prancis, seorang Inggris dan Jerman berada dalam lift di 
Hotel De l’Europe. Berat badan gabungan mereka mencapai 210 kg. 

Di setiap lantai terdapat sebuah plakat di samping pintu lift yang jelas-
jelas menyatakan: 300 KG, MAXIMUM 3 ORANG. Meskipun ada protes 
dari mereka yang sudah berada di dalam lift, seorang Belanda yang 
berpe rawakan kurus (40 kg) dan seorang Belgia yang berbadan kekar-
kokoh (85 kg) bersama-sama masuk ke dalam lift di lantai tiga. Sambil 
mengerang dan merintih, lift terus naik selama beberapa kaki lagi, tapi 
kemudian turun seperti jatuh bebas yang kemudian berakhir di bagian 
dasar di mana lift tersebut bermula. Tiga jam kemudian, kelima tamu 
hotel tersebut dilepaskan dari situasi yang tidak mengenakkan itu. 

Pada pandangan pertama, kelihatan konsekuensinya kecil: orang 
Prancis menderita pinggul patah, orang Inggris dan Jerman tampak ha nya 
terguncang. Ketiga orang tersebut sama-sama menuntut orang Belanda 
dan Belgia bertanggung jawab. Orang Prancis menuntut ganti rugi atas 
cedera fisik yang dialaminya. Orang Inggris adalah seorang pengacara 
dan menuntut ganti rugi atas kehilangan tiga jam yang sebenarnya dapat 
menghasilkan uang (1.500 Euro). Orang Jerman mengklaim men derita 
kecacatan jangka panjang setelah kecelakaan itu, yang diakibatkan dari 
neurosis kompensasi sebagaimana dinyatakan oleh psikiaternya. 

Langkah satu 
Dengan pengecualian pada hukum Belgia, yang telah mengambil langkah 
sangat besar dalam bidang ini, sistem hukum Eropa memerlukan dua 
langkah untuk menentukan apakah kausalitas yang disyaratkan untuk 
tanggung jawab ada atau tidak. Pertama, perlu ditetapkan bahwa 
peristiwa yang membentuk dasar dari tanggung jawab (pelanggaran 
atas perjanjian, perbuatan melawan hukum) adalah benar-benar kejadian 
“tidak tanpa”1 yang menyebabkan kerusakan. Apakah kerusakan tidak 

1 Di Belanda, tes “selain dari” mengacu pada frase Latin condicio sine qua non. Frasen 
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akan terjadi kalau peristiwa tersebut tidak terjadi? Baik orang Belanda 
maupun Belgia akan melewati tes ini dengan mudah. Jika orang Belanda 
tidak masuk lift, maka lift hanya akan mengangkat 295 kg dan kerusakan 
tentu tidak akan terjadi. Hal yang sama berlaku untuk orang Belgia: jika ia 
mematuhi peringatan “MAKSIMUM 3 ORANG dan hal itu membuat dia 
menghentikan niatnya memasuki lift, maka beban hanya akan menjadi 
250 kg dan dalam hal demikian kerusakan juga tidak akan terjadi. Dari 
perspektif ini, tes “tidak tanpa” benar-benar menetapkan, dan benar-benar 
secara faktual, peran dari perbuatan melawan hukum dalam peristiwa-
peristiwa yang mengarah ke kerusakan. 

Namun, sudah sejak awal ada orang-orang yang menyadari bahwa 
tes ini kadang-kadang mengarah pada hasil yang tidak dapat diterima, 
seperti halnya di mana ada kausalitas ganda. Jika, bukannya orang Belanda 
dan Belgia dalam sengketa ini, dua orang Rusia berbadan besar yang 
disebut Igor dan Boris telah melangkah ke dalam lift di lantai tiga, masing-
masing seberat 120 kg, masing-masing dari mereka bisa berpendapat 
dalam pembelaan diri mereka terhadap tuntutan atas kerusakan yang 
terjadi bahwa kehadiran mereka di lift bukanlah peristiwa “tidak tanpa” 
yang mengarah kepada kerusakan, karena lift akan jatuh dalam keadaan 
apa pun karena kehadiran yang lain. Hasil di mana tak satu pun dari 
mereka akan bertanggung jawab benar-benar tidak dapat dipertahankan. 
Aspek problematik dengan prinsip tes “tidak tanpa” ini telah mengarah 
kepada penyempurnaan lebih lanjut dari tes ini dalam tulisan-tulisan 
sarjana hukum Anglo-Amerika.2 Versi yang ditingkatkan ini dikenal 
sebagai uji-NESS: apakah perbuatan melawan hukum merupakan elemen 
penting dari sebuah rangkaian yang cukup?3 Baik Igor maupun Boris sama-
sama mudah memenuhi persyaratan ini. Jika kita mengeluarkan Boris 
sejenak dari gambaran ini, kehadiran Igor dalam lift merupakan elemen 
penting untuk sebuah kombinasi persyaratan (di antaranya adalah daya 
muat yang maksimum 300 kg dan beban sudah ada sebesar 210 kg) yang 
bersama-sama cukup untuk menyebabkan kerusakan. Hal yang sama 
berlaku untuk Boris, mutatis mutandis.

Di Belgia penggunaan tes “tidak tanpa” sebagai standard untuk 
kausalitas dikenal sebagai doktrin kesebandingan: 

“Menurut doktrin ini, semua syarat yang diperlukan untuk kerugian 
satu sama lainnya sama, yang tanpa masing-masing peristiwa tersebut 

ini sering dirujuk dengan tulisan conditio sine qua non, yang mana penulisan seperti 
ini adalah keliru. Dalam kata-kata Latin yang diungkapkan Cicero, conditio berarti 
“memelihara kacang-kacangan”. Kata Latin untuk “persyaratan” adalah condicio.

2 Sebutan Inggris untuk tes “selain dari” diambil dari persyaratan yang diperlukan tes 
ini, seperti dalam: “Kerugian tidak akan terjadi selain dari adanya pengabaian oleh si 
tergugat.”

3 Lihat, misalnya, Cane, Peter, The Anatomy of Tort Law, Oxford, 1997, hlm. 168 +.
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kerusakan tidak akan terjadi sebagaimana pada kenyataannya peristiwa 
itu terjadi dianggap sebagai penyebab yang mungkin, terlepas dari 
tingkat kegawatannya atau tingkat keterkaitannya dalam menyebabkan 
kerusakan.”4

Orang Belanda dalam kasus di atas tidak dapat menghindari 
tanggung jawab dengan mengatakan bahwa orang Belgia memiliki berat 
badan yang jauh lebih berat ketika kerusakan itu terjadi. Namun, tetap juga 
tidak benar bahwa semua peristiwa “tidak tanpa” adalah sama. Dalam hal 
apa yang merupakan syarat yang cukup untuk menyebabkan kerusakan 
(menambahkan lebih dari 90 kg pada lift), orang Rusia telah memberikan 
kontribusi yang secara substansial lebih besar (85 kg) dari orang Belanda 
(40 kg).5 Kurangnya potensi dalam hal kesamaan tingkat kegawatan dari 
dua peristiwa yang keduanya harus dipertimbangkan sebagai peristiwa 
“tidak tanpa” mengekspresikan dirinya dalam kewajiban bersama dari 
para pelaku gabungan dalam hal memberikan kontribusinya masing-
masing. 

Sementara A dalam upaya menyalip atau mendahului sebuah truk 
yang dikendarai oleh B, secara tiba-tiba B membanting stir ke kiri. Hal ini 
menyebabkan A mengerem kendaraan secara mendadak dan kuat-kuat. 
C, yang tidak menjaga jarak yang cukup dari A, secara tak terhindari 
bertabrakan dengan mobil A. 

Baik perilaku B maupun C dalam lalu lintas adalah peristiwa “tidak 
tanpa” terhadap kerusakan yang terjadi. Jika B tidak berbelok ke kiri 
secara tiba-tiba, maka tidak akan terjadi kerusakan. Kerusakan juga tidak 
akan terjadi jika C mempertahankan jarak yang cukup dengan A. Ini tidak 
untuk mengatakan bahwa kedua peristiwa tersebut telah berkontribusi 
secara merata dalam menyebabkan kerusakan. Pengadilan menyatakan 
bahwa B memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam hal ini daripada 
C dan bahwa pembagian kontribusi tersebut ditetapkan dalam pasal 4:1.6 
B dan C adalah bertanggung jawab secara bersama-sama dan sendiri-
sendiri kepada A atas seluruh kerusakan yang dialami A, tetapi dalam 
hubungan timbal balik mereka, B telah mendatangkan 80% dari kerusakan 
yang terjadi. Lihat pasal 6:102 (f) KUH Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek, 
selanjutnya disebut BW atau DCC – Dutch Civil Code).7 

4 Adams, M., TPR 3-97, hlm. 1373: “Volgens deze leer zijn alle voor de schade noodzakelijke 
voorwaarden aan elkaar gelijk; elke gebeurtenis zonder dewelke de schade, zoals die 
zich in concreto heeft voorgedaan, niet zou hebben plaatsgevonden, wordt als mogelijke 
oorzaak weerhouden, ongeacht de zwaarte ervan of het relatieve belang in het tot stand 
komen van de schade.”

5 Sehubungan dengan petualangan yang dapat dijadikan bandingan tentang seekor gajah 
kecil dan seekor tikus yang besar, lihat: Nieuwenhuis, J.H., Confrontatie&Compromis, 
recht, retoriek en burgerlijke moraal. Deventer, 1997. hlm. 81. 

6 HR 4 november 1955, NJ 1956, 1.
7 Dalam catatan yang digunakan dalam pasal ini, “6” mengacu pada Buku 6 dari KUH 
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Langkah dua 
Meskipun telah ditetapkan bahwa orang Belanda dan orang Belgia sama-
sama sudah melakukan kesalahan perdata – atau perbuatan melawan 
hukum – yang dapat dianggap sebagai peristiwa “tidak tanpa” ter hadap 
kerusakan yang terjadi, para penggugat yang adalah orang Prancis, Inggris 
dan Jerman tidak atau belum melihat bahwa tuntutan mereka terpenuhi. 
Sebagian besar sistem hukum masih mengambil langkah kedua: hasil 
yang tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum tidak 
semuanya dapat dikatakan setara satu sama lain. Beberapanya dapat 
dituduhkan, beberapa lainnya tidak. Luka fisik yang dialami orang Prancis 
itu adalah yang paling jelas dapat dituduhkan, tetapi bagaimana dengan 
kerugian ekonomi semata yang diderita oleh pengacara berkebangsaan 
Inggris, dan kecacatan orang Jerman yang ditopang oleh kebutuhan 
neurotik atas kompensasi yang mana sebelum peristiwa itu ia telah 
didiagnosis menderita hal itu oleh dokternya? 

Sifat yang berbeda dari kedua langkah itu dimasukkan ke dalam 
kata-kata dengan cara yang dijadikan dicontoh oleh Bundesgerichtshof 
(Mahkamah Agung Federal) Jerman. Langkah kedua “bukanlah benar-
benar tentang pertanyaan kausalitas (...)” tetapi sebenarnya “upaya 
tindakan korektif yang, dalam kaitan dengan keterjangkauan, membatasi 
lingkaran hasil yang murni logis terhadap hasil yang dapat dituduhkan.”8 
Tanpa pembatasan dari luar tersebut tes “tidak tanpa” merupakan 
sumber dari sebuah lingkaran tanpa henti yang memperluas lingkaran 
dari hasil yang “murni logis”. Keputusan melanggar hukum Caesar 
untuk menyerang Galia dan kemudian menulis sebuah buku tentang itu, 
dengan mengikuti logika murni, secara langsung terkait dengan rencana 
karier yang gagal dari D, lebih dari dua ribu tahun kemudian, karena 
kegagalannya dalam menerjemahkan secara benar frase “horum omnium 
fortissimi sunt Belgae” pada ujian terakhirnya.9

Sebuah koreksi demi kepentingan keadilan diperlukan untuk 
membatasi lingkaran hasil yang murni logis. Untuk tujuan ini, hukum 
Jerman, yang telah menguji pengaruh terhadap masalah ini yang 
tidak bisa dinilai berlebihan, menerapkan doktrin kausalitas yang 
dapat diperkirakan. Hanya hasil-hasil yang memiliki koneksi yang 
dapat diperkirakan dengan peristiwa yang di atasnya tanggung jawab 
didasarkan dapat dituduhkan pada tergugat. Ada sebuah koneksi yang 
dapat diperkirakan: 

Perdata Belanda (DCC atau BW), dan “102f” mengacu pada pasal 102 dalam Buku 6.
8 BGH 23 Oktober 1951, BGHZ 3, hlm. 267: “nicht eigentlich (…) eine Frage der Kausalität 

(…) die Suche nach einm Korrektiv, das den Kreis der rein logischen Folgen im Interesse 
billiger Ergebnisse auf die zurechenbaren Folgen einschränkt.”

9 Caesar, De Bello Gallico, I, 1.
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“ketika sebuah peristiwa cocok dengan kausalitas dari sebuah hasil atau 
akibat secara umum dan tidak di bawah kondisi sangat luar biasa.”10 

Apakah kerusakan merupakan hasil yang cukup diperkirakan 
datang dari peristiwa di atas mana tanggung jawab didasarkan? 
Dibingkai dalam dalam pengertian-pengertian ini, doktrin keterkiraan 
telah mendominasi konsep dan praktik tanggung jawab hukum di 
Belanda untuk bagian yang lebih baik dari abad yang lalu. Namun 
dengan cukup cepat diketahui, penerapannya memberikan kesadaran 
bahwa uji keterkiraan saja membuktikan bahwa terlalu tumpul instrumen 
yang dapat digunakan untuk melepaskan tuduhan atas kerusakan dalam 
ukuran yang wajar dan adil. Pinggul yang patah adalah hasil yang orang 
bisa perkirakan ketika sebuah lift meluncur bebas karena kelebihan 
beban. Tapi bagaimana dengan kecacatan yang luar biasa panjang yang 
tidak dapat ditelusuri kembali terhadap setiap cedera fisik pada bagian 
tertentu dari korban kecuali hanya terhadap kebutuhan neurotik korban 
untuk mendapatkan kompensasi? Hukum Belanda dan hukum Jerman 
masing-masing menilai secara berbeda tiap pertanyaan tentang apakah 
kerusakan ini harus diperhitungkan kepada pelaku. Namun, di kedua 
negara penilaian ini didasarkan pada pertimbangan yang tidak banyak 
kaitannya dengan kedapat diperkirakannya kerusakan. Jika hukum 
Belanda diterapkan, tuduhan akan diberikan: 

Di mana perbuatan melawan hukum mengandung aspek yang 
menyebabkan kerusakan pada tubuh, konsekuensi dari suatu reaksi 
terhadap tindakan ini yang ditentukan oleh kecenderungan tertentu pada 
diri korban umumnya akan diperhitungkan kepada pelaku sebagai hasil 
dari perbuatan melawan hukum, sekalipun reaksinya sebagian terkait 
dengan kebutuhan neurotik korban untuk menerima kompensasi dan 
meskipun ini mengarah ke akibat yang lebih serius dalam hal sifat dan 
durasinya yang lebih panjang daripada yang dapat diperkirakan.11

Batas tanggung jawab tidak ditentukan oleh apa yang dapat 
diperkirakan. Pelaku perbuatan melawan hukum mengambil korbannya 
saat ia menemukannya; di samping orang-orang yang menderita kondisi 
fisik yang lemah (penyakit jantung, hemofilia), ada juga orang-orang yang 
menderita kondisi mental lemah. Kemungkinan akan adanya pembayaran 
periodik atau pembayaran sekaligus atas dasar tanggung jawab hukum 

10 BGH 23 Oktober 1951, BGHZ 3, hlm. 267: “wenn eine Tatsache im allgemeinen und 
nicht nur unter besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen (…) Umständen zur 
Herbeiführung eines Erfolges geeignet war.”

11 HR 8 Februari 1985, NJ 1986, 137: “Bij een onrechtmatige daad die bestaat uit het 
toebrengen van letsel zullen de gevolgen van een door de persoonlijke predispositie 
van het slachtoffer bepaalde reactie op die daad in het algemeen als een gevolg van 
de onrechtmatige daad aan de dader moeten worden toegerekend, ook al houdt die 
reactie mede verband met de neurotische behoefte van het slachtoffer een vergoeding te 
verkrijgen en ook al zijn die gevolgen daardoor ernstiger en langer van duur dan in de 
normale lijn der verwachtingen ligt.”
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melanggengkan ketidakmampuan mereka. Mahkamah Agung Belanda 
melihat tidak ada alasan untuk membedakan antara kecenderungan 
kelemahan fisik dan mental korban, dalam kedua kasus tersebut 
kerusakan yang terletak di luar bidang apa yang dapat diperkirakan 
harus diperhitungkan kepada pelaku. 

Bundesgerichtshof Jerman mempunyai suatu pendapat yang sama 
sekali berbeda: 

Akan bertentangan dengan tujuan dari hak untuk menuntut atas kerusakan 
kalau dimungkinkan bahwa yang lain diminta untuk membayar kerugian 
secara persis yang tidak cocok atau membuat tidak mungkin untuk 
kembali ke hak-hak dan kewajiban reguler dalam masyarakat.12 Kembali 
ke lingkaran sosial dari kehidupan dan tugas tidak dapat terhalang oleh 
prospek penggunaan hukum atas kerusakan yang terjadi.

Sehubungan dengan jenis-jenis kasus ini, tidak satu pun dari ne-
gara-negara ini memiliki keputusan tentang penuduhan yang ditentukan 
oleh ke(tidak)mungkinan dari hasilnya: seberapa (tidak)mungkinnya 
bahwa neurosis kompensasi yang laten terpicu sebagai akibat dari adanya 
peristiwa meluncurnya lift karena kelebihan beban? 

Di Belanda, kesadaran bahwa doktrin kausalitas yang dapat 
diperkirakan bukanlah Batu Filosof telah mendatangkan formulasi hukum 
dari langkah kedua di mana tidak ada referensi ke doktrin apa pun: 

Reparasi hanya dapat dituntut untuk kerusakan yang berkaitan dengan 
peristiwa yang menimbulkan tanggung jawab debitur sedemikian rupa 
bahwa kerusakan, dengan juga mempertimbangkan sifat dan tanggung 
jawab itu sendiri, dapat diperhitungkan atau dituduhkan kepada debitur 
sebagai hasil dari peristiwa tersebut. (Pasal 6:98 DCC atau BW.)13 

Namun demikian, fakta bahwa tidak ada referensi kepada doktrin 
kausalitas yang dapat diperkirakan tidak berarti bahwa standar ini telah 
kehilangan signifikansinya. Sebaliknya: di luar area kerusakan atau 
kerugian untuk cedera pribadi, apa yang secara wajar dapat diperkirakan 
masih berfungsi sebagai kompas yang banyak digunakan. Untuk 
menggambarkan hal ini, Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa 
kerugian finansial akibat kerugian berupa kenaikan bunga yang telah 
diderita oleh pembayar pajak (wajib pajak) sebagai akibat dari perhitungan 
pajak yang melanggar hukum perpajakan dapat diperhitungkan atau 
dituduhkan kepada negara karena ia jatuh “dalam batas-batas hasil yang 

12 BGH 29 Februari 1956, BGHZ 20, 137: “Dem Sinn des Schadenersatzsanpruches 
widerspräche es, wenn gerade durch die Tatsache, dass ein anderer Schadenersatz zu 
leisten hat die Wiedereinführung in den sozialen Lebens- und Pflichtenkreis erschwert 
oder gar unmöglich gemacht würde.” 

13 “Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met 
de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, 
mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze 
gebeurtenis kan worden toegerekend.”
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dapat diperkirakan ketika membuat semacam penilaian, yaitu bahwa 
wajib pajak, meskipun sebelumnya telah mendapatkan penghargaan, 
masih harus terus membayar untuk penilaian tersebut berdasarkan 
syarat-syarat hak.”14 

Implikasi preskriptif dari standard kausalitas 
Citra tradisional dari struktur kausalitas relatif seragam dan me luas, tetapi 
juga mencerminkan hukum dari negara-negara dengan sistem hukum 
kebiasaan (common law) seperti Inggris dan Irlandia. 

Pertama, ada batas yang kuat tetapi ditandai secara jelas untuk 
menetapkan tanggung jawab: apakah kerusakan atau kerugian akan terjadi 
tanpa adanya perbuatan melawan hukum? Tes “tidak tanpa” ini sama 
sekali tidak memiliki sifat hukum; siapa pun yang bisa memperkirakan apa 
yang akan terjadi jika orang Belgia tidak memasuki lift dapat menerapkan 
persyaratan tanggung jawab ini. Yang orang butuhkan hanyalah suatu 
pengetahuan dasar mekanika. 

Selanjutnya, hukum harus berupaya mencari penyesuaian untuk 
membatasi jumlah dalam hal kerusakan. Hasil-hasil yang telah melewati 
batas “tidak tanpa” dari lingkaran hasil yang terus berkembang tersebut 
dapat diperhitungkan kepada tergugat sesuai dengan kriteria kewajaran 
dan keadilan. Bahkan hukum kebiasaan dengan rasa takut tradisionalnya 
akan kekaburan yang sangat umum dalam sistem hukum Kontinental, 
seperti itikad baik15 dan keadilan, tidak bisa lepas dari pandangan ini: 

Rasanya tidak sejalan dengan ide-ide saat ini tentang keadilan atau 
moralitas bahwa, untuk tindakan kelalaian, meskipun sedikit atau ringan, 
yang menghasilkan beberapa kerusakan sepele yang dapat diperkirakan, 
pelaku harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi, terlepas dari 
ketidakterkirakannya dan bagaimanapun tingkat kegawatannya (...) 
Ini adalah sebuah prinsip tanggung jawab perdata (...) bahwa manusia 
harus dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin dari 
tindakan atau perbuatannya. Untuk menuntut lebih dari dia berarti lebih 
mengeraskan aturan, untuk menuntut kurang darinya berarti mengabaikan 
bahwa tatanan beradab memerlukan ketaatan terhadap standard minimum 
perilaku.

Perlu kita simak kata-kata Viscount Simonds dalam kasus terkemuka 
The Wagon Mound (No. 1).16 Dalam kasus ini, fakta-faktanya adalah sebagai 
berikut. Karena kecerobohan kapal Wagon Mound cukup banyak minyak 
mengalir ke Sydney Harbour. Tumpahan minyak itu berakhir di dekat 

14 HR 7 November 1997, NJ 1998, 364.
15 Lihat, misalnya, House of Lords per Lord Ackner dalam Walford v. Miles; [1992] 2 AC 

128: “Konsep tentang tugas untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan 
sendirinya tidak menyenangkan bagi posisi yang saling berlawanan dari pihak-pihak 
yang terlibat dalam negosiasi.”

16 [1961] AC 388.
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dermaga penggugat di mana kegiatan pengelasan sedang berlangsung. 
Penggugat bertanya mengenai bahaya yang timbul jika pekerjaan las terus 
dilakukan. Dia diyakinkan (atas dasar argumen yang terdengar ilmiah) 
bahwa minyak yang mengapung di atas permukaan air tidak bisa menyala. 
Sayangnya, tetes cairan logam yang mendidih jatuh ke atas limbah yang 
mengapung-apung ke dermaga tersebut. Hal ini menyebabkan minyak 
itu dapat menyala; dermaga penggugat terbakar dan hangus dilalap api. 
Dewan Penasihat menyatakan bahwa sepanjang gugatan didasarkan 
pada kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian kapal Wagon Mound 
maka gugatan itu harus ditolak. Kata Viscount Simonds: 

Setelah kejadian tersebut bahkan seorang yang bodoh adalah orang yang 
bijaksana. Tetapi ini bukanlah soal penilaian dari seorang yang bodoh 
karena suatu peristiwa yang sudah terjadi, melainkan suatu prakiraan 
sebelum kejadian dari seorang yang berpikir jernih yang secara mandiri 
bisa menentukan tanggung jawabnya. 

Prakiraan dari seorang yang berpikir jernih secara mandiri? Keputusan 
ini juga bukanlah kata akhir tentang kriteria untuk kausalitas dalam 
hukum Inggris. Jika keterkiraan akan kerusakan akan menjadi satu-
satunya perspektif, maka ini juga akan merupakan standard yang semata-
mata berlaku pada pengetahuan empiris. Terlepas dari apakah optimale 
Beobachter (berarti: “pengamat optimal atau terbaik”) adalah tolok 
ukurnya, seperti dalam hukum Jerman, atau apakah itu adalah orang yang 
berpikiran jernih dalam sistem hukum Inggris, orang ini yang olehnya kita 
dapat mengukur tidak memerlukan wawasan hukum apa pun. Apakah 
masuk akal untuk memperkirakan bahwa empat dari lima orang yang 
telah terjebak di dalam lift selama tiga jam mulai “bermain kartu hati”, 
masuk ke adu argumen yang mengikuti pola permainan kartu tersebut 
dan kemudian berlanjut ke sebuah pukulan, yang akhirnya menyebabkan 
salah satu dari mereka menderita cedera mata yang serius? 

Bahkan di negara-negara di mana langkah kedua dari kausalitas 
ini diambil berdasarkan aturan keterkiraan, diakui bahwa tes ini harus 
dilengkapi dengan perspektif yang memang mengandung unsur 
preskriptif, seperti pertanyaan tentang apakah pemberian ganti rugi atau 
kompensasi atas kerugian dapat diterima, bahkan jika ini mengganggu 
proses untuk kembali ke soziale Lebens-und Pflichtenkreis (berarti: “lingkaran 
sosial dari kehidupan dan tugas”). 

Gambaran tradisional dari struktur kausalitas ini sudah saatnya 
untuk direvisi secara radikal. Hal ini pertama-tama berlaku terhadap 
status dari persyaratan bahwa perbuatan melawan hukum dapat 
dianggap sebagai kejadian “tidak tanpa” mendatangkan kerusakan atau 
kerugian. Perkembangan terakhir telah mengakibatkan persyaratan ini 
kehilangan kepolosan alaminya. Hal ini tidak lagi benar bahwa tes “tidak 
tanpa” hanyalah tes sepele yang bersifat faktual murni. Dua pertanyaan 
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yang sangat penting adalah penyebab dari beberapa perdebatan atas tema 
berikut: bagaimana seharusnya aturan “tidak tanpa” ditangani? 

Pertama, seorang dokter membuat kesalahan, yang mengakibatkan 
pasiennya kehilangan peluang untuk mengalami pemulihan. Peluang ini 
dinilai oleh para ahli menjadi 25%. Apakah ini merupakan sebuah kaitan 
kausal (“tidak tanpa”), atau haruskah ke(tidak)terkompensasian dari 
hilangnya kesempatan pemulihan ditangani ketika isu tentang kerusakan 
muncul? Apa konsekuensi dari memilih satu posisi atau posisi lain? 

Kedua, penafsiran Mahkamah Agung Belanda terhadap kausalitas 
alternatif17 seperti yang diberikan dalam kasus DES18 dapat menyebabkan 
situasi di mana seorang pengusaha dengan saham sepuluh persen 
diperintahkan untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian 
yang mana ia memiliki kemungkinan paling besar (kurang lebih sembilan 
puluh persen) tidak melakukannya? Apakah ini masalah? 

Pengembangan terhadap elemen kedua dari penyebab juga perlu 
diperiksa: dapatkah kerugian diperhitungkan kepada tergugat? Dalam 
skenario yang paling sederhana, aturan keterkiraan dipertahankan (apakah 
dapat secara masuk akal diduga bahwa kejadian ini akan menghasilkan 
jenis kerugian ini?), tetapi menutup mata terhadap penggunaan faktor 
yang semakin bertambah dari suatu sifat preskriptif, yang memiliki hanya 
sedikit keterkaitan dengan keterkiraan kerusakan, untuk menentukan 
batas-batas penuduhan. Di sisi lain, kesederhanaan hanyalah suatu tanda 
yang sangat jarang dari apa yang benar. Bukankah seharusnya wawasan 
bahwa persoalan “nicht eigentlich eine Frage der Kausalität” (bukanlah benar-
benar sebuah pertanyaan tentang sebab-akibat atau kausalitas) datang 
dengan konsekuensi bahwa kita berhenti berbicara tentang perihal sebab 
dan akibat dan alih-alih justru berupaya menemukan perspektif baru?19 
Untuk ini, sebuah definisi yang diperkaya secara preskriptif tentang 
kerusakan mungkin dapat dipertimbangkan: bukan kerusakan dalam arti 
kerugian finansial yang semata-mata dilihat dari perspektif akuntansi, 
tapi kerugian yang dilihat sebagai pelanggaran atas kepentingan yang 
menjamin perlindungan berdasarkan hukum. Ketidakmampuan orang-
orang yang menderita atau mengidap kebutuhan neurotik atas kerusakan 

17 Pasal 6:99 DCC: Di mana kerusakan mungkin dihasilkan dari dua atau lebih peristiwa 
yang untuk masing-masing peristiwa tersebut yang bertanggung jawab adalah orang 
yang berbeda-beda, dan di mana telah ditetapkan bahwa kerusakan telah muncul dari 
setidaknya salah satu dari peristiwa-peristiwa tersebut, kewajiban untuk memperbaiki 
kerusakan atau mengganti kerugian terletak pada masing-masing orang ini, kecuali ia 
membuktikan bahwa kerusakan bukanlah hasil dari peristiwa yang di dalamnya dia 
sendiri bertanggung jawab.

18 HR 9 Oktober 1992, NJ 1994, 535.
19 Pasal 6:98 DCC tidak menyatakan hingga sejauh itu. Meskipun rujukan kepada 

keterkiraan atas sebuah hasil kurang, pertanyaan tentang apakah kerusakan atau 
kerugian dapat dituduhkan sebagai hasil dari kejadian di atas mana tanggung jawab 
didasarkan tetap menjadi polanya.
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atau kerugian tentu saja mengarah kepada kerugian finansial, tetapi tetap 
harus dilihat apakah kepentingan mereka akan dijadikan alasan dari 
kesusahan untuk memulihkan kejatuhan pasar kerja untuk kepentingan-
kepentingan tersebut yaitu kepentingan yang menjamin perlindungan 
berdasarkan hukum. 

Alasan adanya tes “tidak tanpa”
Ada dua pertanyaan yang sangat penting: di mana kita menempatkan 
hilangnya kesempatan untuk pemulihan pada agenda hukum tentang 
tanggung jawab: di bawah “kausalitas” atau di bawah “kerusakan”? 
Apakah pasal 6:99 DCC (kausalitas alternatif) merupakan aturan yang 
dapat diterima untuk hukum produk Eropa tentang tanggung jawab? 
Perdebatan mengenai isu-isu ini semakin intensif jika sebelumnya kita 
memperhatikan alasan dari aturan “tidak tanpa”. Mengapa harus dibuat 
sebuah prinsip bahwa kerusakan atau kerugian tidak akan terjadi tanpa 
perbuatan yang melawan hukum? Contoh kasus di mana klaim atau 
gugatan atas kerusakan ditolak karena kurangnya hubungan atau alasan 
“tidak tanpa” dapat memancarkan cahaya pada pemikiran tentang 
persyaratan ini. 

Selamat Tahun Baru. Pada dini hari 1 Januari 1966, tiga penjaga 
malam datang ke petugas rumah sakit mengeluh sakit kram perut dan 
terus muntah-muntah setelah minum teh. Perawat memanggil dokter yang 
sedang bertugas: “Ada tiga orang yang mengeluh muntah-muntah setelah 
minum teh.” Jawaban dokter tersebut singkat saja: “Yah, saya sendiri juga 
muntah-muntah dan saya belum minum apa-apa.” Setelah mencapai 
diagnosis ini tentang kemungkinan penyebab keluhan sakit perut melalui 
telepon, ia menambahkan: “Katakan kepada mereka untuk pulang dan 
segera tidur dan memanggil dokter mereka sendiri.” Tak lama setelah itu, 
salah satu penjaga malam itu meninggal karena keracunan arsenik. Klaim 
atas kerusakan atau kerugian yang diajukan oleh janda almarhum gagal. 
Ada unsur kelalaian pada pihak dokter, tetapi pengadilan menganggap 
cukup terbukti bahwa dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan 
dari keracunan arsenik, para penjaga malam itu tetap akan mati bahkan 
sekalipun dokter itu segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa pasien 
tersebut secara lebih teliti.20 

Tindakan disipliner kemungkinan besar akan diambil terhadap 
dokter yang dibahas di atas, tapi dia tidak dapat dikatakan bertanggung 
jawab berdasarkan hukum perdata.21 Penggunaan tes “tidak tanpa” 
mengarah ke tujuan hukum untuk memastikan bahwa seseorang tidak 
akan dihukum untuk membayar kompensasi untuk kerusakan atau 
kerugian yang mana bukan ia yang menyebabkannya. Keadaan semata-

20 Barnett v. Chelsea & Kensington Hospital, [1968] 1 All E.R. 1068.
21 Dan tidak juga rumah sakit yang mempekerjakan dokter tersebut.
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mata bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah 
cukup.

Prinsip bahwa hukum perdata harus melindungi tergugat dari 
tanggung jawab atas kerusakan yang tidak ia sebabkan mungkin 
tampaknya jelas dengan sendirinya, tetapi tidak dapat diterapkan secara 
absolut. Dalam jumlah kasus yang semakin meningkat hukum menerima 
begitu saja bahwa seseorang dapat diperintahkan untuk membayar 
kerusakan atau mengganti kerugian yang mana perbuatan melawan 
hukumnya besar kemungkinan bukan merupakan penyebab kerugian atau 
kerusakan yang digugat itu.22 Apakah alasan-alasan untuk pertimbangan 
ini dapat diterima dan cukup penting? Mereka harus dipertimbangkan 
dengan memperhatikan prinsip yang menjadi dasar dari aturan “tidak 
tanpa”: seberapa besar kemungkinan dapat ditolak kalau memerintahkan 
seseorang untuk membayar ganti rugi ketika kerugian tersebut besar 
kemungkinan juga terjadi tanpa adanya unsur perbuatan melawan 
hukum yang ia lakukan? 

Hilangnya kemungkinan pemulihan 
Stephen John Hotson yang berusia tiga belas tahun jatuh dari pohon dan 
dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit gagal untuk mendiagnosis cedera 
pinggulnya. Setelah lima hari menderita sakit yang tak tertahankan, ia 
dibawa kembali ke rumah sakit. Kali ini, ia didiagnosis dengan benar dan 
ia harus menjalani suatu prosedur darurat. Tetapi sudah sia-sia: cedera 
pinggulnya berkembang menjadi cacat permanen. 

Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan diagnosis awal 
merupakan sebuah kesalahan medis. Setelah ada laporan-laporan pakar 
yang panjang lebar dan saling bertentangan, pengadilan kemudian 
menentukan bahwa kemungkinan kecacatan itu dapat dihindari dengan 
diagnosis yang benar dan tepat waktu diperkirakan mencapai 25%. 
Kemungkinan bahwa begitu banyak pembuluh darah sudah rusak ketika 
jatuh, yang bahkan diagnosis yang benar dan segera serta pengobatan 
tetap tidak bisa mencegah kecacatan, dianggap jauh lebih besar yaitu 75%. 
Pengadilan memerintahkan pihak rumah sakit untuk membayar 25% dari 
kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban.23 

Ini adalah kasus di mana tergugat diperintahkan untuk (sebagian) 
mengkompensasi kerusakan yang mana tingkat probabilitas yang cukup 
(75%) tidak disebabkan oleh kesalahan yang mana tergugat bertanggung 
jawab. Apakah itu masalah? Tes “tidak tanpa” bertujuan untuk melin-

22 Tidak juga disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh seseorang yang terhadapnya 
ia memiliki tanggung jawab kualitatif.

23 Kerusakan proporsional yang diputuskan oleh pengadilan dalam kasus Hotson, sebuah 
pendekatan yang ditolak oleh House of Lords, adalah lumrah dalam sistem hukum 
Prancis. Lihat, misalnya, Cour de Cassation, 27 Maret 1973, D. 1973, hlm. 595.
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dungi para tergugat dari perintah untuk memperbaiki kerusakan yang 
tidak disebabkan oleh kesalahan apa pun yang dilakukan mereka. 
Dapatkah perlindungan yang ditetapkan dalam aturan ini dibatalkan di 
mana perlindungan tersebut menyangkut tanggung jawab dokter dan 
rumah sakit? 

Sebuah pertanyaan awal: apakah kita, pada kenyataannya, berurus-
an dengan masalah kausalitas (sebuah hubungan “tidak tanpa”) di sini? 
Apakah di sini kita melihat masalah pemberian ganti rugi atas hilangnya 
kesempatan untuk pemulihan dan bukan masalah menilai tingkat 
kerusakan atau kerugian? Kesalahan medis tampaknya berkemungkinan 
seratus persen sebagai faktor yang telah menyebabkan terjadinya 
kerusakan. Ukuran kesempatan untuk pemulihan yang telah hilang 
menentukan besarnya tingkat kerusakan. Hakim pengadilan Inggris yang 
mengadili gugatan Hotson menemukan dirinya menghadapi dilema yang 
berat ini: 

Pada akhirnya masalah tersebut bermuara pada satu klasifikasi. Apakah 
ini, pada analisis lebih dekat, adalah sebuah kasus di mana penggugat 
berniat untuk menetapkan penyebab kelalaian ataukah kasus itu malah 
merupakan kasus di mana pertanyaan sebenarnya adalah jumlah yang 
tepat dari kerusakan yang terjadi? 

Di Belgia, pendekatan kedua adalah yang dipertahankan dengan 
penuh semangat oleh Vansweevelt. Dia mengajukan kritik yang disuarakan 
terhadap keputusan-keputusan Belgia dan Perancis, yaitu kritik yang 
diarahkan kepada keputusan-keputusan yang mencampuradukkan aspek 
kerusakan dengan isu kausalitas. Vansweevelt secara tegas dan pasti 
memilih untuk mengklasifikasikan masalah tersebut di bawah definisi 
kerusakan: “Di sini, hilangnya kesempatan untuk pemulihan merupakan 
kerusakan.”24 

Kausalitas atau kerusakan/kerugian? 
Kausalitas atau kerusakan, apa bedanya? Memilih pandangan yang 
pertama atau yang kedua tentu berarti lebih dari sekadar perbedaan 
antara dua belas atau selusin. Mendekati masalah tersebut melalui definisi 
kerusakan atau kerugian akan membuat kompensasi yang proporsional 
atas kerusakan sebagai pilihan yang logis. Konsekuensi dari pendekatan 
ini adalah bahwa hilangnya kesempatan pemulihan yang relatif kecil 
(10%) berakibat pada sebuah hak untuk memiliki 10% dari kerusakan 
yang dikompensasi itu, terlepas dari cukup besarnya kemungkinan bahwa 
kerusakan itu tidak disebabkan oleh dokter: 90%. Sebaliknya, hilangnya 
kesempatan pemulihan yang cukup (80%) menimbulkan pengurangan 

24 Vansweevelt, Thierry. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het 
ziekenhuis. Antwerpen, 1992. hlm. 382.
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jumlah ganti rugi sebesar 20%, terlepas dari fakta bahwa kemungkinan 
korban akan sembuh cukup besar, yakni 80%. Pengadilan Kasasi 
Belgia telah menerima konsekuensi yang terakhir dan telah menyetujui 
pengurangan 20% yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi dalam kasus 
di mana kesalahan medis telah menyebabkan hilangnya 80% kesempatan 
untuk menyelamatkan kaki kanan.25

Dalam pendekatan pertama, yang memandang hilangnya 
kesempatan sebagai masalah kausalitas (kaitan “tidak tanpa”), logika 
menentukan hasil untuk semua atau tidak sama sekali. Jika telah ditetapkan 
dengan kepastian yang memadai bahwa kerusakan telah disebabkan oleh 
perbuatan melawan hukum tergugat, maka tergugat bertanggung jawab 
atas seluruh kerusakan; keraguan yang tersisa, dengan peluang 20% bahwa 
ia tidak menyebabkan kerusakan, tidak menghasilkan pengurangan 
dalam kerusakan sebesar 20%. Dalam situasi sebaliknya, jika tidak ada 
kepastian yang memadai, gugatan ditolak secara keseluruhan, bahkan 
sekalipun ada kemungkinan yang sangat nyata (40%) bahwa kerusakan 
itu tetap disebabkan oleh tergugat. 

Seseorang tidak boleh memilih entah pendekatan yang pertama 
ataupun kedua hanya atas dasar beberapa pilihan yang kurang beralasan: 
entah semua-atau-tidak sama-sama bertaruh di atas meja rolet hukum 
tentang kerugian atau kerusakan, atau pembagian proporsional dari 
kerusakan antara penggugat dan tergugat. 

Definisi ganda tentang kesempatan 
Status ontologis dari hilangnya kesempatan, yang dianggap se bagai 
penyebab kerugian atau kerusakan, sangat bermasalah.26 Kerusakan 
selalu mengandung unsur pelanggaran atas sesuatu. Sesuatu itu tidak 
selalu harus bersifat fisik atau dapat terindrai, seperti jendela toko yang 
telah dihancurleburkan menjadi serpihan-serpihan oleh sebuah truk yang 
melenceng dari jalan; sesuatu itu juga bisa tidak berwujud atau yang tak 
terindrai, seperti reputasi seorang politikus. Seperti apa jenis “sesuatu” 
yang de ngannya seseorang mendefinisikan kesempatan yang telah hilang 
karena perbuatan melawan hukum? Kesempatan selalu: ketidakpastian 
mengenai bagaimana hal-hal akan berjalan. Di sini, kita harus membuat 
perbedaan antara ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa 
depan dan ketidakpastian tentang peristiwa yang telah terjadi di masa 
lalu. Berikut adalah sebuah contoh dari masing-masing kemungkinan 
tersebut. 

25 Cass., 19 Januari 1984, R.G.A.R. 1986, nr. 11084. Menyangkut kasus ini, lihat Vansweevelt. 
hlm. 374.

26 Menyangkut definisi tentang kesempatan, lihat juga: Peeperkorn, D., Proportionele 
aansprakelijkheid. The Hague, 2000. hlm. 59 +.



54

Hans Nieuwenhuis

Untuk kesempatan pernikahan yang akan datang dari sebuah pa-
sangan kerajaan, empat koki kue yang sama-sama terkenal diundang untuk 
membuat kue pengantin dan untuk menyajikan kue tersebut di istana 
pada pagi hari sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan pada hari itu, 
di mana juri ahli akan memilih kue yang menjadi pemenang. Pasangan 
yang menikah ini kemudian akan memotong kue selama makan siang 
yang meriah. Pemenang akan menerima seribu koin emas. Salah satu dari 
empat koki yang sama-sama terkenal itu, seperti tiga rekan lainnya, telah 
memanggang kue tiga-lapis yang anggun. Hanya beberapa saat sebelum 
ia tiba di pintu masuk pelayanan istana dengan hasil karyanya itu, mobil 
van pengirimannya ditabrak dari samping oleh sebuah truk yang datang 
dari sebelah kiri. Kue buatannya itu pun rusak dan tak dapat diperbaiki 
sama sekali. 

Sehubungan dengan koki yang malang ini, dapat dengan baik 
dikatakan bahwa hilangnya kesempatan untuk memenangkan bisa 
dianggap sebagai kerugian. Sebuah peristiwa di masa depan yang tidak 
pasti (memenangkan seribu koin emas) telah direduksi menjadi suatu 
kepastian oleh kesalahan yang disebabkan oleh sopir truk; kepastian itu 
adalah tidak memenangkan seribu koin emas. 

Sejauh menyangkut ketidakpastian tentang peristiwa yang telah 
terjadi di masa lalu, definisi kesempatan sama sekali berbeda sifatnya. 

A menerima kue melalui pengiriman, yang ditujukan untuk B. A 
melahap kue tersebut hingga remah terakhir. Beberapa waktu kemudian, 
A mendapatkan sakit kram perut yang parah. Dia pun pergi menemui 
dokternya. Setelah mendapat pemeriksaan singkat, dia didiagnosis 
mendapat flu perut. Dokternya memberikan resep: minum norit dan 
istirahat total di tempat tidur. A meninggal enam jam kemudian. Kue 
tersebut ternyata mengandung dosis pyroflamine, racun yang digunakan 
untuk membasmi tikus.27 Ketika ditanya, para ahli menyatakan bahwa 
jika A memang telah menelan dosis 10 ml atau lebih, bahkan prosedur 
medis yang segera sekalipun akan sia-sia dan kematian A tetap tak 
akan terelakkan. Untuk dosis kurang dari 10 ml, pengobatan yang tepat 
dan cepat bisa menghasilkan pemulihan secara penuh. Namun, tidak 
ada kemungkinan untuk menentukan secara pasti jumlah persis dari 
pyroflamine yang terkandung dalam kue tersebut. Sekarang, jika kita 
mengatakan bahwa ada kemungkinan yang nyata bahwa A menelan 
kurang dari 10 ml pyroflamine, maka definisi tentang kesempatan 
hanya berkaitan dengan ketidaktahuan kita tentang peristiwa masa lalu. 
Namun, masa lalu itu sendiri sudah bersifat tetap. Jumlah pyroflamine 
dalam sistem tubuh A pada saat ia datang kepada dokter sudah bersifat 

27 Untuk sebuah varian hukum pidana dalam kasus ini, lihat: HR 19 Juni 1911, W 9203; 
Hoornse taart.
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permanen tetap. Ada kesempatan dalam definisi pertama dari masalah 
tersebut (suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan) jika itu 
menyangkut: 

“pertanyaan tentang apakah, dan sejauh mana, klien si pengacara telah 
menderita sebagai akibat dari fakta bahwa pengacara tersebut telah gagal 
mengajukan banding terhadap keputusan yang telah diambil untuk pihak 
lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, pada prinsipnya perlu ditentukan 
bagaimana hakim banding seharusnya mengambil keputusan, atau 
berapa besar kemungkinan yang akan diberikan akan digunakan untuk 
menentukan peluang pemohon untuk banding yang lebih buruk atau lebih 
baik jika banding telah diajukan.”28 

Seperti koki kue yang kehilangan kesempatan untuk memenangkan 
hadiah untuk kue terbaik karena kesalahan seorang sopir truk, di sini 
klien kehilangan kesempatan untuk memenangkan bandingnya karena 
kesalahan pengacaranya itu. Hasil banding tersebut, jika kasusnya 
diajukan dalam waktu yang tepat, adalah sebuah peristiwa di masa depan 
yang tidak pasti. Hasilnya tidak ditentukan oleh kasus dalam contoh 
pertama. Pada banding, klien mestinya sudah memiliki kesempatan untuk 
memutuskan kasus itu demi keuntungannya dengan menghadirkan bukti 
yang baru. Karena itu dapat dimengerti bahwa Mahkamah Agung Belanda 
mengelompokkan masalah hukum ini sebagai masalah menentukan dan 
menilai kerusakan. Tanggung jawab proporsional, sebanding dengan hasil 
perkiraan kesempatan untuk hasil yang lebih baik atau lebih buruk pada 
tingkat banding, adalah pilihan yang logis.

Hukum Inggris juga menempatkan hilangnya kesempatan jenis 
ini, suatu peristiwa di masa depan yang tidak pasti, di bawah klasifikasi 
“kerusakan” dan tidak berada di bawah titel “penyebab”. Pengacara dari 
firma hukum Simmons & Simmons telah lalai untuk memperingatkan 
klien mereka Allied Maples tentang tanggung jawab yang mungkin 
yang terkait dengan pengambilalihan sebuah kelompok perusahaan oleh 
Allied Maples. Setelah ini tanggung jawab ini menjadi kenyataan, Allied 
Maples menggugat kerusakan dari Simmons & Simmons dengan alasan 
bahwa, karena kelalaian tersebut, mereka telah kehilangan kesempatan 
untuk mendapatkan perlindungan dari tanggung jawab tersebut melalui 
negosiasi lebih lanjut dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Pengadilan 
di tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut. Pada tingkat ban ding, 
Simmons & Simmons mengemukakan bahwa tidak cukup kepastian 

28 HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257: “om de vraag of, en zo ja in welke mate, de cliënt 
van een advocaat schade heeft geleden als gevolg van het feit dat deze laatste heeft 
verzuimd hoger beroep in te stellen tegen een vonnis waarbij die cliënt in het ongelijk 
was gesteld. Voor het antwoord op deze vraag moet in beginsel worden beoordeeld 
hoe de appelrechter had behoren te beslissen, althans moet het te dier zake toewijsbare 
bedrag worden geschat aan de hand van de goede en kwade kansen die de appellant in 
hoger beroep, zo dit ware ingesteld, zou hebben gehad.”
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bahwa negosiasi lebih lanjut itu pada kenyataannya telah memberikan 
perlindungan yang lebih baik. Pengadilan Banding menetapkan masalah 
hukum ini sebagai masalah kuantifikasi kerusakan dan bukan sebagai 
masalah kausalitas: 

Di mana kerugian penggugat yang dihasilkan dari kelalaian tergugat 
bergantung pada tindakan hipotetis pihak ketiga (...) masalah ini kemudian 
jatuh dalam lingkup kuantifikasi kerusakan yang tergantung pada 
evaluasi kemungkinan bahwa pihak ketiga akan mengambil tindakan 
yang akan memungkinkan kerugian bisa dihindari, alih-alih kausalitas, di 
mana penggugat hanya bisa berhasil jika ia menunjukkan keseimbangan 
probabilitas bahwa pihak ketiga akan mengambil tindakan.

Sekarang bahwa hilangnya kesempatan dianggap sebagai masalah 
kuantifikasi kerusakan, hal ini secara alamiah berdampak pada tanggung 
jawab proporsional: 

Penggugat berhak untuk mendapatkan haknya asalkan ia menunjukkan 
bahwa ada kesempatan substansial, dan bukan hanya kesempatan 
spekulatif, bahwa pihak ketiga akan mengambil tindakan untuk 
memberikan manfaat atau menghindari risiko bagi penggugat. Evaluasi 
atas kesempatan substansial merupakan pertanyaan tentang kuantifikasi 
kerusakan, suatu rentangan yang terletak di suatu titik antara sesuatu 
yang di satu sisi hanya memenuhi syarat sebagai kepastian yang nyata 
atau substansial dan di sisi lain mendekati kepastian. 

Upaya banding dari Simmons & Simmons itu ditolak.29

Kesempatan sebagai ketidakpastian tentang suatu masa lalu tertentu
Dalam gugatan untuk kasus anak berusia tiga belas tahun yang jatuh dari 
pohon, definisi kesempatan mengacu pada ketidakpastian kita mengenai 
fakta-fakta yang terjadi di masa lalu. Berapa banyak pembuluh darah 
yang rusak saat Hotson pertama kali dibawa ke rumah sakit? Apa kah 
begitu banyak pembuluh darah sudah rusak yang bahkan pengobatan 
yang cepat dan tepat tidak bisa mencegah cedera pinggul Hotson dari 
kemungkinan yang mengarah ke cacat permanen? Jumlah pembuluh 
darah yang rusak pada waktu tersebut sudah tetap secara permanen. 
Keadaan di mana tidak-diketahuinya berapa banyak pembuluh darah 
yang rusak tidak mengabaikan kenyataan bahwa kejatuhan tersebut telah 
merusak sejumlah pembuluh darah, tidak lebih, tidak kurang. 

Ketika ditanya oleh pengadilan apa artinya “kesempatan pemulih-
an 25%”, penasihat Hotson menjawab bahwa dari 100 orang yang jatuh 
sama seperti Hotson, 75 orang akan menjadi cacat permanen dan 25 
akan pulih. Namun, ini adalah statistik yang tidak mengatakan apa-apa 
tentang proses penyembuhan Hotson. Kesempatan pemulihan Hotson 

29 Allied Maples Group Ltd v. Simmons&Simmons (sebuah firma hukum); [1995] 4 All ER 
907.
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ditentukan sepenuhnya oleh jumlah pembuluh darah yang sudah rusak 
oleh kejatuhannya dari pohon. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 
jumlahnya sudah tetap.

House of Lords [kamar kedua dalam parlemen Inggris, semacam 
Senat di Amerika Serikat, anggotanya tidak dipilih melainkan ditunjuk, 
pnrj.]30 tidak terpesona dengan pendekatan proporsional dari hakim 
pengadilan dalam kasus Hotson v. East Berkshire Area Health Authority: 
kompensasi untuk 25% dari kerusakan yang diderita oleh Hotson. Lord 
Mackay mengutip Lord Diplock: 

Dalam menentukan apa yang terjadi di masa lalu, sebuah pengadilan 
memutuskan berdasarkan keseimbangan probabilitas. Segala sesuatu 
yang lebih mungkin daripada yang tidak akan ia perlakukan sebagai 
sudah tentu. 

Jika di mata pengadilan adalah lebih mungkin daripada tidak 
bahwa jatuh dari pohon sudah merusak begitu banyak pembuluh darah 
sehingga kecacatan menjadi tak terelakkan, maka gugatan ditolak secara 
keseluruhan. Jika, di sisi lain, adalah lebih mungkin daripada tidak bahwa 
cukup banyak pembuluh darah yang tetap bertahan dari kejatuhan dan 
dapat dipulihkan, menyusul penanganan yang cepat dan tepat, maka 
gugatan tersebut dikabulkan secara keseluruhan. Karena dalam Hotson 
itu tampak bahwa jauh lebih mungkin daripada tidak bahwa kejatuhan 
sudah merusak begitu banyak pembuluh darah yang bahkan diagnosis 
dan pengobatan yang cepat dan tepat tidak akan mampu untuk mencegah 
kecacatan permanen, maka gugatan Hotson harus ditolak. 

Pendekatan semua-atau-tidak sama sekali ini menimbulkan kesan 
kuno pada awalnya. Tanggung jawab proporsional terlihat lebih modern. 
Namun, adalah bijaksana untuk tetap menjadi agak konservatif di sini. 
Landasan pemikiran dari tes “tidak tanpa” tidak sama sekali ketinggalan 
zaman di sini: sebisa mungkin, harus dicegah adanya kemungkinan bahwa 
seseorang diperintahkan untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti 
kerugian yang tidak ia timbulkan atau sebabkan. Bukankah sangat 
menyedihkan jika dokter dalam contoh kasus kita ini diperintahkan untuk 
membayar kerusakan yang sangat tidak mungkin (75%) ia timbulkan 
atau sebabkan? Namun demikian, orang mungkin berpikir bahwa hal ini 
(perintah mengganti kerugian tersebut) tidaklah terlalu buruk, karena 
dokter tersebut hanya harus membayar 25% dari kerusakan/kerugian 
yang diderita oleh korban dan, apa lagi, dalam kebanyakan kasus ia 
biasanya dapat mengklaim kembali jumlah pembayaran tersebut dari 
perusahaan asuransinya. 

Di sisi lain, selain dari konsekuensi keuangan, ketegangan emosio-
nal dari sebuah perdebatan tentang tanggung jawab hukum perdata bagi 

30 Hotson v. East Berkshire Area Health Authority [1987] AC 750.
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dokter cukup besar, tidak hanya terhadap pasien, tetapi juga terhadap 
dokter itu sendiri. Persyaratan bahwa hal itu harus ditentukan dengan 
suatu tingkat kepastian yang layak – paling kurang 50% – bahwa 
kerusakan tidak akan terjadi tanpa kesalahan dokter menawarkan ambang 
batas yang kuat bagi mereka yang terlalu sembrono dalam mengajukan 
gugatan. Jika batas ini disamaratakan, mengajukannya akan menjadi 
jauh lebih menarik. Bahkan jika kemungkinan besar semua kerusakan 
tidak disebabkan oleh kesalahan medis, kemungkinan itu tidak bisa 
sepenuhnya dikesampingkan. Dan jika penggugat tidak dapat berupaya 
untuk mendapatkan tiga puluh persen, ia mungkin mendapatkan dua 
puluh, atau sepuluh? Dalam kasus apa pun, prospek proporsionalitas 
yang terbatas dalam pemberian kerusakan akan lebih cepat mendorong 
dokter tersebut dan perusahaan asuransi untuk menerima tawaran yang 
telah ditetapkan. 

Tentu saja, proporsionalitas juga dapat berlaku melawan korban. 
Mengapa masuk akal untuk seseorang yang kaki kanannya telah 
diamputasi bahwa ia harus puas dengan pengurangan 20% dari kerusakan 
yang ia alami, ketika kebutuhan untuk mengamputasi berkemungkinan 
besar (80%) disebabkan oleh kesalahan pada pihak dokter? 

Singkatnya, ketika menentukan haluan Eropa untuk tanggung 
jawab hukum dalam kasus-kasus dari kategori pinggul Inggris dan kaki 
Belgia, kompas (pedoman) London adalah yang lebih baik. 

Kausalitas alternatif dalam tanggung jawab hukum produk Eropa? 
Sejumlah besar perusahaan manufaktur telah memperkenalkan 

obat DES (yang dirancang untuk mencegah keguguran) ke pasar pada 
masa lalu. Anak-anak perempuan yang ibunya telah menggunakan DES 
[selanjutnya disebut “anak-anak perempuan DES”] selama kehamilan 
mereka mengklaim bahwa obat ini telah menyebabkan mereka menderita 
suatu jenis kanker tertentu. Namun, anak-anak perempuan tersebut tidak 
dapat membuktikan perusahaan mana yang memperkenalkan obat DES 
yang telah digunakan oleh masing-masing ibu mereka. 

Mahkamah Agung Belanda mengabulkan gugatan anak-anak 
perempuan tersebut berdasarkan pasal 6:99 DCC: 

Di mana kerusakan mungkin dihasilkan dari dua atau lebih peristiwa yang 
untuk masing-masing peristiwa tersebut yang bertanggung jawab adalah 
orang yang berbeda, dan di mana telah ditetapkan bahwa kerusakan 
telah muncul dari setidaknya satu dari peristiwa ini, kewajiban untuk 
memperbaiki kerusakan terletak pada masing-masing orang ini, kecuali 
kalau ia bisa membuktikan bahwa kerusakan bukanlah hasil dari peristiwa 
yang dia sendiri bertanggung jawab untuknya. 

Menurut Mahkamah Agung Belanda, itu sudah cukup bagi anak-
anak perempuan tersebut untuk mengajukan: 
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(I)  bahwa perusahaan farmasi membawa DES ke pasar selama periode 
waktu yang relevan dan bahwa oleh karena itu perusahaan tersebut 
bertanggung jawab atas kesalahannya; 

(II)  bahwa ada satu atau lebih perusahaan lain – yang mungkin, 
atau mungkin tidak, terlibat dalam kasus tersebut – yang juga 
membawa DES ke pasar selama periode waktu yang relevan dan 
yang karenanya juga bertanggung jawab untuk kesalahan mereka; 

(III)  bahwa masing-masing anak perempuan itu telah mengalami 
kerusakan/kerugian dan bahwa kerusakan tersebut merupakan 
akibat dari penggunaan DES, tetapi tidak bisa lagi ditentukan 
perusahaan mana yang memproduksi DES yang dipersoalkan itu. 
Selanjutnya, masing-masing perusahaan produsen yang dipanggil 

menghadap pengadilan mendapat giliran untuk mengklaim dan 
membuktikan pelepasan akhir dari tanggung jawab bahwa kerusakan 
yang dialami anak-anak perempuan tersebut bukanlah akibat dari 
penggunaan DES yang dia sebar ke pasar. Jika perusahaan produsen 
tersebut tidak berhasil, maka dia harus bertanggung jawab atas seluruh 
kerusakan yang dialami penggugat tersebut.31 

Penerapan aturan ini yaitu aturan tentang kausalitas alternatif 
pada wilayah tanggung jawab atas produk bisa mengarah ke sebuah 
perusahaan produsen dengan saham sepuluh persen yang diperintahkan 
untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian yang telah 
sangat mungkin (90%) tidak disebabkan olehnya. Apakah ini masalah? 

Bahasa Belanda umumnya menawarkan perlindungan yang cukup 
kepada Mahkamah Agung Belanda terhadap pandangan kritis dari 
negara asing. Kasus DES adalah sebuah pengecualian. Von Bar menulis 
bahwa keputusan ini “akan tampak sebagai hal yang memalukan bagi 
setiap pengacara yang telah dibesarkan dengan tes ‘tidak tanpa’.”32 Dia 
menambahkan bahwa usulan untuk mengadopsi aturan serupa dalam 
hukum Jerman ditolak oleh mayoritas pengacara yang hadir pada 
Konvensi Hukum Jerman pada 1998.33 

Hukum Belgia menawarkan anak-anak perempuan DES itu sebuah 
prospek yang sangat kecil: 

Jika kasus DES atau kasus serupa di mana korban dari sebuah produsen 
obat tak dikenal mencari kompensasi harus dibawa ke pengadilan di 
Belgia, di bawah sistem hukum Belgia yang berlaku sekarang, penggugat 
tidak akan berhasil. (...) Di Belgia hubungan kausal dalam kasus tanggung 
jawab atas produk akan dievaluasi menurut teori kesetaraan dan gugatan 

31 HR 9 Oktober 1992, NJ 1994, 535.
32 “einem in der Welt des conditio sine qua non-Testes aufgewachsenen Juristen geradezu 

skandalös erscheinen wird.”
33  Von Bar, Chr. Gemeineuropäisches Deliktsrecht II. München, 1999. hlm. 442 +.
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terhadap produsen yang tidak teridentifikasi akan diberhentikan.34

Komisi Masyarakat Eropa juga sama tidak antusias. Dalam 
komentarnya tentang tanggung jawab bersama dan berbeda-beda dari 
produsen untuk seluruh kerusakan yang diderita oleh anak perempuan 
DES sebagaimana ditetapkan dalam keputusan DES Mahkamah Agung 
Belanda, Komisi secara tegas menyatakan: 

Tampaknya tidak ada kasus yang serupa dengan kasus ini dan sepertinya 
konsep ini tidak perlu diperkenalkan.35 

Namun, tampaknya tidak mungkin bahwa umumnya dianggap 
wajar bila klaim anak-anak perempuan DES ditolak tanpa pertimbangan 
lebih lanjut. Di Belanda hampir tidak ada satu orang pun yang akan 
menganggap wajar hasil seperti itu. Namun demikian, terdapat sejumlah 
besar sarjana hukum yang lebih memilih tanggung jawab yang kurang 
luas yang dipertahankan Advokat-Jenderal [Penasihat Hukum Negara] 
Hartkamp dalam pendapatnya untuk kasus DES: tanggung jawab saham 
(eksternal). Produsen yang memegang saham sepuluh persen bertanggung 
jawab atas sepuluh persen dari kerusakan yang diderita oleh penggugat. 

Keuntungan pendekatan ini adalah bahwa hal itu mencegah 
produsen dari kemungkinan diperintah untuk memperbaiki kerusakan 
lebih dari yang mungkin telah ia sebabkan. Secara teoretis ada 
kemungkinan bahwa anak-anak perempuan DES akan mengajukan 
klaim mereka terhadap salah satu produsen, pemimpin pasar dengan 
kepemilikan saham empat puluh persen. Jika, dalam kaitan dengan 
keputusan DES, ia bertanggung jawab secara renteng (bersama-sama) 
dan sendiri-sendiri atas kerusakan sepenuhnya yang diderita oleh anak-
anak perempuan DES, ia harus membayar kerusakan yang sebagian besar 
(40%) tidak disebabkan olehnya. 

Kekuatan keyakinan dari contoh ini cukup berarti tetapi sekaligus 
berlebihan. Pertama-tama, satu produsen yang terhadapnya kerusakan 
telah diajukan gugatannya terikat untuk melibatkan produsen-produsen 
lain untuk bersama-sama menanggung kewajiban untuk membayar 
kerugian secara proporsional sesuai dengan saham masing-masing para 
produsen tersebut. Kedua, juga berdasarkan aturan keputusan DES, anak-
anak perempuan DES memiliki kepentingan yang jauh lebih besar dalam 
menuntut lebih dari hanya salah satu produsen, sehingga mengurangi 
peluang produsen untuk berhasil dalam membuktikan bahwa kerusakan 
yang dialami penggugat yang bersangkutan adalah bukan akibat dari DES 

34 Geers, Inge. European Review of Private Law 1994. hlm.448 +; tentang hal ini, lihat: Cousy, 
H/A. Vanderspikken, dalam Unification of Tort Law: Causation. Ed. Spier, J. The Hague, 
2000. hlm. 36.

35 Laporan Komisi tentang Penerapan Arahan 85/374 tentang Tanggung Jawab atas Produk-
Produk Defektif (Application of Directive 85/374 on Liability for Defective Products), 
Brussels 31 Januari 2001.
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yaitu akibat yang diduga sebagai salah satu dampak yang telah mereka 
bawa ke pasar bersamaan dengan penyebaran produk obat mereka. 
(“Ibu dari penggugat ini tinggal di Groningen Timur dan produsen 
berkebangsaan Belgia yang dituntut itu hanya menyebarkan DES ke 
apotik-apotik di Zeeland, Brabant Utara, dan Limburg selama jangka 
waktu yang sesuai.”) 

Di sisi lain, masalah dengan tanggung jawab saham (eksternal) 
adalah kurang mudah dikesampingkan. Dalam rangka membuat supaya 
kerusakan dikompensasi secara penuh, setiap anak-anak perempuan 
DES akan menuntut ratusan, bahkan ribuan, produsen. Jika ia hendak 
membatasi jumlah produsen yang dituntut, misalnya hanya tujuh, maka 
sebagian besar kerusakan tidak akan pernah dikompensasi. 

Tanggung jawab bersama dan tanggung jawab masing-masing 
dari seorang produsen dengan saham sepuluh persen untuk kerusakan 
yang kemungkinan besar tidak disebabkan oleh produknya – bagaimana 
bisa pelanggaran berat seperti ini terhadap tujuan aturan “tidak tanpa” 
dibenarkan? Mengapa tidak perlu, dalam kata-kata Von Bar, bahkan 
bagi pengacara yang dibesarkan dalam diet tes “tidak tanpa”, untuk 
merasakan jenis tanggung jawab seperti ini sebagai suatu penghinaan 
atau pelanggaran besar? 

Hal ini menjadi jelas ketika perspektif itu diperluas sehingga, di 
samping pertimbangan atas keadilan korektif, aspek keadilan distributif 
juga diperhitungkan. Mari kita asumsikan bahwa terdapat 1.000 (seribu) 
anak-anak perempuan DES, masing-masing dengan kerusakan dalam 
jumlah sebesar € 100.000 (seratus ribu Euro). Kerusakan gabungan me-
reka sebesar € 100.000.000 (seratus juta Euro). Dasar moral dari tanggung 
jawab hukum kita adalah kewajiban dari mereka yang telah menyebabkan 
kerusakan untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan yang telah 
disebabkan oleh suatu peristiwa yang di dalamnya mereka bertanggung 
jawab. Sebuah prinsip radikal “biarlah kerusakan terletak di mana 
mereka terjadi” pada awalnya mungkin lebih murah, tapi tentu kurang 
adil. Dari perspektif keadilan distributif, situasi di mana kerusakan 
dibebankan ke perusahaan-perusahaan produsen, dan masing-masing 
perusahaan asuransi mereka, dipandang lebih baik dalam situasi di mana 
anak-anak perempuan DES harus membayar untuk kerusakan mereka 
sendiri karena mereka tidak dapat membuktikan siapa produsen yang 
DES-nya telah menyebabkan kerusakan yang mereka alami. Mungkin 
tidak pasti anak perempuan yang mana yang telah menjadi korban dari 
DES yang telah disebar ke pasar oleh produsen tertentu dengan saham 
sepuluh persen, tetapi yang pasti adalah bahwa hal tersebut menyangkut 
seratus anak perempuan DES dengan kerusakan gabungan sebesar  € 
10.000.000 (sepuluh juta Euro). Jika pabrik atau produsen ini memberikan 
kontribusi sepuluh juta Euro, dia tidak dirugikan dengan cara apa pun. 
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Hal yang sama berlaku untuk produsen lain berkaitan dengan 900 anak 
perempuan DES lainnya. Jika setiap produsen memberikan kontribusi 
yang proporsional dengan sahamnya yang jumlah gabungannya sebesar 
€ 90.000.000 (sembilan puluh juta Euro) yang terhadap jumlah ini anak-
anak perempuan DES tersebut berhak, maka perusahaan-perusahaan 
produsen ini tidak diperlakukan tidak adil. Setiap produsen membayar 
jumlah yang tepat yang seharusnya sudah ia bayar jika struktur kaitan 
kausalitasnya telah menjadi transparan secara sempurna dan setiap anak 
perempuan DES bisa menunjukkan dari mana asalnya DES yang telah 
digunakan ibunya. 

Aturan tanggung jawab dari keputusan DES mendekati situasi 
optimal ini hingga titk yang terdekat. Yang optimal tidak akan pernah 
sepenuhnya dapat dicapai karena perusahaan yang ada harus memikul 
beban keuangan dari perusahaan-perusahaan yang tidak lagi menjalankan 
usahanya karena kebangkrutan, tetapi kemudian tidak semua anak 
perempuan DES akan mengajukan gugatannya, yang dalam beberapa 
kasus karena ketegangan emosional terlalu besar, dalam kasus lain karena 
mereka sudah meninggal. 

Keuntungan tambahan dari tanggung jawab bersama dan masing-
masing adalah bahwa ia menawarkan motivasi paling kuat bagi produsen 
dan perusahaan asuransi penanggung mereka untuk menciptakan dana 
kompensasi bagi kepentingan para korban, yang mana dari dana tersebut 
pembayaran dapat dilakukan di luar hukum atau secara ekstrajudisial. 
Di Belanda, sebuah langkah awal telah dilakukan dengan penciptaan 
dana semacam itu; perusahaan-perusahaan farmasi dan perusahaan-
perusahaan asuransi penanggung mereka telah menyediakan dana 
jumlah sebesar 35 juta Euro.36

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah, tidak seperti yang 
telah disarankan Komisi Eropa, bahwa sama sekali tidak ada alasan 
untuk menghapus persoalan kausalitas alternatif sebagaimana telah 
dikembangkan dalam keputusan DES dari agenda perdebatan tentang 
hukum tanggung jawab Eropa. 

Berbeda, namun sama 
Kasus DES juga muncul dalam keputusan terbaru dari House of Lords 
(Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd).37 Titik hukum dalam kasus-
kasus konsolidasi ini diringkas oleh Lord Bingham, sebagai berikut.

(1)  C dipekerjakan pada waktu yang berbeda dan untuk masa kerja 
yang berbeda oleh A dan B. 

36 NRC-Handelsblad 10 November 2001.
37 House of Lords, 16 Mei dan 20 Juni 2002, [2002] 3 WLR 89 HL; dapat juga ditemukan 

pada situs www.parliament.uk.
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(2)  A dan B sama-sama tunduk pada kewajiban untuk mengambil 
langkah yang perlu dan patut atau untuk mengambil semua langkah 
praktis untuk mencegah C menghirup debu asbes karena ada risiko 
yang telah diketahui umum bahwa debu asbes (jika dihirup) dapat 
menyebabkan suatu mesothelioma [sejenis kanker]. 

(3)  Baik A maupun B dinyatakan telah melakukan pelanggaran dalam 
kaitannya dengan C selama masa kerja C untuk masing-masing 
dari mereka dengan hasil bahwa selama kedua masa kerja tersebut 
C menghirup debu asbes dalam jumlah yang berlebihan. 

(4)  C ditemukan menderita atau mengidap mesothelioma. 
(5)  Setiap penyebab mesothelioma yang dialami C selain menghirup 

debu asbes di tempat kerja dapat secara efektif dikesampingkan. 
6)  C tidak bisa (karena keterbatasan ilmu pengetahuan manusia saat 

itu) membuktikan, berdasarkan keseimbangan probabilitas, bahwa 
mesothelioma yang dideritanya adalah akibat dari debu asbes 
selama ia diperkerjakan oleh A atau selama ia dipekerjakan oleh B 
atau selama ia dipekerjakan oleh A dan B secara bersama-sama. 

Adalah C berhak untuk menuntut pemulihan kerusakan terhadap 
entah A atau B atau terhadap A dan B secara bersama-sama? 

Pengadilan Banding menjawab pertanyaan ini secara negatif karena 
C tidak bisa membuktikan kepada entah A atau B bahwa perbuatan 
melawan hukum mereka merupakan kejadian “tidak tanpa” yang 
mengakibatkan mesothelioma pada dirinya. House of Lords dengan 
suara bulat menemukan sebaliknya: A dan B bertanggung jawab terhadap 
C. Lima Pejabat Hukum [dari House of Lords tersebut] menggunakan 
ungkapan yang agak berbeda untuk menemukan bahwa dalam kasus 
seperti ini “hukum harus memperlakukan peningkatan material dalam 
risiko sebagai hal yang cukup untuk memenuhi persyaratan kausalitas 
bagi sebuah tanggung jawab.” (§ 67). House of Lords menggunakan 
teknik hukum yang agak berbeda dari yang digunakan Mahkamah Agung 
Belanda dalam kasus DES: tidak menempatkan beban atau tanggung jawab 
pada tergugat, tapi “memandang peningkatan risiko sebagai hal yang 
setara dengan kontribusi material.”(§ 32). Hasilnya adalah sama –berbeda, 
namun sama. Lord Bingham menggambarkan tema ini secara indah dalam 
Fairchild pada akhir pengamatannya atas perbandingan hukum: 

Dalam dunia yang sedang menyusut harus ada sedikit kebajikan 
dalam keseragaman hasil terlepas dari apa pun perbedaan pendekatan 
dalam mencapai hasil tersebut (§ 32).

Penuduhan sesuai dengan standard kewajaran 
Persyaratan dari hubungan “tidak tanpa” tidak cukup untuk jangkauan 
tanggung jawab ke ukuran yang wajar. Untuk tanggung jawab Komunitas 
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Uni Eropa atas dasar pasal 228 dari Traktat Uni Eropa, Pengadilan Uni 
Eropa membutuhkan sebuah hubungan langsung yang cukup.38 Berkenaan 
dengan doktrin umum perihal penuduhan atas kerusakan, hukum 
domestik dari Negara-Negara Anggota menunjukkan keaneka ragaman 
yang kaya di mana hukum tersebut sangat memperhatikan pembentukan 
sebuah pegangan pada persyaratan dari sebuah hubungan langsung yang 
cukup. 

Apakah ada hubungan yang dapat diperkirakan antara kejadian yang 
di atasnya kerusakan didasarkan dan kerusakan itu sendiri? Apakah 
kerusakan jenis ini dapat diperkirakan sebagai akibat dari peristiwa 
ini? Dapatkah kerusakan ini diperhitungkan atau dituduhkan kepada 
debitur, dengan memperhitungkan sifat dari tanggung jawab dan sifat dari 
kerusakan, sebagai akibat dari peristiwa ini? Apakah koktail menarik ala 
Eropa dapat dicampur dari unsur-unsur Jerman, Inggris dan Belanda? 
Wissink melakukan suatu upaya berkaitan dengan tanggung jawab atas 
produk: 

Doktrin ini dapat diberikan isinya oleh hukum Eropa dengan bantuan 
doktrin kausalitas yang dapat diperkirakan. Saya merasa bahwa KUH 
Perdata Belanda, pasal 98, buku 6 menawarkan ruang untuk melakukan 
hal ini (...). Dalam hal penuduhan (imputability) yang sesuai dengan 
standard kewajaran tes Eropa, tentang kausalitas yang bisa diperkirakan 
terjadi, dapat digunakan dengan berfokus pada aspek keterkiraan ketika 
memutuskan hubungan kausalitas. (...) Setiap kali ada tanggung jawab 
berdasarkan KUH Perdata Belanda pasal 185, buku 6 (“sifat tanggung 
jawab”) dan kerusakan seperti termaktub dalam KUH Perdata Belanda 
pasal 190, buku 6 (“sifat kerusakan”), ruang lingkup tanggung jawab akan 
tergantung pada aspek keterkiraan, yang akan ditentukan oleh hukum 
Eropa.39 

Seberapa menariknyakah aspek keterkiraan, yang ditentukan oleh 
hukum Eropa dan sesuai dengan unsur-unsur penuduhan dari pasal 6:98 
KUH Perdata Belanda (sifat tanggung jawab dan sifat kerusakan)? 

Usulan Wissink membuat “keterkiraan, yang diberikan isinya oleh 
hukum Eropa” menjadi elemen utama. Apakah daya tarik abadi dari 
keterkiraan sebagai ukuran atas batas tanggung jawab? Rumah alami dari 
tes kausalitas yang dapat diperkirakan bukanlah tanggung jawab mutlak 

38 Hof van Justitie European Court of Justice, 4 Oktober 1979; Jurisp. 1979, hlm. 3117; 
Dumortier Frères.

39 Wissink, M.H. Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht. Deventer, 2001. hlm. 267: 
“Een (…) Europeesrechtelijke invulling zou kunnen plaatsvinden aan de hand van een 
adequatietheorie. Artikel 6:98 biedt daarvoor mijns inziens de ruimte (…). Binnen de 
toerekening naar redelijkheid kan een Europees adequatie-criterium gehanteerd worden 
door bij de beoordeling van het causale verband het gezichtspunt voorzienbaarheid 
centraal te stellen. (…) Steeds indien sprake is van aansprakelijkheid op basis van artikel 
6:185 (‘aard van de aansprakelijkheid’) en van schade in de zin van artikel 6:190 (‘aard van 
de schade’) zal de omvang van de aansprakelijkheid afhangen van het Europeesrechtelijk 
in te vullen gezichtspunt voorzienbaarheid.”
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dari tanggung jawab atas produk ala Eropa, namun ikatan komunitas yaitu 
tanggung jawab atas kesalahan (“untuk bertindak berbeda daripada yang 
biasa dilakukan orang yang normal dan berhati-hati dengan pandangan 
yang umum”40). 

Keterkiraan sebagai standard kausalitas dihubungkan melalui dua 
rute terhadap prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. 

Pertama, tidaklah tampak tidak masuk akal untuk memilih 
perspektif bahwa pelaku tidak dapat disalahkan atas hasil yang berada 
luar jangkauan pandangan seseorang dengan tingkat pandangan ke 
depan yang normal. Prinsip kesalahan (“di mana tidak ada kesalahan 
tidak ada tanggung jawab”) tidak mengizinkan penuduhan atas sebuah 
hasil atau akibat yang tidak dapat dituduhkan. 

Kedua, prinsip kebersalahan mengandung aturan proporsionalitas 
yang kuat (“tidak ada tanggung jawab yang cukup besar yang tidak 
dapat diperkirakan di mana kesalahan hanya sangat sedikit”). Ini adalah 
sebagaimana dikutip sebelumnya di mana Viscount Simonds mengangkat 
soal keterkiraan kepada standard dominan akan kausalitas: 

Rasanya tidak sejalan dengan ide-ide saat ini tentang keadilan atau 
moralitas yang untuk tindakan kelalaian, sekecil atau seringan apa pun, 
yang menghasilkan beberapa kerusakan ringan yang dapat diperkirakan, 
pelaku harus bertanggung jawab atas semua akibat meskipun tidak dapat 
diperkirakan dan meskipun berat. 

Tentu saja, masalah dengan pembebasan pelaku dari tanggung 
jawab atas kerusakan yang tidak dapat diperkirakan adalah ini: mengapa 
sejalan dengan ide-ide saat ini tentang keadilan atau moralitas bagi korban 
untuk pembayaran atas kerusakan, ketika kerusakan itu sama-sama tidak 
dapat diperkirakan bagi mereka dan, bertentangan dengan pelaku, me-
reka tidak bertindak melawan hukum? 

Tidak ada bagian dari hukum perdata yang menarik bagi 
kekuatan imajinasi kita sebanyak daya tarik aturan tentang kausalitas. 
Penyelenggara lelang ternak telah lalai untuk memastikan bahwa hewan 
untuk pelelangan telah cukup terkunci. Untuk alasan yang tidak jelas, 
seekor sapi begitu bersemangat selama lelang sehingga ia bisa meloloskan 
dirinya, berjalan melalui kota, naik ke lantai pertama sebuah rumah, 
jatuh melalui langit-langit sebuah toko yang didirikan di lantai bawah 
rumah itu, dan merusak pipa, sehingga bahan-bahan persediaan di toko 
itu rusak tanpa dapat diperbaiki lagi. Klaim pemilik toko atas kerusakan 
tersebut kepada penyelenggara lelang ditolak karena ketidakterkiraan 
kerusakan.41 De ngan gagasan manakah dari gagasan-gagasan kita saat 

40 Tentang hal ini, lihat: Gerven, Walter van and Sofie de Covemaker. Verbintenissenrecht. 
Leuven, 2001. hlm.239.

41  Cameron v. Hamilton’s Auction Marts Ltd, S. L. T. 1955, hlm. 74; dibahas oleh Von Bar, 
Chr. Gemeineuropäisches Deliktsrecht II. München, 1999. hlm. 480.
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ini tentang keadil an atau moralitas yang bisa menjawab persoalan bahwa 
klaim pemilik toko ini tidak dikabulkan, sementara klaim pemilik mobil 
yang mobilnya diparkir di sekitar area pelelangan dan yang rusak oleh 
sapi tersebut justru dikabulkan? 

Hukum Inggris secara bertahap mengubah arah dari aturan tentang 
keterkiraan. Tes keterkiraan tidak berfokus pada jalannya peristiwa yang 
mengakibatkan kerusakan (yang agak berlebihan dalam kasus sapi 
yang jatuh melalui langit-langit) sebanyak fokus pada jenis kerusakan. 
Apakah kelalaian mengakibatkan sejenis kerusakan yang cukup dapat 
diperkirakan? Kerusakan terhadap properti sebagai akibat dari sapi yang 
melarikan diri tentu tidak tak terduga. 

Para penulis Inggris menemukan bahwa hal ini tidak memecahkan 
masalah, melainkan hanya melakukan pergeseran: 

Kesulitan di sini terletak pada mengetahui apa yang dimaksud 
dengan “jenis kerusakan” yang tergugat seharusnya sudah 
memperkirakannya.42 

Apakah jenis kerusakan yang berbeda memerlukan kategori besar, 
seperti cedera pribadi versus kerugian ekonomi murni, atau haruskah 
pembedaan lebih lanjut dilakukan dalam kategori-kategori ini dan 
apakah cacat permanen sebagai akibat dari jatuh dari pohon merupakan 
jenis kerusakan yang berbeda dari kecacatan berjangka panjang sebagai 
hasil dari letupan neurosis kompensasi? 

Situasi ini berantakan. Waktunya sudah pasti datang untuk berge-
rak ke depan dan untuk merekonstruksi hukum menjadi lebih rasional. 

Dalam kata-kata David Howarth, yang masih saja meragukan 
perlunya standard untuk menentukan hasil atau akibat mana yang terlalu 
jauh untuk tetap diperhitungkan: “dapat keterpencilan ditiadakan?”43 

Meninggalkan prinsip “Apa yang cukup dapat diharapkan” sebagai 
standard penuduhan? 
Meskipun ada kesadaran bahwa langkah kedua tidak benar-benar 
memperhatikan masalah kausalitas, modus operandi dari penuduhan masih 
diselimuti soal sebab dan akibatnya. Hal ini juga berlaku untuk pasal 6:98 
DCC, di mana terminologi kausal dipertahankan dan yang tentang hal itu 
Von Bar menulis bahwa pasal “deutlicher als in jeder anderen europäischen 
Vorschrift” (lebih jelas daripada aturan Eropa lainnya) ini mengungkapkan 
fakta bahwa penuduhan seperti ini mengarah ke kesesuaian dari pelbagai 
standard yang berbeda-beda yang harus selaras.44 Perlulah untuk melihat 
apakah kerusakan masih dapat dituduhkan atau diperhitungkan kepada 

42  Markesinis, B.S. dan S.F. Deakin. Tort Law. Oxford, 1994. hlm. 186.
43  Textbook on Tort. London, 1995. hlm. 154 +.
44  Von Bar dalam karya yang dikutip dalam catatan nomor 2 di atas, hlm. 473.
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debitur sebagai akibat dari peristiwa yang di atasnya tanggung jawab 
didasarkan. Konsekuensinya adalah bahwa perspektif penuduhan 
ditentukan pada satu titik tumpu: kejadian atau peristiwa yang di atasnya 
tanggung jawab didasarkan. Selanjutnya, dari titik itulah kerusakan 
dinilai untuk menentukan apakah hal itu tidak terlalu jauh dari peristiwa 
itu. Dapatkah kerusakan masih dianggap sebagai hasil atau akibat dari 
kejadian tersebut? 

Sekarang, kasus yang tak terbantahkan adalah kasus di mana 
“keterkiraan” dan “apa yang cukup diharapkan” menawarkan bantuan 
yang berharga dalam membuat yang pertama sebagai perbedaan prima 
facie antara kerusakan yang dapat dituduhkan dan tidak dapat dituduhkan. 
Selanjutnya, dalam kebanyakan kasus mereka menawarkan pernyataan 
standard yang efektif sebagai motivasi untuk keputusan. Pembelaan 
tergugat yang kurang termotivasi bahwa tuduhan tidak masuk akal dalam 
kasusnya biasanya dapat ditolak oleh pengadilan dalam waktu singkat 
dengan pernyataan bahwa kerusakan itu adalah akibat yang cukup dapat 
diduga dari perbuatan melawan hukum tergugat. 

Di sisi lain, dalam sejumlah kasus, kiasan-kiasan hubungan 
sebab-akibat (adalah hubungan tidak terlalu jauh untuk tetap bisa 
menuduhkan kerusakan sebagai akibatnya) lebih tampak sebagai hal 
yang membingungkan daripada memperjelas masalahnya. 

Sebuah produsen mainan cukup mampu memperkirakan bahwa 
orang tua akan merasa sangat sedih tak terhiburkan jika anak mereka 
harus mati karena menelan mata boneka beruang yang dapat dengan 
mudah dicopot dari tempatnya. Dengan kata lain, kesedihan tersebut 
dengan mudah jatuh dalam garis jangkauan dari apa yang cukup dapat 
diperkirakan. Namun, jawaban untuk pertanyaan apakah orang tua dapat 
menuntut ganti rugi untuk “kerugian emosional” dari produsen sama 
sekali tidak ditentukan oleh keterkiraan dari kerusakan tersebut. Ketika 
KUH Perdata Baru Belanda diterapkan pada tahun 1992, posisi legislator 
pada kerugian emosional itu tidak mendukung. Perspektif ini dijelaskan 
lebih lanjut dengan mengacu pada “komersialisasi kesedihan”.45 Hari ini, 
sepuluh tahun sudah berlalu [saat artikel ini ditulis pada tahun 2002], 
Mahkamah Agung Belanda merasa bahwa perubahan dalam konsepsi 
hukum dapat ditinjau kembali:

Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan yaitu bahwa sistem 
hukum tidak dilengkapi untuk secara memadai memenuhi kebutuhan 
yang dirasakan oleh masyarakat untuk menawarkan beberapa bentuk 
kepuasan kepada mereka yang sudah menderita konsekuensi mengerikan 
dari kematian seseorang dengan siapa mereka memiliki hubungan kasih 
sayang yang mendalam.46 

45 Parlementaire Geschiedenis Boek 6. hlm. 388 +.
46 “Niet uitgesloten is dat het wettelijk stelsel onvoldoende tegemoetkomt aan de maat-
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Mahkamah Agung Belanda melanjutkan dengan mem-
pertimbangkan bahwa adalah berada di luar tugas pembuatan hukum 
lembaga peng adilan untuk memutuskan ganti rugi di luar sistem hukum 
yang berlaku.47 

Dalam perdebatan tentang ke(tak)teringinan atas kompensasi 
terhadap kerugian emosional, “keterkiraan” dan “apa yang cukup 
diharapkan” tidak memainkan peran apa pun. Bagaimana masyarakat 
menaksir pemberian kompensasi untuk kerugian emosional kepada 
orang tua yang kehilangan anak karena suatu peristiwa yang orang lain 
bertanggung jawab: sebagai “komersialisasi kesedihan” atau sebagai 
“bentuk kepuasan” yang tentu saja tidak pernah bisa menyeimbangi 
kerugian yang dialami tapi masih merupakan nilai sebagai bentuk 
pengakuan atas ketidakadilan yang diderita? Pertimbangan nilai ini adalah 
kunci dari perdebatan tentang dapat dituduhkannya kerugian emosional. 

Pendekatan Jerman, Inggris dan Belanda melalui, masing-masing, 
standard-Adäquantz (standar keterkiraan), tes keterpencilan, dan 
penuduhan kerusakan sebagai “hasil” dari perbuatan melawan hukum, 
semua memiliki kesamaan bahwa mereka berangkat dari perspektif pelaku. 
Dapatkah hasil “ganz unwahrscheinliche” (yang sangat tidak mungkin) 
“billigerweise” (secara jujur) masih “zugemutet” (dapat diperhitungkan) 
kepadanya? Apakah sejalan dengan “ide-ide keadilan atau moralitas” kita 
saat ini untuk menuntut pelaku bertanggung jawab atas hasil atau akibat 
yang “tak terduga”? Apakah masih masuk akal untuk menuduhkan 
kerusakan, yang sangat jauh dari bentuk perbuatan melawan hukum, 
kepada pelaku? Pihak yang dirugikan tidak ada dalam gambar; kerusakan 
sangat dekat dengannya. Selain itu, hal itu disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum pihak yang lain. Gambaran spasial (yang terlalu jauh) 
membingungkan pandangan melalui keberpihakannya yang satu-sisi. 
Perspektif pihak yang dirugikan seharusnya juga dibuka: mengapa 
wajar dan adil bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan 
atas kerusakannya sendiri, bahkan jika itu disebabkan oleh perbuatan 
melawan hukum oleh pihak yang lain lagi? Ruang harus diciptakan 
untuk argumen yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tentang 
apakah – dengan mempertimbangkan aspek keterpencilan dari perbuatan 
melawan hukum – kerusakan masih dapat dianggap sebagai “hasil”. 

Masalah kebijakan? 
Bagaimana seharusnya ruang ini diisi? Pada tahun 1972, Lord Denning, 
hakim Inggris yang paling terkenal di Benua Eropa, sudah memperkirakan 

schappelijk gevoelde behoefte om aan degenen die in hun leven de ernstige gevolgen 
moeten ondervinden van het overlijden van een persoon tot wie zij in een affectieve 
relatie hebben gestaan, enige vorm van genoegdoening te verschaffen.”

47 HR 22 Februari 2002, NJ 2002, 240.
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adanya gerakan meninggalkan tes keterpencilan. 
Semakin saya berpikir tentang kasus ini, semakin sulit saya rasakan untuk 
menempatkan masing-masing bagiannya ke dalam posisi yang tepat. 
Kadang-kadang saya berkata: “Tidak ada kewajiban”; pada kesempatan 
lain saya berkata: “Kerusakan terlalu jauh dari jangkauan”. Begitu 
membingungkan sehingga saya berpikir bahwa waktunya telah datang 
untuk membuang semua tes tersebut yang telah terbukti sangat sulit 
dipahami.

Apa yang harus menggantikannya? 
Bagi saya tampaknya lebih baik untuk mempertimbangkan hubungan 
khusus yang ada, dan melihat apakah, sebagai masalah kebijakan, kerugian 
ekonomi harus dipulihkan, atau tidak.48 

Sebuah masalah kebijakan? Hukum sebagai kebijakan? Banyak 
hakim akan secara sah berkeberatan untuk sekadar berperan sebagai 
penasihat kebijakan. Jawaban dari perspektif peradilan untuk pertanyaan 
apakah wajar dan adil bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut 
kerusakan mereka sendiri selalu sebagian ditentukan oleh pertimbangan 
keadilan korektif dan distributif. 

Dalam sebuah aksi saling menyalip yang melanggar aturan, dua 
truk saling bertabrakan di jalan tol. Keduanya roboh, yang kemudian 
menyebabkan kemacetan lalu lintas yang panjang. Puluhan truk terjebak 
selama berjam-jam. Apakah truk-truk pengangkut lain yang rugi bisa 
menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan dari (majikan dari) sopir 
truk yang membuat kesalahan?49 Kerusakan itu sepenuhnya berada dalam 
garis-garis kemungkinan dari apa yang dapat diperkirakan. Standard 
yang dilanggar (larangan setempat yang berlaku untuk aksi truk yang 
menyalip) juga bertujuan untuk memastikan arus lalu lintas tanpa 
hambatan. Namun, ada argumen yang mendukung untuk membiarkan 
para sopir truk pengangkut yang mengalami kerugian untuk membayar 
kerusakan atau kerugian mereka sendiri. Argumen yang disajikan Lord 
Denning dalam Steel Spartan ketika menolak tuntutan untuk kompensasi 
kerugian akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kegagalan daya 
listrik bukanlah salah satu di antara argumen-argumen tersebut: “Ini 
adalah risiko yang kita semua jalani.” Kemungkinan bahwa sebuah mobil 
tergelincir ke luar di jalan tikungan dan menabrak kita adalah juga “risiko 
yang kita semua jalani”, tapi itu bukanlah alasan untuk meninggalkan 
korban membayar sendiri kerusakan atau kerugian yang mereka alami. 

Salah satu argumen tentang keadilan distributif yang benar-benar 
membuat sebuah kasus (yang telah menyebabkan kerugian karena 

48 Spartan Steel v. Martin & Co; [1972] 3 All ER 557.
49 Tentang hal ini, lihat: Bloembergen, A.R. Schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Deven-

ter, 1965. hlm. 284 +, dan du Perron, E. Een afgesloten weg, Intreerede. Amsterdam, 2001. 
hlm. 34 +.
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penundaan) tidak terkompensasi adalah pertimbangan bahwa lalu 
lintas kendaraan bermotor secara en bloc (bersama-sama) bertanggung 
jawab atas risiko kemacetan lalu lintas yang terus meningkat. Apakah 
masuk akal dan adil jika membebani seseorang yang membuat kesalahan 
(kecil) dalam lalu lintas dengan tanggung jawab atas serangkaian 
kerugian karena penundaan yang tidak hanya dapat diperkirakan tetapi 
juga tak berkesudahan, ketika para pihak yang dirugikan semuanya 
merupakan bagian dari sebuah kelompok yang mana kelompok itu 
sendiri memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan risiko 
kemacetan lalu lintas? 

Keadilan distributif dan tanggung jawab atas produk 
Sejumlah perempuan Belanda saat ini sedang mempertimbangkan untuk 
membawa produsen obat kontrasepsi yang baru (sebuah tongkat kecil 
yang dimasukkan tepat di bawah kulit ari lengan) ke pengadilan. Mereka 
mengklaim bahwa obat ini tidak bekerja efektif yang menyebabkan 
mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Terinspirasi oleh 
kasus Wrongful Birth (Kelahiran Tak Wajar) di Mahkamah Agung Belanda,50 
mereka menuntut ganti rugi biaya perawatan dan pendidikan anak 
(diperkirakan sebesar € 200.000 sampai ulang tahun kedelapan belas anak 
yang bersangkutan). Gugatan semacam itu telah dikabulkan pada kasus 
yang dijadikan acuan itu, dengan pengecualian bahwa kasus itu terkait 
dengan suatu kesalahan yang tidak dapat dituduhkan (pelanggaran 
kontrak) pada pihak dokter, dan bukan tanggung jawab mutralk, seperti 
tanggung jawab atas produk dari pasal 6:185 dan mengikuti DCC (KUH 
Perdata Belanda). Jika para penggugat mendasarkan klaim mereka pada 
aturan yang terakhir, maka pertanyaan apakah biaya perawatan dan 
pendidikan anak dapat diperhitungkan atau ditimpakan ke produsen 
mendapatkan dimensi-Eropanya. 

Pertama, para penggugat harus mengambil lompatan lain. Pasal 9 
dari Petunjuk51 (pasal 6:190 DCC) mensyaratkan bahwa kerusakan adalah 
berupa cedera fisik. Apakah kehamilan dapat dianggap sebagai “cedera 
fisik”? Apakah menyebut kehadiran seorang anak dalam rahim ibunya 
sebagai “cedera fisik” tidak bertentangan dengan prinsip martabat 
manusia? Di sisi lain, kehamilan merupakan pelanggaran serius terhadap 
integritas fisik seorang wanita. Jika seorang wanita mengalami kehamilan 
yang tidak diinginkan, ada alasan yang baik untuk menyebut kehamilan 
seperti itu sebagai “cedera fisik”. 

Sekali  lompatan ini telah diambil, ada masalah lain yaitu soal 
gugatan atas biaya perawatan dan pendidikan. Jika kita bingung dengan 

50  HR 21 Februari 1997, NJ 1999, 145.
51 PbEG 7 Oktober 1985, nr. L 210/29.
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“perspektif keterkiraan yang diberikan isinya oleh hukum Eropa” 
sebagaimana telah dikemukakan Wissink, kesimpulannya menjadi mudah 
didapatkan: produsen harus membayar biaya perawatan dan pendidikan. 
Bagaimanapun, dapat diduga atau diperkirakan bahwa obat kontrasepsi 
yang tidak bekerja dengan efektif  dapat menyebabkan munculnya biaya 
tersebut (perawatan dan pendidikan) di setiap Negara Anggota, bahkan 
termasuk Kota Vatikan. 

Namun, pendekatan lain bisa diambil dengan sangat baik. 
Pendekatan yang dimaksud muncul dalam kasus Wrongful Birth Inggris, 
yang berkaitan dengan kelalaian di pihak dokter. Keadilan distributif, 
bukan keterkiraan: 

Dalam pandangan saya, adalah sah dalam kasus ini untuk memperhitungkan 
pertimbangan tentang keadilan distributif. 

Tidak seperti Lord Denning, Lord Steyn takut dituduh men-
campuradukkan antara hukum dan kebijakan: 

Itu tidak berarti bahwa saya akan memutuskan kasus ini berdasarkan 
kebijakan publik. Sebaliknya, saya akan menghindari jebakan-jebakan 
tersebut. 

Sebagai kesimpulan: 
Bersandar pada prinsip-prinsip keadilan distributif saya diyakinkan bahwa 
hukum kita tentang perbuatan melawan hukum tidak mengizinkan orang 
tua dari seorang anak sehat yang tidak diinginkan untuk menuntut biaya 
membesarkan anak dari otoritas kesehatan atau seorang dokter.52 

Argumen ini, diterapkan untuk tanggung jawab mutlak dari 
perusahaan farmasi, menjadi seperti ini: jika biaya perawatan dan 
pendidikan dituntut kepada produsen, biaya tersebut pada gilirannya 
akan dibebankan kepada konsumen melalui harga obat yang dibawa ke 
pasar oleh produsennya. Ini akhirnya akan menyebabkan sekelompok 
orang tua dibebaskan dari pembiayaan perawatan dan pendidikan dari 
salah satu dari anak-anak mereka, sedangkan anggota masyarakat lainnya 
akan membayar untuk perawatan dan pendidikan anak yang sehat 
tersebut. Orang tua lain harus membayar sendiri biaya-biaya tersebut; ini 
merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap keadilan distributif. 

Betapapun meyakinkannya kualitas argumen ini, dalam kasus apa 
pun ia benar-benar mengabaikan perspektif “keterkiraan”. Ia juga tidak 
memperhatikan pertanyaan apakah biaya perawatan dan pendidikan 
masih dapat dianggap sebagai “akibat” dari obat kontrasepsi yang 
ternyata tidak bekerja efektif. 

52 House of Lords 25 November 1999; Macfarlane v.Tayside Health Board, yang dapat 
ditemukan dalam www.parliament.uk.



72

Hans Nieuwenhuis

Tatanan debat
Pasal 6:98 DCC menjadi titik tolak yang baik dalam rangka perdebatan 
Eropa tentang penuduhan atau penuntutan atas kerusakan. Dua hal harus 
diubah. Pertama, kata-kata “sebagai akibat dari peristiwa ini” dapat dihapus. 
Kedua, referensi harus dibuat sesuai standard kewajaran (kemasukakalan) 
dan keadilan. Hal ini diperlukan untuk mencegah pengadilan dari godaan 
untuk mengikuti jejak Lord Denning dan mempertimbangkan proses 
penuduhan hanya semata-mata soal kebijakan. Misalnya, pengadilan 
dapat menggunakan ide penuduhan atau penuntutan atas kerusakan 
kepada pihak yang paling mampu “menyebarkan kerusakan”: yang 
mana merupakan pihak yang – baik penggugat ataupun tergugat – 
memiliki catatan terbaik (polis asuransi) untuk ditunjukkan dalam hal 
ini. Ketika pengadilan membuat keputusan sesuai dengan arahan, acuan 
kepada aturan kewajaran dan keadilan akan memaksa pengadilan untuk 
mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum53 dan 
pandangan yuridis yang berlaku di Eropa, begitu kata sebuah interpretasi 
dari pasal 3:12 DCC sesuai dengan arahan. 

Poin-poin tertentu yang telah dibahas di sini mengarah pada usulan 
agenda berikut: 

Reparasi hanya dapat diklaim untuk kerusakan yang berkaitan 
dengan kejadian yang menimbulkan tanggung jawab debitur sedemikian 
rupa bahwa kerusakan, dengan juga mempertimbangkan sifatnya dan 
sifat tanggung jawab, dapat diperhitungkan kepada debitur sesuai dengan 
standard kewajaran dan keadilan sebagai akibat dari peristiwa ini. 

Apakah tidak ada bahaya dari tatanan perdebatan yang keluar 
jalur karena referensi-referensi kabur ini (sifat tanggung jawab, sifat 
kerusakan/kerugian)? Apa lagi yang pasal 6:98 DCC tawarkan selain 
kantong undian? 

Struktur topikal yang berbeda adalah sesuatu yang khas dari 
ketentuan ini. Ia tidak menyatakan “aturan” untuk penuduhan atau 
penuntutan, melainkan membatasi diri untuk menunjukkan “lokasi di 
mana argumen-argumen dapat ditemukan” (menggunakan terminologi 
Topics klasik: sedes e quibus argumenta promuntur).54 Kemungkinan untuk 
menemukan kriteria yang dapat berfungsi sebagai persyaratan (misalnya: 
penuduhan membutuhkan keterkiraan kerusakan) untuk penuduhan 
pada skala Eropa diabaikan. Sifat topikal pasal 6:98 DCC memaksa 
kedua pihak dan pengadilan untuk terlibat dalam konstruksi judisial 

53 Pembedaan yang ditekankan Dworking antara kebijakan dan prinsip sungguh terlalu berle-
bihan: “keputusan judisial dalam kasus-kasus perdata  biasanya dan harus didorong oleh 
prinsip bukan kebijakan.” Dworkin, R. Taking rights seriously. London, 1977. hlm.84. Ten-
tang hal ini, lihat Nieuwenhuis, J.H. Confrontatie&Compromis. hlm. 43.

54 Cicero. Topics. I, II, 7.
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dari aturan-aturan hukum dalam arti sebenarnya dari kata tersebut. 
Tanda-tanda “sifat dari kewajiban” dan “sifat kerusakan” masing-masing 
menandai awal dari jejak yang harus diikuti sampai, perlahan tapi pasti, 
titiknya akan tercapai di mana argumen yang cukup telah ditemukan 
untuk membuat keputusan mengenai penuduhan. Jika kita mengambil 
petunjuk “sifat dari tanggung jawab” dan dari sana menentukan bahwa 
dalam kasus ini kita berhadapan dengan tanggung jawab atas kesalahan, 
maka kita akan segera sampai pada perspektif universal bahwa semakin 
parah kesalahan, semakin mudah untuk menuduhkan kerusakan kepada 
pelaku: 

Akhirnya idenya diterima secara luas bahwa seorang pelanggar 
yang sengaja tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dari tes 
keterkiraan yang wajar atas keterpencilan. (...) Selama lebih dari 100 
tahun setidaknya hukum Inggris telah mengadopsi kebijakan tentang 
pengenaan tanggung jawab yang lebih luas kepada pelanggar hukum 
yang sengaja daripada tergugat yang semata-mata ceroboh.55 

Dengan mengikuti jalan ini, kesimpulannya bisa jadi bahwa 
tanggung jawab mutlak menuntut adanya penuduhan yang bahkan lebih 
terbatas. Bagaimanapun, dalam hal ini adalah mungkin bahwa penggugat 
bahkan tidak “hanya ceroboh”. Dukungan untuk alur penalaran ini dapat 
ditemukan dalam kasus Mahkamah Agung di mana pertimbangannya 
adalah bahwa karakter unik dari sebuah perancang bangunan untuk 
kerusakan tanpa kesalahan adalah alasan untuk membatasi penuduhan 
terhadap hasil-hasil tersebut yang khas dari runtuhnya sebuah bangunan.56 
Namun ini bukanlah tempat di mana jalan ini berakhir. Tanggung 
jawab untuk kerusakan tanpa kesalahan muncul dalam segala bentuk 
dan ukuran. Seorang majikan bertanggung jawab atas kerusakan yang 
disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah 
seorang karyawannya, bahkan jika majikan tersebut tidak bisa disalahkan 
(pasal 6:170 DCC). Namun, berkaitan dengan tanggung jawab mutlak 
kualitatif ini, tidak ada alasan apa pun untuk membatasi penuduhan. 
Majikan bertanggung jawab pada tingkat yang sama persis seperti 
karyawannya yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 6:98 DCC bukanlah kantong undian, juga bukan sebuah 
labirin; ia didasarkan pada pengakuan dalam ungkapan menarik Paul 
Scholten: “Hukum itu ada di sana, tetapi ia harus ditemukan.”57

Bagi beberapa orang, penyajian fakta-fakta ini tampak “terlalu 

55 House of Lords [1997] A.C. 280 +; Smith New Court Ltd v Scrimgeour Vickers,  per Lord 
Steyn.

56 HR 13 Juni 1975, NJ 1975, 509.
57 Scholten, P. Algemeen Deel. Zwolle, 1974. hlm. 12: “Het recht is er, doch het moet worden 

gevonden.”
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romantis”; untuk menemukan “Hukum sebagaimana seseorang akan 
menemukan mutiara dalam sebuah tiram” (Lokin). Namun demikian, 
Topics tidak memiliki pretensi seperti itu. Ia tidak menjanjikan mutiara, 
tetapi menjanjikan tiram. Argumen yang, dalam definisi Cicero, 
“menawarkan kepastian dalam apa yang tidak pasti “(ratio quae rei dubiae 
facit fidem). Kepastian ini tidak pernah mutlak; setiap argumen akan 
menjumpai argumen tandingannya. Bertentangan dengan argumen 
bahwa dibenarkan untuk memperluas penuduhan sesuai dengan kadar 
kesalahan yang meningkat, ada gagasan yang membentuk dasar doktrin 
kesebandingan, dan yang juga menemukan asal-usulnya di zaman kuno: 
bahkan kesalahan sekecil apa pun menuntut tanggung jawab untuk 
memperbaiki (seluruh) kerusakan atau kerugian: in lege Aquilia et levissima 
culpa venit.58

Agenda topikal adalah agenda penting bagi perdebatan Eropa 
tentang penuduhan atas kerusakan/kerugian. Karena karakter 
transnasional dari perspektif-perspektif yang teridentifikasi, maka jauh 
lebih mudah untuk mencapai kesamaan daripada jika “persyaratan-
persyaratan”, yang hanya berlaku di satu negara, akan dijadikan sebagai 
masalah perdebatan. Persyaratan akta notaris untuk pengiriman harta yg 
tidak bergerak? Apakah notaris itu?

Kesimpulan
Penuduhan bagaikan sebuah ruang dansa: pelaksanaan sebuah koreografi 
yang telah diatur sebelumnya. Seperti dengan tarian Tango dan Waltz 
Inggris, yang penting untuk dicamkan adalah bahwa kedua pasangan tahu 
bagaimana satu langkah berkaitan dengan yang lain. Ketidakpedulian 
menyebabkan cedera kaki. Seberapa besarkah ruang yang ada untuk 
bergerak setelah langkah pertama dilakukan? Dan ke manakah arah 
langkah berikutnya?

Selama langkah pertama, yang menentukan kaitan “tidak tanpa”, 
hukum melangkah maju untuk menghadapi penggugat. Adalah penting 
bahwa tergugat tidak dibuat untuk memperbaiki kerusakan yang tidak ia 
sebabkan. Variasi terhadap pelaksanaan standard langkah “tidak tanpa”, 
seperti menempatkan tanggung jawab pada tergugat, tanggung jawab 
proporsional dalam kasus hilangnya kesempatan, dan kausalitas alternatif 
adalah pengecualian yang membuat aturan. Semuanya itu didasarkan pada 
pertimbangan keadilan distributif.

Setelah langkah pertama diambil dan adanya hubungan “tidak 
tanpa” telah ditentukan oleh hukum, telah dikonfirmasi bahwa penggugat 
mengalami kerusakan yang tidak akan terjadi jika tergugat tidak melakukan 

58 Digestae. 9, 2, 44. Lex Aquilia menangani bahkan hingga tingkat terkecil dari sebuah 
kesalahan. Terjemahan oleh Spruit, J. c.s.
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perbuatan melawan hukum. Ditinjau secara ketat dari perspektif keadilan 
korektif, ini bisa menjadi akhir dari persoalan itu dan bisa diputuskan 
bahwa hal ini menuntut tanggung jawab. Setidaknya dalam teori, ini 
adalah pola “langkah cepat” Belgia: doktrin kesebandingan.59

Ruang yang tersisa setelah menentukan bahwa ada kaitan “tidak 
tanpa” sepenuhnya dikuasai oleh perspektif ini: dalam keadaan seperti 
apakah seseorang bisa membenarkan bahwa penggugat, yang kerusakan 
atau kerugiannya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari 
tergugat, diperintahkan untuk membayar sendiri kerusakan atau 
kerugiannya? Pertimbangan atas keadilan distributif memainkan peran 
utama dalam hal ini: siapa yang akan membayar untuk biaya perawatan 
dan pendidikan dari seorang anak yang sehat yang telah datang ke dunia 
ini sebagai hasil atau akibat dari produk farmasi yang tidak berfungsi 
efektif?
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HUKUM KONTRAK DALAM 
PERSPEKTIF KOMPARATIF

Suharnoko

1. Pendahuluan

Kontrak di Indonesia galibnya diatur oleh hukum adat (hukum 
kebiasaan) atau KUHPerdata (Civil Code/Burgerlijke Wetboek). Para 

prinsipnya hukum adat berlaku terhadap orang-orang dari masyarakat 
pribumi dalam situasi kehidupan perdesaan.  Hukum adat tidak berlaku 
terhadap transaksi yang dilakukan orang-orang Eropa maupun transaksi 
internasional. Untuk mereka yang tergolongan ke dalam masyarakat 
Eropa dan Timur Asing berlaku penuh ketentuan-ketentuan yang 
termaktub dalam Buku III KUHPerdata (tentang perikatan). Bilamana 
orang-orang dari golongan penduduk yang berbeda-beda mengadakan 
transaksi di antara mereka, maka timbul persoalan hukum mana yang 
berlaku dan karena itu juga masalah pilihan hukum. Persoalan ini dapat 
dipecahkan mengikuti prinsip-prinsip di bawah ini:
a) Kehendak para pihak. Para pihak membuat pernyataan tegas di 

dalam kontrak bahwa hukum adat atau KUHPerdata yang akan 
berlaku dalam penyelesaian sengketa hukum yang mungkin 
muncul. Pengadilan juga dapat membuat pengandaian bahwa 
pihak-pihak dalam kontrak secara implisit telah melakukan 
pilihan hukum demikian. Misalnya, pengadilan menemukan dan 
memastikan bahwa sejumlah konsep hukum dan peristilahan 
dikenal dan digunakan di dalam satu atau dua sistem hukum, 
sedemikian sehingga sistem hukum tersebut dapat diberlakukan. 
Bentuk dan substansi kontrak juga merupakan faktor penting. 
Misalnya bilamana kontrak tertentu tidak/belum pernah ditemukan 
sebelumnya di dalam suatu sistem hukum, kiranya jelas bahwa 
sistem hukum lain yang akan diberlakukan terhadap kontrak 
tersebut. Contohnya korporasi yang dimiliki baik oleh mereka yang 
masuk ke dalam golongan bumiputera, Timur Asing atau Eropa 
akan diatur dan ditundukan kepada KUHPerdata. Penentuan ini 
dilandaskan fakta bahwa korporasi pada prinsipnya adalah entitas 

1



80

Suharnoko

hukum Barat.
b) Lingkungan (situasi-kondisi yang melingkupi pembuatan kontrak). 

Jika transaksi terjadi di situasi perdesaan, maka akan berlaku 
(sistem) hukum adat. Jika seorang Eropa memiliki toko kecil di 
perdesaan dan menyewakannya kepada penduduk desa setempat, 
maka hukum adat akan berlaku terhadap transaksi demikian. 
Sebaliknya bila seorang penduduk desa memiliki rumah di Jakarta 
dan menyewakannya kepada seorang dari golongan Eropa, maka 
KUHPerdata akan berlaku karena sistem hukum itulah yang secara 
umum diberlakukan di Jakarta.

c) Penundukan diri ke dalam sistem hukum pihak lainnya. Jika 
seseorang memilih domisili di tempat lain, yaitu tempat di mana 
transaksi dibuat, maka transaksi tersebut akan diatur oleh (sistem) 
hukum tempat di mana transaksi dilangsungkan. Misalnya, 
jika seseorang Indonesia bumiputera pergi ke toko milik orang 
berkebangsaan Eropa atau Cina untuk membeli sesuatu, maka 
diandaikan bahwa ia memasuki lingkungan hukum Barat dan 
dalam hal demikian KUHPerdata berlaku. Namun jika seorang 
pedagang keliling asing masuk ke perdesaan untuk menjual barang 
dagangannya, maka dianggap ia telah masuk ke dalam lingkup 
hukum lokal dan hukum adat akan berlaku terhadap transaksi 
demikian.

d) Penawaran Umum. Jika seseorang menawarkan sesuatu kepada 
publik dan seorang lain menerima tawaran umum tersebut, 
maka lingkup hukum dari pihak yang menawarkan akan berlaku 
terhadap transaksi demikian.

e) Kedudukan ekonomi dan sosial yang dominan dari salah satu 
pihak. Hukum mengandaikan bahwa pihak yang dominan dapat 
memaksakan kehendaknya kepada pihak lainnya. Karena itu logis 
untuk menerima bahwa hukum dari pihak dominan demikian 
yang akan berlaku. Misalnya seorang penduduk pribumi yang 
tinggal di perdesaan membeli tiket pesawat terbang. Dalam hal 
demikian diandaikan bahwa transaksi demikian ditundukkan pada 
KUHPerdata.1 

2.  Sebelum kontrak dibuat: Perundingan dengan itikad baik, 
pemutusan dan gantirugi

Sebagai suatu prinsip umum, kontrak tercipta tatkala ada perjumpaan 
kehendak. Hal ini disebut pula sebagai prinsip konsensual yang 
melandasi perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 

1 Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, Business Law: Contract and Business As-
sociations. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973): hal. 1-2.
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(1) KUHPerdata. Prinsip ini kita jumpai pula dalam ketentuan Pasal 1458 
KUHPerdata yang menyatakan kontrak jual-beli sah dan mengikat para 
pihak terhitung sejak para pihak bersepakat tentang barang dan harganya. 
Kendati begitu validitas (keabsahan) bentuk-bentuk kontrak tertentu 
digantungkan pada pemenuhan formalitas tertentu. Misalnya untuk 
keabsahan suatu persetujuan dipersyaratkan bentuk tertulis. Persyaratan 
lainnya kita temukan di dalam keabsahan perjanjian untuk menyerahkan 
sesuatu yang mensyaratkan pertama penyerahan barang dan selanjutnya 
fisik barang telah diterima oleh pihak lainnya.

Apapun kontrak yang dibuat, dapat dikatakan bahwa kesepakatan 
bersama merupakan prinsip dasar yang menentukan keabsahan kontrak. 
Ada empat syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu kontrak dapat 
dinyatakan mengikat secara hukum: kontrak harus dibuat beranjak dari 
kehendak bebas para pihak. Pihak yang membuat kontrak harus memiliki 
kecakapan hukum untuk bertindak; kontrak harus mengenai hal tertentu 
dan apa yang diperjanjikan tidak boleh sesuatu yang melawan hukum. 
Menurut ketentuan Pasal 1338(1) KUHPerdata, seketika syarat-syarat 
keabsahan perjanjian dipenuhi (Pasal 1320(1) KUHPerdata), maka 
kontrak demikian mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para 
pihak. Selanjutnya ketentuan Pasal 1338(3) KUHPerdata menyatakan 
bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk menjamin 
adanya itikad baik demikian, maka hakim pengadilan perdata memiliki 
kewenangan diskresioner untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak 
dan menjamin adanya itikad baik demikian dengan menggunakan 
prinsip keadilan dan kemasuk-akalan. Hal ini berarti bahwa dalam 
praktiknya hakim dapat menyimpangi bunyi kontrak jika penyimpangan 
demikian diperlukan untuk menjamin dan memenuhi prinsip itikad baik. 
Sebagai contoh dalam satu kasus yang terkenal, Mahkamah Agung dalam 
putusan tertanggal 11 Mei 1955 bahwa sebidang tanah yang digadaikan 
untuk Rp. 50 sebelum Perang Dunia II tidak akan ditebus dengan 
pembayaran jumlah uang yang sama. Menurut pertimbangan Mahkamah 
Agung karena nilai emas dalam jangka waktu tersebut telah meningkat 
tigapuluh kali lipat, maka risiko fluktuasi mata uang harus ditanggung 
bersama oleh keduabelah pihak sekalipun kontrak menetapkan nilai 
pinjaman sebesar Rp. 50.  Mahkamah Agung memerintahkan penggugat 
untuk membayar ½ dari 30 x Rp. 50, setara dengan Rp. 750 untuk bidang 
tanah yang menjadi objek sengketa. Sekalipun kasus di atas masuk dalam 
lingkup hukum adat, hal di atas menunjukkan kehendak Mahkamah 
untuk menggunakan prinsip itikad baik sebagai landasan untuk turut 
campur dan menggubah ketentuan kontrak sedemikian sehingga standar 
keadilan dan kemasuk-akalan terpenuhi.2

2 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 41-43.
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Prinsip lain yang terkait dengan itikad baik berkenana dengan 
perlindungan pembeli beritikad-baik (pembeli bona fide). Sebagai contoh, 
dalam hal debitur dengan itikad tidak baik mengalihkan harta bendanya 
kepada pihak ketiga dengan maksud menyembunyikan assetnya, 
KUHPerdata menyediakan satu sarana hukum khusus, Actio Pauliana, 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata. Kreditor 
dapat menghindari konsekuensi yang timbul dari transaksi-transaksi 
dengan itikad tidak baik demikian yang dilakukan debitur dengan 
mengajukan gugatan agar pengadilan membatalkan transaksi-transaksi 
tersebut. Agar dapat dinyatakan batal, transaksi tersebut harus dinyatakan 
tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bagi keabsahan kontrak dan 
menimbulkan kerugian bagi kreditur. Umumnya kerugian dianggap ada 
jika debitur mengurangi nilai assetnya sedemikian rupa sehingga nilainya 
tidak lagi mencukupi pembayaran hutang-hutangnya. Sebaliknya, hak 
seorang pembeli beritikad baik (bona fide) juga dilindungi secara terpisah 
dan tidak akan terganggu oleh putusan pembatalan demikian. Ketentuan 
Pasal 1340 KUHPerdata menetapkan bahwa perjanjian akan mengikat 
para pihak dan tidak akan menimbulkan kerugian terhadap pihak 
ketiga. Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata menyatakan pula bahwa setiap 
kreditur dapat menuntut pembatalan semua tindakan debitur yang tidak 
diwajibkan dan yang merugikan kreditur sepanjang kreditur berhasil 
membuktikan bahwa debitur dan pihak ketiga tersebut mengetahui 
bahwa transaksi tersebut akan merugikan kreditur.  

Apakah pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan itikad baik atau 
tidak merupakan persoalan hukum. Pertanyaan hukum yang relevan se-
karang ini ialah apakah prinsip itikad baik harus ada pada saat pelaksanaan 
kontrak saja ataukah juga harus ada pada waktu kontrak dibuat ataukah 
juga sudah harus berperan pada tahapan perundingan yang mendahului 
pembuatan/penutupan kontrak?

Sebagai perbandingan, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) 
mengakui bahwa prinsip itikad baik sudah harus ada dan berperan 
sebelum kontrak dibuat. Pertimbangan demikian dapat kita temukan 
dalam arrest Hoge Raad 18 juni 1982, NJ 1983, 723. Di akhir 1974, Plass 
mengajukan usulan menutup kontrak kerja di kota Valbrug. Dalam 
pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas usulan tersebut, walikota 
Valbrug menyatakan dan menjamin bahwa usulan Plass telah diterima, 
namun untuk resminya masih harus mendapatkan persetujuan Dewan 
Kota. Dalam kenyataan Dewan Kota memutuskan bahwa pemenang 
tender adalah Arns BV, dan perusahaan inilah yang akan menandatangani 
kontrak kerja. Dengan latarbelakang itulah, maka Plass membawa kasus 
ini kehadapan pengadilan dan menuntut gantirugi. Pengadilan tingkat 
pertama dan banding memutus demi keuntungan Plass dan mengabulkan 
tuntutan gantirugi yang ia ajukan. Alasan pertimbangannya ialah bahwa 
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prinsip itikad baik seharusnya sudah ada dan diperhatikan para pihak 
sebelum kontrak dibuat. Karena tidak ada hubungan kontraktual antara 
Kota Valbrug dengan Plass, pengadilan hanya mengabulkan gantirugi 
atas dasar kerugian nyata, namun tidak berdasarkan perhitungan 
keuntungan yang diharapkan. Kendati begitu, kemudian Hoge Raad 
mempertimbangkan bahwa bilamana perundingan pendahuluan sudah 
mencapai konsensus final, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut 
dan mendapatkan gantirugi berdasarkan hilangnya keuntungan yang 
diharapkan.3

Kritikan terhadap arrest Hoge Raad muncul dari sudut pandang 
doktrin hukum klasik. Dinyatakan bahwa tujuan gugatan wan-prestasi 
adalah menempatkan penggugat dalam posisi seolah kontrak telah 
dilaksanakan dan karena itu sewajarnya penggugat mengharapkan dika-
bulkannya kompensasi atas keuntungan yang diharapkan dan tidak 
dapat diterimanya karena wanprestasi tersebut.  Pada lain pihak, tujuan 
gugatan perbuatan melawan hukum ialah menempatkan penggugat 
pada posisi sebelum perbuatan melawan hukum terjadi dan karena itu 
penggugat hanya berhak menuntut gantirugi atas kerugian nyata yang 
dideritanya.

Dengan cara serupa di Perancis, bilamana dalam tahapan perun-
dingan awal, satu pihak mengundurkan diri dari perundingan tanpa 
alasan yang sahih, maka ia dapat digugat atas dasar perbuatan melawan 
hukum. Namun begitu perundingan hampir mencapai kata sepakat, 
pihak yang mundur dari perundingan demikian akan digugat atas dasar 
wan-prestasi. Di Jerman, pengadilan sejak 1960-an telah mengembangkan 
aturan bahwa barangsiapa yang mundur dari perundingan tanpa alasan 
sahih dan menyebabkan investasi yang dilakukan pihak lainnya menjadi 
tidak berguna/bernilai, maka pihak demikian harus bertanggungjawab 
atas kerugian yang diderita pihak lainnya itu.4

Sebagai perbandingan, dalam negara-negara yang menganut 
sistem common law, seperti Amerika Serikat, pengadilan menerapkan 
doktrin promissory estoppel untuk melindungi pihak lain yang bergantung 
pada janji pihak lainnya pada tahapan negosiasi pendahuluan (awal). 
Sejatinya doktrin promissory estoppel di Inggris merupakan perkembangan 
atau tanggapan atas doktrin consideration. Di bawah doktrin consideration, 
janji (promise) tidak dianggap mengikat secara hukum terkecuali diiringi 
pertimbangan yang melatarbelakanginya (consideration). Pertimbangan 
adalah sesuatu yang bersifat timbal-balik, memberikan keuntungan 
pada yang memberikan janji (promissor) dan kerugian pada pihak yang 

3 Van den Burg, Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi (trj. F. Tengker) (Ban-
dung: Mandar Maju), hal. 95-96.

4 Jack Beatson and Daniel Friedman (ed.), Good Faith and Faults in Contract Law, (Oxford: 
Clarendon Press, 1999), hal. 38.
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menerima janji (promisse).  Namun di bawah doktrin promissory estoppel, 
janji dianggap mengikat sebagai hukum tanpa consideration demikian 
sepanjang atau tergantung pada: yang diberi janji bergantung pada janji 
yang diberikan; ketergantungan demikian membuatnya melakukan 
sesuatu atau mengandalkan sesuatu; ketika pemberi janji menarik janjinya 
itu, maka hal itu menimbulkan kerugian pada pihak yang menerima janji. 
Sebagai contoh di dalam London Property T Ltd v High Trees House Ltd (1947), 
K.B. 130, penggugat menyewakan satu blok apartemen di London kepada 
tergugat untuk jangka waktu 99 tahun dengan harga sewa senilai 1.250 
poundsterling per tahun. Pada waktu perang sulit untuk menemukan orang 
yang mau menyewa flat atau apartemen dan karena itu penggugat setuju 
untuk mengurangkan biaya sewa sampai sejumlah 1.250 poundsterling 
per tahun. Setelah perang berakhir, penggugat mengajukan tuntutan 
kehadapan pengadilan menuntut tergugat membayar harga sewa untuk 
seluruh jangka waktu sewa. Pengadilan memutus bahwa janji untuk me-
ngurangi biaya sewa adalah absah dan mengikat sekalipun dibuat tanpa 
pertimbangan (without consideration).5

Dalam satu kasus terkenal lainnya, Hoffman v. Red Owl (1965), 
Pertokoan Red Owls dalam perundingan pendahuluan memberikan janji 
akan memberikan atau menutup kontrak franchise dengan Hoffman de ngan 
sejumlah syarat yang mendahului. Hoffman diwajibkan untuk memasukan 
investasi senilai 18000 US Dollar. Dengan mempertimbangkan janji Red 
Owl Stores, Hoffman membeli bangunan yang diperuntukan sebagai toko 
dan menyewa rumah untuk keluarganya di Chilton. Namun ternyata Red 
Owl Stores ingkar janji dan meminta tambahan investasi. Hoffman tidak 
dapat memenuhi permintaan tambahan di atas dan kontrak franchise 
tersebut tidak jadi ditutup antara mereka. Di bawah doktrin hukum 
klasik, maka belum dianggap muncul pertanggungjawaban hukum pada 
tahapan negosiasi pendahuluan dan sebab itu Red Owl Stores tidak dapat 
dimintakan tanggung jawab untuk mengkompensasikan semua biaya 
yang telah dikeluarkan Hoffman. Dalam hal ini dapat dikatakan kontrak 
franchise bahkan belum ada. Red Owl Stores dan Hoffman bahkan 
belum mencapai kesepakatan perihal pembayaran, royalti dan jangka 
waktu kontrak. Dokrin hukum klasik kiranya membedakan dan memilah 
tegas antara hubungan prakontraktual yang belum memunculkan hak 
dan kewajiban hukum dengan hubungan kontraktual dengan ikatan 
hak kewajiban bertimbal balik. Meski demikian, Mahkamah Agung 
(negara bagian) Wisconsin menggunakan doktrin hukum modern 
yang mendahulukan keadilan di atas kepastian hukum. Karena itu 
pula, Mahkamah Agung Wisconsin memutus bahwa Hoffman berhak 
menerima kompensasi dan mengabulkan gantirugi atas kerugian nyata 

5 A.G. Gust (ed.), Anson’s Law of Contract, (London: Clarendon Press, 1975), hal. 113.
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yang diderita namun tidak mencakup keuntungan yang diharapkan, satu 
dan lain, karena kontrak franchise-nya sendiri belum ditutup.6

Dari sudut pandang hukum Indonesia, perlu untuk dianalisis 
apakah dalam penerapan aturan perundang-undangan pengadilan 
menggunakan doktrin itikad baik dalam tahapan perundingan 
pendahuluan/awal. Sebagaimana telah disebutkan di dalam ketentuan 
Pasal 1338(1) KUHPerdata bahwa seketika perjanjian telah memenuhi 
syarat bagi keabsahan kontrak, maka kontrak demikian berlaku sebagai 
hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena itu pula, maka 
menurut ketentuan Pasal 1338(2) KUHPerdata kontrak tidak dapat 
dibatalkan secara sepihak terkecuali ada alasan sahih (masuk akal) 
sebagaimana ditetapkan undang-undang untuk membatalkannya secara 
sepihak. Selanjutnya ketentuan Pasal 1338(3) KUHPerdata menyatakan 
bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik 
memberikan kepada hakim kewenangan diskresioner untuk menyimpang 
dari makna harafiah ketentuan dalam kontrak, yakni jika pemaknaan 
harafiah (akan) menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Sebagai 
contoh di dalam Ny Boesono dan R Boesono v. Sri Setyaningsih, kasus No. 
343/K/Pdt/1985 tertanggal 4 maret 1987, Mahkamah Agung berpendapat 
bahwa sekalipun para pihak bersepakat untuk menerapkan tingkat 
bunga pinjaman sebesar 10% per bulan, hal ini harus dianggap suatu 
ketidakadilan. Boesono adalah pensiunan yang butuh uang. Boesono 
menggadaikan buku pensiunannya sebagai jaminan untuk mendapatkan 
pinjaman. Menurut Mahkamah Agung, tingkat bunga pinjaman 10% per 
bulan terlalu tinggi dan sebab itu direndahkan menjadi 1% per bulan. 
Persoalan menarik terkait dalam kasus ini ialah apakah prinsip itikad 
baik harus dianggap berperan dalam pelaksanaan kontrak ataukah harus 
sudah berperan ketika kontrak dibuat.

Beranjak dari doktrin hukum klasik, prinsip itikad baik dapat 
diterapkan hanya bilamana kontrak memenuhi syarat-syarat keabsahan 
kontrak, khususnya kepastian atau obyek tertentu. Mengikuti doktrin 
hukum klasik tersebut, maka prinsip itikad baik tidak dapat diterapkan 
terhadap tahapan perundingan awal yang mendahului penutupan 
kontrak. Sebagai ilustrasi dalam kasus N.V. Aniem v. Said Wachidin No. 
235/1953/Pdt, tertanggal 13 agustus 1958, pengadilan banding Surabaya 
mempertimbangkan bahwa N.V. Aniem penyedia/penyalur listrik tidak 
berkewajiban untuk memasok listrik bagi bioskop milik Said Wachidin. 
Perjanjian antara N.V. Aniem dan Wachidin tidak mengatur perihal 
kuantitas pasokan listrik dan karena itu tidak ada kontrak mengikat 
tentang hal itu. Dalam kasus ini, Wachidin harus membayar peralatan 

6 Donal Harris and Denis Tallon (ed.), Contract Law Today: Anglo-French Comparison, (Ox-
ford: Clarendon Press, 1989), hal. 27.
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listrik sendiri. Lebih lagi, Wachidin juga menuntut gantirugi atas dasar 
kehilangan keuntungan yang diharapkan sejumlah Rp. 297.822,- yang 
diperhitungkan dari 21 februari 1952, tatkala N.V. Aniem seharusnya 
sudah memasok listrik kepada bioskop miliknya sampai 16 mei ketika 
ia memutuskan untuk menyalurkan listrik sendiri bagi kepentingan 
bioskopnya.  Mahkamah Agung berpihak pada N.V. Aniem karena menurut 
pertimbangannya tidak ada kontrak dan karena itu tidak ada kewajiban 
untuk memasok/menyalurkan listrik. Kritikan terhadap putusan ini 
dilandaskan pada ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa kuantitas bisa saja tidak tertentu atau belum ditentukan, namun 
kemudian dapat dipastikan sewaktu perjanjian dilaksanakan. Hal ini 
berarti bahwa sekalipun perjanjian tidak menyebut kuantitas, perjanjian 
tersebut harus tetap dianggap absah, sepanjang kuantitas tersebut 
kemudian dapat dipastikan dalam tahapan pelaksanaan kontrak. 
Lagipula kuantitas tersebut dapat dipastikan dengan menggunakan 
penafsiran. Ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa 
perjanjian mengikat tidak saja berkenaan dengan apa yang secara tegas 
diperjanjikan melainkan juga berkenaan dengan sifat perjanjian demikian 
atau berdasarkan apa yang adil, atau menurut kebiasaan atau hukum.  
Selanjutnya ketentuan 1347 KUHPerdata menetapkan bahwa semua 
ketentuan yang bersumberkan pada (hukum) kebiasaan yang berlaku 
harus secara implisit dianggap termuat dalam perjanjian sekalipun tidak 
disebutkan secara tegas dalam perjanjian demikan.

Di dalam kasus lain pihak yang terlibat adalah konsumen 
perumahan. Konsumen ini membaca iklan dalam brosur yang dibagikan 
bahwa perusahaan real estate akan menyediakan fasilitas pemancingan 
dan rekreasi di lokasi perumahan. Beranjak dari janji yang termuat dalam 
brosur tersebut, konsumen membeli rumah dari perusahaan dengan 
menggunakan fasilitas pinjaman perumahan dari Bank Tabungan Negara. 
Dalam kenyataan tidak tersedia pemancingan maupun fasilitas rekreasi.  
Mereka (para konsumen yang merasa tertipu) kemudian mengajukan 
gugatan. Namun Mahkamah Agung dalam putusan No. 3138/K/Pdt/1984 
tertanggal 29 april 1997 menolak gugatan tersebut. Menurut Mahkamah 
Agung, rencana pembangunan perumahan (site plan) tidak menunjukkan 
bahwa akan dibangun fasilitas pemancingan maupun rekreasi. Site plan 
tersebut telah diverifikasi oleh pemerintah daerah dan karena itu pula 
tidak ada kewajiban bagi perusahaan pengembang untuk membangun 
fasilitas tersebut. Putusan Mahkamah Agung di atas menunjukkan 
dominasi pemikiran doktrin hukum klasikal, yakni bahwa informasi 
yang termuat di dalam brosur tidak menciptakan kewajiban hukum dan 
bahwa tidak ada kewajiban pre-kontraktual yang mengikat para pihak. 
Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 9/1999 tentang perlindungan 
konsumen, pengusaha dilarang untuk membuat iklan dengan informasi 
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palsu untuk menyesatkan konsumen.
Persoalan lain berkenaan dengan negosiasi dan kontrak ialah 

tatkala negosiasi berkembang menjadi perjanjian yang mengikat secara 
sah menurut hukum. Masyarakat pengusaha (bisnis) kerapkali berbicara 
tentang nota kesepahaman (memorandum of understanding) sebelum 
masuk atau mengikatkan diri ke dalam kontrak yang mengikat. Nota 
kesepahaman ialah pernyataan tertulis yang merincikan kesepahaman 
awal dari pihak-pihak yang akan mengikatkan diri ke dalam suatu 
kontrak atau perjanjian lainnya. Nota demikian yang mendahului kontrak 
pada dasarnya memuat pernyataan-pernyataan yang tidak mengikat dan 
memang tidak dimaksudkan untuk mengikat para pihak dan sekaligus 
tidak hendak mencegah para pihak bernegosiasi dengan pihak ketiga.  
Namun demikian, pengadilan berhadapan dengan nota kesepahaman 
kerapkali beranggapan bahwa komitmen untuk membuat kontrak telah 
dibuat. Ini terjadi misalnya dalam hal kedua belah pihak secara sukarela 
melaksanakan kesepahaman yang tertuang dalam nota tersebut. Jika 
hanya satu pihak saja yang melaksanakan nota kesepahaman tersebut, 
maka fakta ini dapat menimbulkan tanggungjawab prekontraktual 
beranjak dari kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik atau 
berdasarkan promissory estoppel.

Pihak-pihak yang bernegosiasi mungkin tidak berhasil mencapai 
kata sepakat dan menghentikan perundingan. Persoalan hukum yang 
terkait ialah apakah para pihak terikat pada kesepakatan lisan berkenaan 
dengan hal-hal mendasar seperti barang dan harga.  Ini adalah persoalan 
penting dalam hukum Indonesia satu dan lain karena ketentuan Pasal 1458 
KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak jual beli absah dan mengikat 
seketika para pihak bersepakat tentang barang dan harga, bahkan juga 
jika barang belum diserahkan dan harga belum dilunasi. Kontrak jual beli 
demikian memuat prinsip konsensual dan obligatoir. Dengan konsensual 
dimaksudkan bahwa kontrak jual beli itu menjadi absah seketika tercapai 
kesepakatan tentang harga dan barang. Sedangkan dengan prinsip 
obligatoir dimaksudkan bahwa perjanjian tersebut hanya menimbulkan 
kewajiban pada para pihak saja. Penjual wajib menyerahkan barang dan 
pembeli wajib membayar harga barang tersebut. Itu juga berarti bahwa 
kontrak jual beli tidak mengakibatkan pengalihan alas hak dari penjual 
ke pembeli. Pengalihan alas hak demikian harus dilaksanakan sesuai 
ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Dengan demikian disarankan bahwa 
selama negosiasi awal yang mendahului kontrak para pihak membuat 
pernyataan sebagai berikut: “para pihak tidak bermaksud mengikatkan 
diri terkecuali melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak dan yang memuat ketentuan-ketentuan yang diterima/di-
sepakati oleh keduabelah pihak”.

Sekalipun demikian beranjak dari KUHPerdata dapat dikatakan 
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bahwa perjanjian bisa dibuat tertulis maupun lisan. Kadangkala 
kehendak para pihak untuk membuat atau masuk kedalam kontrak yang 
mengikat secara hukum dapat ditafsirkan dari fakta dan situasi-kondisi 
yang melingkupi transaksi yang berlangsung. Lebih lanjut, pihak yang 
mengajukan penawaran dapat menentukan bagaimana pihak lawannya 
akan menerima penawaran tersebut. Namun di sini harus dicermati 
pula adanya doktrin bahwa “berdiam diri tidak dapat ditafsir sebagai 
penerimaan (diam-diam)”. Penerimaan dapat dilakukan dengan atau 
melalui tingkah laku tertentu. Sebagai ilustrasi kita temukan klausul 
“anda diharapkan membaca cermat ketentuan dan syarat-syarat di bawah 
ini sebelum membuka bungkusan barang. Jika anda tidak menyetujui 
ketentuan dan persyaratan tersebut, maka anda dipersilakan segera 
mengembalikan bungkusan tersebut dalam keadaan tidak terbuka dan 
uang anda akan dikembalikan”. Klausul seperti ini banyak kita jumpai 
dalam bungkus disket berisi piranti lunak komputer dan dikenal juga 
dengan istilah “shrink-wrap’.

Setelah satu pihak menyampaikan penawarannya, pihak lainnya 
dapat menegaskan di dalam dokumen lainnya bahwa ia setuju dengan 
ketentuan dan persyaratan, namun dengan sejumlah perubahan. 
Persoalan hukum yang terkait ialah apakah perubahan demikian dapat 
dianggap sebagai penerimaan dan karena itu pula menjadi bagian dari 
kontrak yang mengikat secara sah. Ini menjadi lebih penting bilamana 
perubahan yang diajukan menyangkut masalah substansial seperti harga, 
kuantitas barang atau cara pembayaran. Sebagai perbandingan di dalam 
sistem common law dapat kita temukan doktrin yang menyatakan bahwa 
tawaran balik (counter offer) bukanlah penawaran. Dalam kasus Hyde v 
Wrench, ternyata bahwa Wrench menawarkan untuk menjual dengan harga 
1000 poundsterling dan Hyde meminta (mengajukan tawaran balik) 950 
poundsterling yang ditolak oleh Wrench. Akhirnya Hyde menyepakati 
harga 1000 poundsterling, namun Wrench kemudian menolak. Pertanyaan 
hukumnya ialah apakah dalam hal di atas dapat dikatakan telah terbentuk 
kesepakatan kontraktual? Berdasarkan doktrin “mirror image rule” (aturan 
bayangan cermin) disebutkan bahwa penerimaan harus berkesesuaian 
secara tepat dengan penawaran yang diajukan. Sebab itu dikatakan 
tidak telah terbentuk kontrak karena ketika Hyde meminta harga 950 
poundsterling, permintaan ini harus dimaknai sebagai tawaran balik atau 
bahkan tawaran baru. Sebagai bandingan, the Uniform Commercial Code 
membolehkan perubahan (usulan balik) terkecuali pihak yang mengajukan 
penawaran pertama kali dengan tegas menyatakan bahwa penerimaan 
harus secara substansial berkorespondensi dengan penawaran atau pihak 
yang mengajukan penawaran telah menolak usulan perubahan (tawaran 
balik) dalam jangka waktu yang layak.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pihak yang menerima 
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penawaran dapat mengajukan perubahan untuk menambah atau 
mengubah substansi kontrak dan (bila diterima) hal itu menjadi bagian 
dari kontrak. Pada lain pihak, pihak yang mengajukan penawaran dapat 
mencegah perubahan (usulan balik) menjadi bagian dari kontrak dengan 
membuat pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
(1) penerimaan ditundukan pada persyaratan-ketentuan yang ditulis 

di lembar sebaliknya (acceptance subject to the condition in the reserve 
side);

(2) Pihak yang mengajukan penawaran dengan tegas membatasi 
ruang bagi penerimaan kondisi (persyaratan dan ketentuan) 
penawarannya. Pihak yang mengajukan penawaran berkeberatan 
dengan penambahan ketentuan atau persyaratan tambahan 
atau yang berbeda sebagaimana diajukan pihak yang menerima. 
Bilamana perubahan demikian dicakupkan ke dalam penerimaan 
pihak yang menerima penawaran, kontrak penjualan hanya akan 
terjadi berdasarkan penerimaan ketentuan-persyaratan yang 
ditetapkan pihak yang mengajukan penawaran;

(3) Penerimaan dari penawaran ini harus dilakukan sesuai dengan 
atau mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ada dan bilamana 
diajukan ketentuan-persyaratan tambahan atau yang berbeda 
dan hal itu merupakan tawaran balik, maka kontrak tidak akan 
terbentuk terkecuali atas dasar penerimaan tawaran balik yang 
diajukan oleh pihak yang mengajukan penawaran awal.

Pilihan pertama hanya menyatakan bahwa klausula yang 
dirumuskan di lembaran sebelah (reserve side) merupakan bagian dari 
penawaran. Opsi ketiga menyatakan pada dasarnya bahwa tawaran 
balik dari pihak penerima (modifikasi atau penambahan ketentuan-
persyaratan) tidak akan menjadi mengikat tanpa adanya persetujuan 
dari pihak yang mengajukan penawaran  pertama.  Dengan demikian 
bilamana kedua belah pihak melaksanakan kontrak, maka hal itu berarti 
pula bahwa pihak yang mengajukan penawaran (pihak pertama) telah 
menerima tawaran balik (modifikasi atau penambahan) yang diajukan 
pihak yang menerima (pihak kedua).7 Sebagai ilustrasi dalam kasus PT. 
Dua Berlian v. Lee Kum Kee, No. 1284K/Pdt/1998 tertanggal 18 desember 
2000, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa sekalipun di dalam 
perjanjian distributor secara  tegas tertulis bahwa perjanjian tersebut 
hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun, namun kenyataan bahwa 
Lee Kum Kee terus mengirim sosis dan PT. Dua Berlian melakukan 
pembayaran setelah lewat satu tahun dianggap telah memunculkan 
kesepakatan diam-diam. Ketika Lee Kum Kee kemudian secara sepihak 

7 Scott J. Burnham, Drafting Contract (Charlottevesvile, Virginia: The Michie Company, 
1993), hal. 21-22.
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memutus kontrak, maka tindakan ini merupakan perbuatan melawan 
hukum, yaitu karena pemutusan kontrak seketika merupakan perbuatan 
yang tidak patut dan melanggar kewajiban untuk bertindak cermat/hati-
hati (duty to care). Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa opsi 
kedua merupakan pilihan terbaik bagi pihak yang melakukan penawaran 
untuk mencegah perubahan (modifikasi) ketentuan-persyaratan oleh 
pihak yang menerima penawaran tersebut.

Akhirnya adalah penting untuk mengetahui bilamana penawaran 
dan permintaan menciptakan kontrak. Jika pihak yang mengajukan 
penawaran dan pihak yang menerima berkomunikasi seketika (tatap 
muka), maka mudah untuk menentukan kapan kontrak terbentuk. 
Berbeda halnya bila komunikasi tidak dilangsungkan instan. Dalam hal 
demikian muncul dua teori hukum. Pertama adalah teori kotak pos (mail 
box theory). Kontrak dalam teori ini dinyatakan terbentuk seketika pihak 
penerima mengirimkan penerimaannya kepada pihak yang mengajukan 
penawaran terlepas apakah pesan tersebut diterima atau tidak. Teori 
lainnya, teori penerimaan, menyatakan bahwa kontrak terbentuk seketika 
pihak pertama (yang mengajukan penawaran) menerima surat (pernyataan 
penerimaan) yang dikirim pihak kedua (pihak penerima). Negara-negara 
dengan sistem hukum Eropa kontinental (civil law system) umumnya 
menerapkan teori penerimaan (received theory). Sebagai ilustrasi, UU 
11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam ketentuan 
Pasal 20 menyatakan bahwa transaksi elektronik tuntas terjadi ketika 
penerimaan (pernyataan menerima) sampai dan diterima oleh pihak yang 
mengajukan penawaran (pihak pertama), terkecuali ditentukan lain oleh 
keduabelah pihak. Sebaliknya kebanyakan negara-negara dengan sistem 
hukum Anglo-Saxon (common law) menerapkan teori kotak pos. Kendati 
begitu ada juga pandangan yang menyatakan bahwa seharusnya transaksi 
elektronik dibedakan berdasarkan komunikasi seketika (instan) dan yang 
tidak instan. Transaksi melalui surat elektronik (e-mail) merupakan 
komunikasi tidak langsung (tidak instan) dan karena itu teori kotak pos 
berlaku, sedangkan transaksi melalui situs jaringan (website) merupakan 
komunikasi instan dan dalam hal demikian berlaku teori penerimaan 
(received theory).

3. Pembentukan kontrak: Kontrak yang dapat dibatalkan dan 
batal demi hukum

Untuk membentuk kontrak yang absah, empat elemen harus dipenuhi 
berdasar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Ke-empat unsur tersebut 
adalah katasepakat para pihak; kecakapan bertindak (membuat kontrak); 
hal tertentu dan sebab yang halal. Kata sepakat dan kecakapan hukum 
disebut sebagai unsur subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang 
membuat kontrak. Sebaliknya hal tertentu dan sebab halal disebut syarat 
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objektif karena berkenaan dengan objek kontrak. Dalam hal syarat subjektif 
tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi dapat dibatalkan (voidable). Dapat 
dibatalkan berarti bahwa kontrak tetap sah dan berlaku sampai hakim 
menyatakannya sebagai batal dan selama alasan untuk pembatalan tidak 
diajukan oleh para pihak kehadapan hakim, kontrak tetap berlaku dan 
mengikat.  Sebaliknya batal demi hukum (null and void) berarti bahwa 
kontrak yang dibuat tidak menciptakan akibat hukum apapun bagi para 
pihak. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian demikian dan 
tidak ada alas hak untuk mengajukan gugatan kehadapan hakim. Hakim, 
ex officio, akan memutus kontrak sebagai batal demi hukum, sekalipun 
para pihak tidak mengajukan permohonan kebatalan demikian.8 

 Kata sepakat pada dasarnya adalah kesepakatan bersama antara 
para pihak dan kesepakatan bertimbalbalik demikian harus dinyatakan 
secara lisan atau tertulis. Kesepakatan harus diberikan atas dasar 
kehendak bebas tanpa kekeliruan, paksaan atau penipuan. Kekeliruan 
berkenaan dengan substansi atau kualitas pokok kesepakatan dalam 
kontrak. Sebagai contoh, seseorang hendak membeli cincin emas, namun 
ternyata yang dibelinya adalah cincin tembaga. Penting bahwa pihak 
lawan mengetahui bahwa mitranya keliru dan kemudian tetap tidak 
memberitahunya akan kekeliruan tersebut.

Dengan paksaaan tercakup tekanan psikologis maupun intimidasi. 
Orang yang diintimidasi haruslah takut bahwa sesuatu “kecelakaan”  
bisa menimpa dirinya pribadi atau keluarganya atau hartakekayaannya 
dan karena takut akan ancaman itulah ia bersepakat.  Sebagai ilustrasi, 
seseorang diancam bahwa rahasia pribadinya akan dibuka kehadapan 
publik bilamana ia tidak menandatangani kontrak. Ancaman demikian 
haruslah merupakan tindakan salah atau melawan hukum. Jika ancaman 
demikian adalah absah, maka tidak dapat dikatakan adanya paksaan. 
Sebagai contoh, ancaman bahwa bilamana ia tidak menandatangani kontrak 
ia akan dituntut di muka pengadilan untuk membayar hutang-hutangnya. 
Berkenaan dengan pembayaran hutang, UU tentang pelarangan riba yang 
diundangkan pada 1938 harus disebut. Berdasarkan UU itu diperkenankan 
bagi satu pihak untuk menuntut pembatalan kontrak jika ada perbedaan 
yang luar biasa antara hak-kewajiban bertimbalbalik dari para pihak dan 
pihak yang dirugikan tanpa pertimbangan matang atau karena keadaan 
terdesak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.9

Penipuan merupakan tindakan sembunyi-sembunyi yang dilakukan 
salah satu pihak sebelum kontrak dibuat dengan tujuan menyesatkan 
pihak lawannya dan membujuknya menutup kontrak yang tanpa 

8 R. Subekti, op.cit. hal. 22.
9 R. Subekti, The Law of Contracts in Indonesia, Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji 

Masagung, 1998): hal. 4.
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penipuan tersebut tidak akan dilakukannya.  Pernyataan palsu dalam 
dirinya sendiri bukan penipuan. Tindakan itu harus berbarengan dengan 
rangkaian kebohongan. Sebagai contoh, kealpaan memberitahu pembeli 
potensial akan cacat tersembunyi bukanlah suatu tindakan penipuan 
karena bukan perbuatan tersembunyi, dan tindakan tersebut haruslah 
sedemikian rupa sehingga pihak yang ditipu tidak akan bersepakat bila 
kebohongan itu diketahuinya.10

Tuntutan hukum untuk menghindari (membatalkan) keberlakuan 
kontrak atas dasar kekeliruan atau paksaan hanya dapat diajukan oleh 
pihak yang dirugikan, dan harus diajukan dalam jangka waktu lima tahun 
setelah paksaan berhenti atau dalam jangka waktu lima tahun terhitung 
sejak kekeliruan atau penipuan diketahui. Korban dapat mengajukan klaim 
tidak adanya kata sepakat berhadapan dengan tuntutan wanprestasi yang 
diajukan terhadap korban. Tidak ada panduan bagaimana menggunakan 
hal di atas dalam pembelaan diri.

Pengadilan Indonesia juga menerapkan doktrin pengaruh tidak 
seimbang (undue influence). Doktrin ini menyatakan bahwa jika salah 
satu pihak berkedudukan dominan, maka ia dapat menyalahgunakan 
kedudukannya itu dan mendorong pihak lain masuk ke dalam kontrak. 
Dominasi tersebut bisa bersifat psikologis ataupun ekonomis. Sebagai 
contoh di dalam kasus NY Boesono debitur adalah pensiunan yang butuh 
uang. Debitur mengikatkan diri pada perjanjian pinjaman pada kreditur 
yang secara ekonomi sangat kuat dengan bunga 10% per bulan dan untuk 
itu menggadaikan buku pensiunnnya.  Dalam kasus lainnya, Made Oka 
Masagung v. PT. Bank Artha Graha, Notaris Koesbiono Sarmanhadi SH, Sugianto 
Kusuma dan PT. Binajaya Padukreasi, No. 3641 K/Pdt/2001, Mahkamah 
Agung mempertimbangkan bahwa salah satu syarat bagi keabsahan 
suatu kontrak adalah bahwa kata sepakat harus diberikan atas dasar 
kehendak bebas. Made Oka Masagung menandatangani akta jual beli, 
memindahkan alas hak atas hartakekayaannya sewaktu dia di penjara. 
Dengan janji Bank Artha Graha bahwa ia akan dibebaskan dari penjara ia 
terbujuk mengalihkan hartakekayaannya. Mahkamah Agung menyatakan 
bahwa perilaku Bank Artha Graha merupakan penyalahgunaan keadaan 
(misbruik van de omstandigheden) dan karena itu perjanjian dan akta jual 
beli dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. 

Syarat kedua yang menentukan keabsahan kontrak adalah 
kecakapan bertindak. Sebagai aturan umum semua orang dianggap cakap 
untuk membuat kontrak, terkecuali anak belum dewasa dan orang-orang 
yang ditempatkan di bawah perwalian. Kontrak yang dibuat oleh anak 
belum dewasa atau mereka yang ditempatkan di bawah perwalian dapat 
dibatalkan oleh pengadilan atas dasar permohonan yang disampaikan 

10 Sudargo Gautama, Indonesian Business Law (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 77.
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orang yang bersangkutan atau pihak yang berkuasa mewakili mereka, 
yakni sepanjang permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu lima 
tahun sejak kontrak dibuat. Kewajiban yang dibebankan kepada pihak 
lainnya di dalam kontrak tetap akan berlaku karena ketidakcakapan 
tersebut terkecuali kontrak telah dibatalkan. Pertanyaan hukum yang 
terkait ialah apakah anak belum dewasa yang bertindak seolah telah 
dewasa akan terikat pada kontrak yang dibuat, satu dan lain karena 
pihak lainnya menandatangani kontrak berdasarkan pengetahuan atau 
keyakinan keliru perihal kecakapan si anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 108 KUHPerdata, seorang perempuan 
yang sudah menikah tidak cakap untuk membuat kontrak terkecuali 
didampingi suaminya. Sekalipun begitu untuk alasan praktis ketentuan di 
atas dikesampingkan atau diabaikan oleh para notaris di Indonesia tatkala 
membuatkan kontrak untuk kepentingan seorang perempuan menikah. 
Diandaikan bahwa pengadilan tidak akan menerapkan ketentuan Pasal 
108 KUHPerdata karena tidak adil dan lagipula ketentuan serupa di 
dalam BW Belanda telah dihapuskan. Setelah UU 1/1974 (UU Perkawin-
an) diundangkan perempuan menikah dianggap cakap bertindak dan 
membuat kontrak tanpa perlu didampingi suaminya.

Korporasi dan asosiasi (persekutuan) yang dikualifikasikan 
sebagai badan hukum memiliki kecakapan bertindak sama dengan 
orang-perorang. Karena korporasi adalah person yang dibuat (tidak 
alamiah), maka dalam pembuatan kontrak, korporasi diwakili oleh dewan 
direksi atau pengelolanya. Kecakapan bertindak badan hukum terkait 
berkelindan dengan perjanjian pembentukannya yang di dalamnya 
ditetapkan maksud-tujuan pendiriannya. Korporasi memiliki kecakapan 
membentuk kontrak sepanjang kontrak demikian secara substansial 
masuk dalam ruang lingkup maksud-tujuan yang dinyatakan dalam 
perjanjian pembentukannya.  Bila kontrak yang dibuat berada di luar 
lingkup kewenangan (maksud-tujuan pendiriannya), maka korporasi 
tersebut dianggap bertindak ultra vires.11

Syarat ketiga yang menentukan keabsahan kontrak ialah hal 
tertentu. Dengan itu dimaksudkan substansi kontrak. Misalnya untuk 
dapat diserahkan, maka jenis barang harus dirinci (contoh: kapas). Namun 
di dalam kontrak tidaklah disyarakat bagi para pihak untuk merinci 
secara tepat kuantitas barang, sepanjang di dalam kontrak diberikan 
landasan untuk menentukan kuantitas barang di masa depan. Secara 
umum hal tertentu dapat mencakup hak dan kewajiban, jasa-barang 
atau hal-hal tertentu, yang ada maupun akan ada sepanjang semua itu 
dapat ditentukan. Sebagai contoh, di Indonesia umumnya pembeli 

11 Fred G. Tumbuan, “Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan 
Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya (Makalah disampaikan pada Seminar 
Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terba-
tas, Jakarta, 24 September 2011), hal. 7.
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membeli mobil secara indent. Kontrak jual-beli mobil yang belum ada 
dan belum berada di tangan penjual diperbolehkan, sepanjang ketika 
kontrak harus dilaksanakan mobil tersebut telah berada ditangan penjual 
dan dapat diserahkannya kepada pembeli. Pada lain pihak, kontrak yang 
tidak mungkin dilaksanakan adalah batal demi hukum. Di samping itu 
perlu diperhatikan bahwa tidak ada syarat harus adanya timbal-balik 
(resiprositas). KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa seseorang 
dapat mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu kepada seorang 
lain tanpa menuntut imbalan. Sebagai perbandingan, dengan merujuk 
pada doktrin consideration dalam sistem hukum common law, kontrak 
tanpa adanya pertimbangan perihal resiprositas tidak akan dianggap 
berkekuatan hukum.

Syarat keempat bagi keabsahan kontrak adalah sebab atau causa 
yang halal. Jika substansi kontrak adalah sesuatu yang melawan hukum 
atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum, 
kontrak akan dinyatakan batal demi hukum. Sebagai contoh, Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Perusahaan Listrik Negara v. Payton Energy 
No. 517/Pdt.G/1999 mempertimbangkan bahwa perjanjian pembelian/
pemasokan energi (power purchase agreement) adalah batal demi 
hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 33 UUD 1945. PLN telah 
membeli listrik dari Payton dalam US Dollar dan menjualnya kembali 
kepada konsumen di Indonesia dalam mata uang rupiah. Sekalipun, 
UU tentang Listrik yang berlaku membolehkan pihak swasta terlibat 
dalam penyediaan/pemasokan tenaga listrik, namun menurut Peraturan 
Presiden 37/1972, nilai jualnya tetap harus menggunakan mata uang 
rupiah.  Dalam perkara ini PLN telah membeli tenaga listrik dari Payton 
dengan nilai YSD 8.56 cent/kwh.  Sedangkan PLN menjualnya kepada 
konsumen di Indonesia seharga Rp. 297 atau setara dengan USD2,79 
cent/kwh.  Sekalipun di dalam kontrak jual beli para pihak menyatakan 
pilihan forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase, namun PLN 
memutuskan untuk menggugat pihak lawannya berdasarkan perbuatan 
melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Ketentuan Pasal 10 huruf h 
UU 30/1990 perihal arbitrase menerapkan prinsip pemisahan (severability 
principle). Prinsip pemisahan berarti bahwa sekalipun kontrak utama 
dinyatakan batal demi hukum, klausula artbitrase tetap dianggap berlaku 
dan mengikat para pihak. Untuk menghindari keberlakuan klausul 
arbitrase demikian, maka galibnya salah satu pihak mengajukan gugatan 
perbuatan melawan hukum dan bukan atas dasar wanprestasi.  Menurut 
hemat penulis, ada kekosongan hukum dalam klausul arbitrase yang 
diusulkan BANI yang berbunyi sebagai berikut: “any dispute arising out 
of this contract shall be settled by the National Arbitration Board in accordance 
with BANI Arbitration Rules which is legally binding for contracting parties 
as the first and final decision”.  Sebagai perbandingan klausula arbitrase 
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UNCITRAL berbunyi: “any dispute, controversy arising out of or relating to 
this contract, or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be settled by 
arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules”.

Sebagai aturan umum tidak ada ketentuan yang mewajibkan para 
pihak untuk membuat kontrak tertulis. Kata sepakat para pihak kiranya 
cukup untuk membentuk kontrak yang sah dan mengikat. Kendati begitu 
KUHPerdata ternyata memberikan pengecualian terhadap ketentuan 
umum di atas, misalnya berkaitan dengan kesepakatan menyelesaikan 
sengketa harus dibuat tertulis, pertanggungan hak atas tanah harus 
didaftarkan. Di samping itu banyak kontrak lainnya baru mengikat hanya 
setelah apa yang diperjanjikan diserahkan, seperti misalnya kesepakatan 
untuk menyimpan deposit di Bank.  Beranjak dari UU 40/2007 tentang 
Perseroan Terbatas, untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dipersya-
ratkan dibuatkannya akta pendirian oleh atau dihadapan notaris. Jika 
persyaratan formal ini dilanggar, kontrak dinyatakan batal demi hukum.

Perlu pula dicermati bahwa berkenaan dengan pengalihan alas hak 
(titel atas kebendaan tertentu), ketentuan Pasal 584 KUHPerdata merujuk 
pada asas nemo plus iuris dan sistem kausal.  Untuk dapat mengalihkan, 
maka pertama alas hak atas kebendaan harus sah dan kedua pihak yang 
mengalihkan harus orang yang berwenang atas kebendaan tersebut. Ini 
berbeda dengan sistem KUHPerdata Prancis yang mengadopsi sistem 
abstrak yang berdasarkan itu menyatakan pengalihan dianggap sah 
terlepas dari keabsahan alas hak maupun kewenangan penjual untuk 
mengalihkan.

Dalam KUHPerdata, perjanjian dalam dirinya sendiri tidak 
mengakibatkan pengalihan alas hak. Sebagai contoh ketentuan Pasal 1458 
KUHPerdata menyatakan bahwa kontrak penjualan dibuat atas dasar 
kesepakatan tentang barang dan harga, terlepas dari soal apakah barang 
telah diserahkan atau tidak dan harga belum/sudah dibayar. Ketentuan 
Pasal 1459 KUHPerdata menyatakan bahwa kepemilikan atas kebendaan 
tersebut baru beralih kepada pembeli setelah diserahkan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdata.

Di bawah sistem kausal yang disinggung di atas, jika pengalihan 
dilakukan tanpa alas hak yang sah atau dilakukan oleh orang yang tidak 
wenang untuk itu, maka pengalihan tersebut harus dinyatakan batal 
demi hukum. Namun ada pengecualian terhadap ketentuan Pasal 584 
KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1977 (1) menyatakan bahwa pihak yang 
menguasai fisik kebendaan bergerak akan dianggap sebagai pemilik sah 
dari barang tersebut. Dalam pandangan Paul Scholten, latar belakang 
ketentuan ini adalah untuk mendorong/memajukan perdagangan 
barang-barang bergerak dan tidaklah perlu bagi pembeli untuk setiap kali 
memeriksa keabsahan klaim kepemilikan penjual atas barang dagangan. 
Namun tetap saja pengalihan tersebut harus dilandaskan pada alas hak 
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yang sah (legitieme theory). Teori hukum lainnya, eigendoms teory, diajukan 
oleh Meijers menyatakan bahwa berlandaskan pada ketentuan Pasal 1977 
di atas, pembeli tidak perlu memeriksa legalitas penjual maupun kontrak 
jual beli. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 584 KUHPerdata hanya 
berlaku terhadap pengalihan kepemilikan atas barang-barang tidak 
bergerak (immovable good) saja.

Dengan diberlakukannya UUPA 5/1960, maka berdasarkan 
ketentuan Pasal 5, dinyatakan bahwa hukum adat menjadi landasan hukum 
agraria Indonesia. Karena itu dalam kontrak jualbeli tanah dan segala hal 
yang melekat di atasnya kita harus merujuk pada hukum kontrak adat. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10/1960, pengalih-
an hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan (perjanjian) tertulis yang 
dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun 
demikian, keabsahan pengalihan alas hak, menurut putusan Mahkamah 
Agung no. 123/K/Sip/1970 tidaklah ditentukan oleh Pasal 19 PP 10/1960, 
namun dikaitkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan substantif 
sebagai berikut: penjual berwenang menjual tanah; pembeli berwenang 
membeli dan memiliki tanah tersebut; tanah tersebut secara sah tersedia 
untuk diperjualbelikan; dan tanah tersebut tidak sedang dipersengketakan 
penguasaan atau pemilikannya oleh pihak ketiga. Dalam pandangan 
penulis, Mahkamah Agung dalam perkara tersebut telah menerapkan 
asas nemo plus iuris dan mengikuti sistem pendaftaran negatif yang 
berlaku dalam pendaftaran tanah menurut UUPA. Ketentuan Pasal 19 
UUPA menetapkan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti kuat 
atas kepemilikan tanah. Itu berarti bahwa pemilik asli setiap saat dapat 
menggugat keabsahan sertifikat hak atas tanah. Kendati begitu berkenaan 
dengan pemberlakuan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan 
bahwa (Pasal 32(2)) setelah lewat waktu 5 tahun sejak sertifikat hak atas 
tanah ditetapkan, maka kekuatan bukti keabsahan kepemilikan hak atas 
tanah menjadi mutlak. Menurut hemat penulis, sistem pengalihan dan 
pendaftaran hak atas tanah dalam hukum tanah Indonesia (UUPA) telah 
bergeser dari sistem negatif dan causal menjadi sistem abstrak dan positif. 
Dengan kata lain, sekarang ini sistem pengalihan dan pendaftaran hak 
atas tanah menggunakan sistem campuran antara causal-negatif dengan 
abstrak-positif.

Asas nemo plus iuris juga dapat kita temukan melandasi 
ketentuan Pasal 1168 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hipotek 
akan dibebankan oleh seseorang yang berwenang untuk itu. Di dalam 
kasus Juned Adiwijaya versus PT. Bank Rama Semarang Office, Hartanto 
Ny. Ratnawati dan Notaris Hadi Wibisono No. 2196K/Pdt/1992 Mahkamah 
Agung mempertimbangkan bahwa surat kuasa mutlak yang tidak 
dapat ditarik kembali untuk membebankan hipotek harus dinyatakan 
batal demi hukum karena dibuat tanpa adanya persetujuan dari Juned 
Adiwijaya. Juned Adiwijaya dan Ny. Ratnawati adalah pasangan suami-
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istri dan sengketa yang diperiksa kehadapan pengadilan menyangkut 
harta bersama dalam perkawinan. Namun dalam kasus lainnya, Bank 
Dagang Negara versus Ny. Mara Diah dan Saipul Lapia, No. 1755K/Pdt/1997 
tertanggal 26 april 2001, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa 
hipotek tetap absah sekalipun dibebankan tanpa persetujuan dari istri 
(Ny. Mara Diah). Dalam pandangan Mahkamah Agung, perjanjian utang-
piutang yang dikaitkan dengan perjanjian hipotek (pertanggungan) 
dibuat demi kepentingan usaha keluarga dan karena itu Ny. Mara Diah 
sebagai isteri juga telah menikmati dan mendapat manfaat darinya. 
Dalam pandangan penulis dapat dikatakan bahwa Ny. Mara Diah 
secara diam-diam telah memberikan persetujuannya kepada suami 
untuk mengagunkan (mempertanggungkan) kebendaan mereka sebagai 
jaminan pembayaran hutang.

Persoalan perihal kewenangan juga penting dalam hukum 
perusahaan. Ketentuan Pasal 102(1) UU 40/2007 menetapkan bahwa 
dewan direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum mengalihkan atau 
mempertanggungkan (agunkan) lebih dari 50% asset atau kekayaan 
perusahaan. Meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 102(4), tidak 
diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebelum transaksi 
dilakukan oleh perusahaan tidak akan mengakibatkan perusahaan 
tidak terikat pada perjanjian yang dibuat, sepanjang pihak lawan telah 
bertindak dengan itikad baik. Beban pembuktian ada pada perusahaan 
yang bersangkutan, demikian menurut kentetuan Pasal 1865 KUHPerdata. 
Ketentuan di atas berarti bahwa tidak diperolehnya persetujuan terlebih 
dahulu dari RUPS (pemegang saham) tidak memiliki daya berlaku keluar. 
Menurut hemat penulis landasan pemikiran ketentuan di atas adalah 
untuk melindungi kepentingan pihak ketiga beritikad baik.

Sekalipun begitu, di dalam perkara PT Oesaha Sandang v. PT. 
Dhaseng, PT. Interland dan Mediarto Prawiro, No. 3264K/Pdt/1992 tertanggal 
28 agustus 1996, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa PT 
Dhaseng dan PT Interland tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban 
atas hutang yang muncul dari perjanjian penjualan tekstil yang 
ditandatangani oleh Mediarto Prawiro sebagai presiden direktur. Dalam 
kasus di atas, PT. Oesaha Sandang menjual tekstil kepada PT. Dhaseng 
dan PT. Interland. Pada 1986, PT. Oesaha Sandang mengajukan klaim 
menagih pembayaran sisa harga tekstil yang masih terhutang kepada PT. 
Dhaseng dan PT. Interland. Akhirnya, Mediarto Prawiro sebagai presiden 
direktur menandatangani surat pengakuan hutang tanpa mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari dewan pengawas. Menurut hemat 
penulis, dalam perkara di atas, perjanjian penjualan tekstil terdahulu telah 
diubah menjadi kontrak hutang-piutang antara kreditur-debitur. Dengan 
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kata lain telah terjadi novasi sesuai ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata.12 
Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mediarto Prawiro sebagai pribadi 
bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut. Kritikan terhadap 
putusan di atas ialah bahwa sesungguhnya PT. Dhaseng dan PT. Interland 
telah mendapatkan keuntungan dari perjanjian jualbeli tekstil dan bahwa 
textil tersebut telah diserahkan kepada mereka. Di dalam perjanjian 
pendirian PT. Dhaseng dan PT. Interland tidak tercantum kewajiban 
seorang presiden direktur untuk mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari badan pengawas untuk membuat dan menandatangani 
kontrak jualbeli. Sekalipun begitu, ketika perusahaan meminjam uang, 
presiden direktur seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu dari 
badan pengawas. PT. Oesaha Sandang dinyatakan telah bertindak dengan 
itikad baik ketika membuat kedua kontrak di atas dan karena itu menurut 
penulis harus dilindungi.

Beranjak dari doktrin hukum klasik, kontrak yang dinyatakan batal 
demi hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun di antara 
para pihak, dan sebab itu tidak ada landasan hukum untuk mengajukan 
gugatan gantirugi atau dilaksanakan atau dipenuhinya perjanjian. 
Aturan ini akan dianggap adil bilamana keduabelah pihak telah tidak 
melaksanakan kewajiban mereka. Namun bila untuk satu dan lain alasan 
yang muncul dikemudian hari kontrak dinyatakan batal demi hukum 
padahal salah satu pihak telah melakukan kewajibannya sedangkan yang 
lain belum, maka ketidakadilan dalam bentuk “memperkaya diri sendiri 
secara melawan hukum” akan muncul tatkala pihak pertama tidak dapat 
mengajukan gugatan agar pihak lainnya melaksanakan perjanjian atau 
memberikan gantirugi.

Sebagai contoh di dalam kasus Ny. Tilaar v. J. Kunzel, Ny Tilaar 
membeli dua bidang tanah dan ia membuat pernyataan tertulis bahwa 
uang yang akan dibayarkan untuk tanah tersebut akan diberikan J. Kunzel, 
warganegara Jerman dan selanjutnya ia membuat surat kuasa yang 
tidak dapat ditarik kembali memberikan kepada J. Kunzel kewenangan 
untuk memperoleh dan memiliki tanah. J. Kunzel membawa perkara ini 
kehadapan pengadilan dan meminta agar pengadilan menghukum Ny. 
Tilaar agar menyerahkan tanah yang telah dibeli kepadanya. Pengadilan 
Tinggi Jakarta dalam putusannya tertanggal 30 april 1984 memenangkan 
Ny. Tilaar dan memutus bahwa surat kuasa mutlak yang tidak dapat 
ditarik kembali adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 21 & 26 UUPA.  Ketentuan 
Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa pada prinsipnya hak milik atas tanah 
hanya dapat diberikan kepada orang berkebangsaan Indonesia saja 
sedangkan ketentuan Pasal 36 UUPA menetapkan bahwa pada prinsipnya 

12 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, (Jakarta: Kencana, 
2005), hal. 71.
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hak guna bangunan hanya dapat diberikan kepada orang dari kebangsaan 
Indonesia saja. Selanjutnya ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata pada 
dasarnya menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan causa 
tidak halal, palsu atau bahkan tanpa causa apapun harus dinyatakan batal 
demi hukum.

Muncul pandangan bahwa dalam kasus-kasus seperti di 
atas, di mana kontrak dinyatakan batal demi hukum, pihak yang 
dirugikan seharusnya memiliki upaya hukum terpisah untuk membela 
kepentingannya.13  Sebagai contoh, misalnya yang bersangkutan menuntut 
pengembalian uang berdasarkan surat pengakuan hutang daripada 
menuntut penyerahan kebendaan.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti di atas, 
negara-negara dengan civil law system maupun common law system, 
mengembangkan doktrin quasi-contract. Dengan itu bilamana kontrak 
dinyatakan batal demi hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan 
klaim hukum atas dasar kontrak semu di atas untuk mendapatkan restitusi 
dan mencegah tindakan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum 
dari pihak lainnya.

4. Struktur dan muatan-isi kontrak, penafsiran dan pelaksanaan14

Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa judul kontrak harus 
merepresentasikan maksud-tujuan para pihak. Akan lebih baik bilamana 
judul kontrak sangat spesifik dan tidak dibuat sangat umum seperti 
“PERJANJIAN” atau “PERJANJIAN KERJASAMA” . Bahkan bilamana 
judul kontrak cukup spesifik, hal ini tidak serta merta menutup 
kemungkinan multi-tafsir, yakni bilamana kita cermati substansi 
kontrak yang bersangkutan.  Misalnya jika kita cermati judul KONTRAK 
KERJA  (WORK CONTRACT) dan KONTRAK PERBURUHAN (LABOR 
CONTRACT). Pada dasarnya dalam kontrak kerja, pemilik proyek tidak 
peduli bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh kontraktor. 
Karena yang terpenting ialah bagaimana hasil akhir sesuai dengan 
spesifikasi yang diminta dan sebab itu pula tidak perlu ada pengawasan. 
Pada lain pihak, kontrak perburuhan mensyaratkan adanya pengawasan 
dari majikan pada buruh/pekerja, dan di dalamnya akan dicakupkan 
ketentuan bagaimana majikan akan memberitahu bagaimana pekerjaan 
harus dilakukan oleh pekerja, pekerjaan apa yang harus dilakukan 
dan ketentuan tentang upah. Untuk alasan praktis, namun demikian, 
kadangkala perlu bagi pemilik proyek untuk mengawasi pekerjaan 

13 Catherine Tay Swee Kian and Tang See Chim, Contract Law, (Singapore: Times Edition, 
2000), hal. 94.

14 Untuk pembahasan perihal struktur kontrak lihat pula Scott J. Burnham, op.cit, hal. 220-
245.
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kontraktor. Persoalan yang muncul ialah apakah pengawasan demikian 
serta merta memunculkan relasi majikan-pekerja? Dapat diargumentasikan 
bahwa pengawasan demikian hanya berkenaan dengan penjagaan mutu 
belaka. Menurut hemat penulis di sini kita memasuki daerah abu-abu. 
Satu dan lain karena menurut ketentuan Pasal 1601 c KUHPerdata 
dalam hal suatu perjanjian memiliki karakteristik sebagai perjanjian 
perburuhan maupun bentuk perjanjian lainnya, maka baik ketentuan 
dari perjanjian perburuhan maupun ketentuan-ketentuan dari perjanjian 
lainnya dengan karakter serupa akan berlaku. Ditambahkan pula bahwa 
jika ada pertentangan di antara keduanya, perjanjian perburuhan harus 
didahulukan.

Contoh lain ialah antara FRANCHISE CONTRACT dan AGENCY/
MANDATE dan LABOR CONTRACT.  Umumnya dalam perjanjian 
franchising, franchisor mensyaratkan agar franchisee mematuhi 
spesifikasi yang ditetapkan franchisor dan sebab itu pula franchisor 
mengawasi pekerjaan franschise dalam kerangka penjaminan mutu. 
Persoalan hukumnya ialah apakah penjagaan/penjaminan mutu tersebut 
sertamerta menciptakan relasi keagenan ataukah hubungan majikan-
pekerja? Peraturannya ialah bilamana judul kontrak tidak sejalan dengan 
muatan-isi atau substansi kontrak, maka substansi kontrak yang akan 
menentukan. Dengan demikian, dalam kontrak franschising kita akan 
temukan klausul operatif, yaitu klausul hubungan/relasi non-agensi dan 
non majikan-pekerja: dalam artian franschisor menegaskan bahwa tidak 
ada relasi keagenan maupun majikan-pekerja dengan franschise.  Sebagai 
kesimpulan dapat dikatakan bahwa klausul operatif/transaksi-lah yang 
membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak dalam kontrak dan 
menjelaskan substansi kontrak. Ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata 
menegaskan bahwa jika kata-kata dalam kontrak cukup jelas, maka kita 
tidak diperkenankan menyimpangi makna melalui penafsiran.

Tempat dan tanggal ditutupnya kontrak sangatlah penting. Ter-
utama karena tanggal ditutupnya kontrak adalah tanggal mulai berlakunya 
kontrak, terkecuali ditentukan berbeda di dalamnya. Juga penting 
dalam hal tanggal pembayaran atau tanggal penyerahan merujuk pada 
tanggal kontrak. Misalnya dalam hal penjual berjanji akan menyerahkan 
barang dalam waktu 30 hari setelah kontrak ditandatangani. Bilamana 
pihak-pihak dalam kontrak adalah orang-perorang atau korporasi yang 
berasal dari yurisdiksi hukum berbeda-beda, penting untuk mencermati 
cara penulisan penanggalan yang berbeda-beda pula antar satu negara 
dengan lainnya. Sebagai contoh: hari/bulan/tahun atau bulan/hari/tahun. 
Karena itu lebih baik bila nama bulan disebutkan alih-alih disebut dalam 
angka.15

15 Karla C. Shippey, J.D. Kontrak Bisnis Internasional, (Jakarta: Penerbit PPM), hal. 37.
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Identitas dari pihak-pihak dalam kontrak harus jelas karena 
menurut ketentuan Pasal 1315 juncto Pasal 1340 KUHperdata, kontrak 
hanya mengikat (menimbulkan hak dan kewajiban) para pihak saja. 
Bilamana pihak dalam kontrak adalah badan hukum, maka penting untuk 
menyebutkan secara rinci klasifikasi korporasi tersebut: apakah sebagai 
perseroan terbatas, yayasan atau koperasi, atau persekutuan seperti 
apa: firma, CV atau lainnya. Juga penting disebut siapa orang-perorang 
yang berwenang mewakili badan hukum tersebut di dalam maupun di 
luar pengadilan, sejalan dengan akta pendiriannya. Klarifikasi tentang 
identitas para pihak harus dilakukan konsisten. Sebagai contoh, perjanjian 
pinjaman ini ditutup oleh dan antara Hong Kong Shanghai Bank dan Mr. 
Abi pada tanggal 21 agustus 1999. Di dalam klausula transaksi kita tidak 
boleh menyebutkan Hong Kong Shanghai Bank sebagai peminjam. Di 
samping itu perlu pula disebut kebangsaan/kewarganegaraan dan alamat 
dari pihak-pihak dalam kontrak. Sebagai contoh: perseroan terbatas yang 
didirikan dan dijalankan di bawah hukum Indonesia atau seorang tertentu 
berkebangsaan Indonesia. Perihal alamat harus dicantumkan domisili 
usaha dari pihak-pihak dalam kontrak.

Klausula dalam konsiderans adalah klausula yang menjelaskan 
maksud-tujuan dari pihak-pihak dalam perjanjian. Sangat penting 
untuk menjelaskan maksud-tujuan para pihak, yakni dalam rangka 
menyelesaikan persoalan jika sengketa muncul perihal bagaimana 
menafsirkan klausula operatif/transaksi (batang tubuh). Sebagai contoh 
di dalam konsiderans (bagian pertimbangan) dinyatakan bahwa untuk 
menjamin semua hutang yang muncul dari perjanjian sewa-guna usaha 
(financial leasing agreement), penjamin telah bersepakat untuk menjaminkan 
saham-sahamnya dalam PT. ABC (sebagaimana didefinisikan di bawah) 
dan membuat perjanjian penjaminan saham (share pledge agreement) dengan 
kreditur-penerima jaminan. Bilamana di dalam klausula transaksi dapat 
ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian 
penjaminan saham adalah terbatas, namun ternyata kemudian disepakati 
pula bahwa terbuka opsi memperpanjang perjanjian penjaminan saham, 
persoalan yang muncul ialah apakah perpanjangan demikian harus di-
setujui terlebih dahulu oleh pemberi jaminan ataukah cukup de ngan 
pemberitahuan saja.

Klausula recital (konsiderans) juga penting dalam hal menegaskan 
pengertian sejumlah peristilahan ataupun ketentuan (terms and conditions). 
Sebagai contoh disebutkan di dalam konsiderans bahwa pembeli melakukan 
usaha di bidang pembuatan komponen teknologi tinggi. Usaha demikian 
perlu diuraikan lebih lanjut satu dan lain karena penyim pangan sedikit 
saja akan mengakibatkan dihasilkannya produk akhir yang cacat atau di 
bawah baku mutu. Klausula dalam bagian pertimbangan menjelaskan 
bahwa para pihak mensyaratkan penjual komponen atau bahan-bahan 
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mentah tertentu untuk memenuhi spesifikasi khusus. Bilamana penjual 
gagal memenuhi spesifikasi barang yang diperjanjikan, maka pembeli 
memiliki alasan sahih untuk membatalkan kontrak dan tidak hanya 
sekadar menuntut gantirugi. Sebagai kesimpulan, jika klausula transaksi 
membuka peluang bagi terjadinya multi-tafsir, maka bagian pertimbangan 
(recital/whereas) dapat memberikan jalan keluar karena di dalamnya 
dengan jelas termuat maksud-tujuan para pihak membuat perjanjian 
yang bersangkutan.16  Ketentuan Pasal 1343 KUHPerdata menyatakan 
bahwa jika kata-kata dalam perjanjian terbuka bagi multi-tafsir, maka kita 
harus berpegang pada maksud-tujuan para pihak daripada terikat pada 
makna harafiah perjanjian. Namun demikian, bilamana kata-kata dalam 
bagian pertimbangan juga membingungkan dan terbuka bagi multi-tafsir, 
sedangkan kalimat-kalimat dalam klausula transaksi sangat jelas, maka 
yang digunakan adalah klausula-klausula dalam batang tubuh perjanjian 
tersebut. Jika kata-kata dalam bagian pertimbangan dan dalam batang 
tubuh jelas, namun keduanya saling bertentangan, maka yang didahulukan 
adalah klausula dalam batang tubuh (klausula transaksi).

Setelah bagian pertimbangan (recital), kita akan berhadapan dengan 
klausula definisi. Bagian perumusan pengertian (istilah) ini penting untuk 
memperoleh kejelasan dan menghindari pengulangan. Sebagai contoh: 
di dalam perjanjian ini kata structure akan berarti gedung perkantoran 
dengan tinggi lebih dari 20 tingkat/lantai. Contoh lainnya: Agreement means 
this Share and Purchases Agreement and includes the Schedules and Appendices; 
Portfolio means the Sale Shares and the Related Assets; Related Assets means 
all dividends, interest and other money payable in respect of the Sale Shares and 
other rights, benefits and proceeds in respect of the Sale Shares (whether by way of 
redemption, bonus, preference, options, substitution, conversion). Aturan utama 
dalam pembuatan kontrak ialah bahwa jika kita merumuskan definisi 
atau pengertian isitlah, maka pastikan bahwa pengertian itu kita gunakan 
secara konsisten dan tidak mengganti istilah yang digunakan terkecuali 
bila memang hendak mengubah makna. Sebagai contoh di dalam suatu 
perjanjian disebutkan: the parties shall use reasonable efforts to timely 
perform this contract. Di dalam ketentuan lain disebut: the seller shall use 
best efforts. Perubahan istilah yang digunakan mengesankan bahwa para 
pihak hendak mengubah makna best efforts berbeda dengan reasonable 
efforts, mungkin mencakup pemahaman bahwa upaya yang dilakukan 
harus lebih dari sekadar usaha secukupnya.17

Klausula transaksi atau ketentuan-ketentuan operatif (batang 
tubuh) ditulis untuk memciptakan hubungan hukum antar para pihak 
dalam perjanjian. Klausula transaksi mendefinisikan kewajiban-kewajiban 

16 Scott J. Burnham, op.cit., hal. 227.
17 Scott J. Burnham, ibid, hal. 228.
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kontraktual, yaitu bahwa para pihak harus melakukan sesuatu atau justru 
tidak melakukan sessuatu. Penting untuk mendefinisikan siapa yang 
terkena kewajiban demikian dan sebab itu pula klausula demikian harus 
ditulis dengan kalimat aktif. Bandingkan klausula operatif berikut ini: the 
premise shall be kept in good repair. Tidak jelas kewajiban menjaga premis 
tetap bersih atau siap pakai dibebankan pada siapa, apakah pada penyewa 
atau pemilik lahan. Seharusnya ditulis: the tenant (penyewa) shall keep the 
premises in good repair; atau the landlord shall keep the premises in good repair. 
Pada dasarnya suatu perjanjian hanya akan mengikat para pihak (subjek) 
terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Bandingkan klausula 
operatif berikut ini: the apartment shall be occupied by no other person other 
than the tenant, his spouse, children and temporary guest, without the written 
consent of the landlord. Kiranya tidak masuk akal untuk membebankan 
kewajiban demikian pada apartemen (benda). Juga kerap ditulis: no 
person other than the tenant, his spouse, children and temporary guest shall 
occupy the apartment without the written consent of the landlord. Adalah jelas 
bahwa aktor yang dimaksud adalah no person (tidak seorangpun) dan 
bukan the apartment (apartemen). Namun di sini pun tidak masuk akal 
bagi kontrak untuk membebankan kewajiban kepada tidak seorang pun. 
Karena sejatinya kontrak membebankan kewajiban kepada para pihak. 
Sebagai contoh: the tenant shall not permit a person other than the tenant, 
or the spouse, child or temporary guest of the tenant, to occupy the apartment 
without the written consent of the landlord.  Kiranya jelas bahwa merumuskan 
klausula operatif secara jelas akan sangat menguntungkan keduabelah 
pihak dan memberikan kepastian tentang hak-kewajiban timbalbalik 
diantara mereka. Ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata menyatakan bahwa 
jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak boleh disimpangi dengan 
menafsirkannya.

Klausula transaksi/operatif (batang tubuh) juga merumuskan 
janji-janji (representation) dan jaminan (warranty) yang penting dalam hal 
menyelesaikan persoalan hukum jika janji-janji yang dibuat tidak dipenuhi; 
bagaimana bila fakta yang ada tidak seperti yang direpresentasikan 
(dijanjikan di dalam kontrak) dan kompensasi apa yang disediakan untuk 
itu. Ketentuan Pasal 1348 KUHPerdata menyatakan bahwa semua janji 
yang dirumuskan dalam suatu perjanjian harus dipahami dalam konteks 
perjanjian sebagai satu kesatuan. Perjanjian jual-beli pada dasarnya 
adalah perjanjian dua pihak (bilateral) di mana penjual berkewajiban 
menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga yang disepakati. 
Untuk memastikan bahwa kewajiban penjual merupakan prasyarat bagi 
munculnya kewajiban pembeli membayar, para pihak merumuskan 
klausul janji-janji dan jaminan (representation and warranty) sebagai berikut: 
buyer obligation to perform and to complete the transaction is conditional upon 
the material accuracy and correctness of seller’s representation and warranties. 
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Seller delivery to buyer a certificate that seller’s representation and warranties 
are substantially true as of the date. Lihat juga ketentuan Pasal 1478 
KUHPerdata yang menyatakan penjual tidak diwajibkan menyerahkan 
barang bilamana pembeli tidak membayar harga yang disepekati dan 
penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran.

Selanjutnya, klausula transaksi/operatif juga memuat pernyataan-
pernyataan (declarations) yang dibuat para pihak dalam kontrak. Ke 
dalam deklarasi termasuk ketentuan perihal: sebab kahar (force majeure); 
pilihan hukum (choice of law), klausul keutuhan perjanjian (merger/clause 
of integration); penunjukan dan delegasi (assignment and delegation); 
perubahan perjanjian (modification); keterpisahan ketentuan (severability) 
dan judul (heading).

Klausula sebab kahar menjawab pertanyaan bagaimana bila 
pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin karena muncul keadaan 
di luar kendali para pihak. Siapa yang harus menanggung risiko dalam 
hal demikian? Adalah penting untuk merumuskan klausula sebab kahar, 
sekalipun jika kontrak tidak menjawab persoalan di atas para pihak akan 
kembali merujuk pada ketentuan yang tersedia di dalam KUHPerdata. 
Ketentuan terpenting sekaligus paling kontroversial adalah Pasal 1460 
KUHPerdata yang menyatakan bahwa risiko atas barang tertentu yang 
diperjualbelikan akan ditanggung pembeli seketika kontrak ditutup, 
sekalipun penguasaan atas barang tetap berada ditangan penjual sampai 
barang diserahkan kepada pembeli. Karena itu bila barang musnah 
sebelum penyerahan karena sebab kahar (force majeure), pembeli tetap 
harus membayar harga yang disepekati sekalipun ia tidak lagi akan dapat 
menerima barang dimaksud.

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata ditafsirkan 
secara sempit oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah 
kepada dan pada akhirnya ditanggung penjual. Pertama-tama, barang 
yang dimaksud ditafsirkan hanya merujuk pada barang yang tidak 
tergantikan (satu-satunya) yang secara khusus ditunjuk oleh pembeli 
sebagai barang yang hendak dibelinya.18 Sebagai contoh, mobil yang sudah 
tersedia di ruang pajang kantor penjual mobil.  Bilamana pembeli menutup 
perjanjian pembelian mobil dengan spesifikasi seperti di atas dan mobil 
yang dimaksud belum tersedia, maka penjual menanggung risiko sampai 
mobil yang secara khusus ditunjuk pembeli nyata diserahkannya.

Kedua, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata dianggap hanya berlaku 
terhadap situasi barang yang dimaksud musnah sebelum diserahkan. 
Jika tidak diserahkannya barang disebabkan karena adanya larangan 
ekspor dari barang tersebut ke dalam negara pembeli, ketentuan Pasal 

18  Sudargo Gautama, An Introductin to Indonesian Law, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 137.
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1460 KUHPerdata tidak akan diberlakukan.19 Sebagai contoh, Menteri 
Perdagangan mengeluarkan peraturan melarang ekspor tanah dan pasir 
dan mengancamkan sanksi pidana yang termuat di dalam UU Lingkung-
an Hidup terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Mahkamah Agung 
menerbitkan surat edaran 3/1963 yang menyatakan ketentuan Pasal 1460 
KUHPerdata harus dianggap batal demi hukum (tidak berkekuatan 
hukum). Surat edaran tersebut ditafsirkan sebagai himbauan agar hakim 
tidak menerapkan ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata.

KUHPerdata dalam banyak hal tidak memberikan jawaban pasti 
tentang pembebanan risiko. Sebagai contoh dalam satu kasus terkenal: 
Jordan. Jordan menutup kontrak sewa beli dengan pemasok/penjual 
kendaraan. Mobil tersebut diserahkan kepadanya, namun ia membayar 
harga mobil dengan mencicil. Ketika Tentara Jepang menduduki 
Indonesia pada 1942, mereka menyita mobil Jordan. Pertanyaannya ialah 
apakah Jordan berkewajiban terus membayar cicilan? Pengadilan Negeri 
Surabaya dalam perkara no. 263/1950 Pdt, tertanggal 5 februari 1951 
mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya perjanjian sewa beli adalah 
sama dengan perjanjian sewa dan sebab itu tidak lagi ada kewajiban 
pada Jordan untuk terus melakukan pembayaran cicilan pada penjual 
mobil. Putusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 1553 KUHPerdata 
yang menetapkan bahwa jika selama masa sewa, barang sewa rusak 
seluruhnya, sewa-menyewa akan batal demi hukum. Jika barang hanya 
rusak/musnah sebahagian, penyewa sesuai situasi-kondisi memiliki 
opsi meminta pengurangan harga barang atau pembatalan sewa; 
namun ia, bagaimanapun juga tidak dapat menuntut kompensasi atas 
kerugian yang diderita.  Meski demikian, Pengadilan Tinggi Surabaya 
memutus (pada tanggal 30 agustus 1956) secara berbeda. Pengadilan 
banding berpendapat bahwa perjanjian sewa beli pada dasarnya adalah 
perjanjian jual-beli dan beranjak dari ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata, 
Jordan menanggung risiko, yaitu terus membayar lunas barang yang 
telah musnah kepada penjual mobil. Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata 
menyatakan bahwa bilamana barang yang dimaksud adalah barang 
tertentu, pembeli menanggung risiko terhitung sejak kontrak jual beli 
ditutup sekalipun penyerahan belum dilakukan dan penjual karena itu 
berhak menuntut pembayaran penuh. Jordan mengajukan kasasi, namun 
Mahkamah Agung menolak memerika perkara ini karena keberatan yang 
diajukan menyangkut fakta. Kritik yang diajukan terhadap putusan ini 
ialah bahwa persoalan penilaian perjanjian sewa-beli adalah persoalan 
hukum bukan penilaian atas fakta.

Deklarasi tentang pilihan hukum menjawab pertanyan bilamana 
keduabelah pihak bersengketa, hukum manakah yang akan berlaku 

19 Ibid.
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terhadap sengketa di antara mereka? Pada prinsipnya para pihak bebas 
menentukan hukum mana yang akan berlaku, tergantung pada relevansi 
dan kebijakan publik dari yurisdiksi yang dipilih. Pilihan hukum (choice 
of law) dapat dinyatakan secara tegas atau tidak tegas di dalam kontrak. 
Pihak-pihak dalam perjanjian juga dapat membuat pilihan forum penye-
lesaian sengketa (choice of forum). Di dalam sistem common law harus 
kita cermati berlaku doktrin hukum perihal forum of non convenient. 
Konsekuensi ajaran ini ialah hakim dapat menolak memeriksa perkara 
yang diajukan kepadanya oleh para pihak.

Deklarasi tentang merger atau klausula keseluruhan perjanjian 
menjawab pertanyaan di mana keseluruhan kesepakatan dapat ditemukan 
dan apakah ketentuan-ketentuan yang tidak termuat di dalam perjanjian 
tertulis dapat diberlakukan? Contoh klausul demikian: this Agreement is 
the entire understanding between the parties. The seller is not bound by any 
statement, representations, promises or inducement, regardless of whether made 
by seller, an agent or employee, unless it is set forth in this Agreement. The 
buyer specifically agrees that no reliance has been placed on any representation 
other than the provisions containted in this Agreement. Contoh lainnya ialah 
sebagai berikut: The written contract is intended to be final and complete 
expression of our agreement and no additional term or modifications can be 
added or made otherwise in writing. Untuk menghindari kejadian kontrak 
tertulis dibenturkan dan dimentahkan oleh (bukti) janji-janji lisan yang 
menyatakan sebaliknya, pengacara dalam sistem common law seringkali 
memuatkan klausula merger di atas ke dalam kontrak-kontrak yang dibuat 
untuk klien mereka. Mengingat pendekatan objektif terhadap penafsiran, 
kiranya terbuka kemungkinan pengadilan hanya akan mencermati apa 
yang tertulis dan mengabaikan konteks serta perundingan dibelakang 
kontrak untuk menentukan apa yang sebenarnya menjadi kehendak/
maksud-tujuan para pihak. Pengadilan tidak dapat mendengarkan 
kesaksian dari mereka yang menyaksikan sendiri proses kemunculan 
kontrak yang menyatatakan bahwa para pihak tidak memiliki maksud-
tujuan seperti yang tertuang di dalam kontrak. Aturan pembuktian Parol 
(the Parol Evidence Rule) menyatakan bahwa bukti tulisan tidak dapat 
dikesampingkan oleh parol evidence (bukti lisan dalam bahasa Prancis). 
Sistem common law menerapkan pendekatan objektif terhadap kontrak. 
Tidak dipertanyakan apa yang sebenarnya dikehendaki masing-masing 
pihak dan apakah yang sebenarnya mereka inginkan adalah sama 
(perjumpaan kehendak/meeting of minds).20 Hakim dalam sistem common 
law akan bertanya pada pihak ketiga netral yang menyaksikan pertukaran 
penawaran dan permintaan atau yang membaca kontrak tertulis apa yang 
menurut pandangannya isi kontrak tersebut. Pendekatan di atas disebut 

20 Gary F. Bell, “Comparative Contract Law: with a few insight on evidence”. Paper disam-
paikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 mei 2005, hal. 12-14.
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objektif dalam artian bahwa tidak dicari kehendak nyata dari para pihak 
(subjek), namun dicari makna dari rangkaian kata-kata sebagaimana 
dipahami oleh pihak ketiga yang objektif.21 Namun bagaimana jika 
perjanjian ternyata tidak lengkap dan tidak mengatur banyak persoalan 
hukum lainnya? Dalam pemahaman penulis kiranya dalam kejadian 
demikian perlu dan absah untuk menggunakan bukti-bukti lisan 
(keterangan saksi) untuk mencari jawaban.

Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) berbeda dari yang di 
atas menerapkan pendekatan subjektif terhadap proses pembentukan dan 
penafsiran kontrak. Kontrak dianggap memuat sejauh mungkin apa yang 
sebenarnya dikehendaki para pihak dan pengadilan akan memeriksa 
apa yang sebenarnya mereka kehendaki daripada bersikukuh melihat 
kata-kata yang dipergunakan. Sebagai contoh ketentuan Pasal 1343 
KUHPerdata menyatakan bahwa jika kata-kata dalam perjanjian terbuka 
bagi multi-tafsir, maka kita harus mencari dan menemukan kehendak 
para pihak daripada bersikukuh berpegang pada makna harafiah kata-
kata yang digunakan dalam perjanjian.22 Pendekatan demikian kiranya 
akan membolehkan digunakannya bukti-bukti perihal perundingan yang 
mendahului kontrak and bukti-bukti lain perihal kehendak yang dinya-
takan para pihak untuk menafsirkan kontrak. Menurut hemat penulis, 
pengadilan dalam sistem civil law ternyata tidak begitu saja menolak 
pendekatan objektif. Sebagai contoh, the Share Plegde Agreement (perjanjian 
gadai saham) menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian akan dibatasi 
sampai keseluruhan hutang telah dilunasi. Namun kreditor-penerima/
pemegang gadai memiliki opsi memperpanjang perjanjian demikian. 
Persoalan hukum yang muncul ialah apakah untuk memperpanjang 
perjanjian gadai saham, kreditur-pemegang gadai harus mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari debitur-pemberi gadai ataukah ia cukup 
memberitahukan kehendaknya tersebut kepada debitur dimaksud?

Dengan menggunakan pendekatan subjektif, pengadilan akan 
mencermati kehendak pada pihak yang dinyatakan selama atau dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mereka menutup perjanjian 
gadai saham. Sebaliknya dengan menggunakan pendekatan objektif, 
pengadilan akan mendengarkan saksi ahli sebagai pihak ketiga netral 
untuk mencari/menemukan makna rangkaian kata-kata dalam perjanjian 
sebagaimana dipahami oleh saksi ahli tersebut. Pihak ketiga netral 
tersebut dapat menginterpretasikan kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 
1345 KUHPerdata: jika kata-kata dalam perjanjian terbuka untuk multi-
tafsir (bermakna ganda), maka haruslah diinterpretasikan sesuai dengan 
makna dan sifat kata-kata dalam (perjanjian) dimaksud. Ini memunculkan 

21 Ibid.
22 Ibid, hal. 12.
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kesimpulan bahwa sifat dan karakter perjanjian gadai saham bersifat 
accessoir terhadap kontrak hutang-piutang.

Pernyataan atau deklarasi tentang penunjukkan dan delegasi 
menjawab soal apakah hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian 
ini dapat didelegasikan kepada pihak lain? Menurut ketentuan Pasal 
1315 juncto Pasal 1340 KUHPerdata, hanya pihak-pihak dalam kontrak 
yang akan terikat atau menerima keuntungan dari kontrak. Dengan 
kata lain, galibnya kontrak tidak dapat membebankan kewajiban pada 
pihak ketiga, dan pihak ketiga tidak dapat memperoleh hak dari kontrak 
padahal ia bukan pihak dalam kontrak tersebut. Meski demikian, para 
pihak dapat menunjuk (assign) atau mendelegasikan (delegate) hak dan 
kewajib an mereka di bawah kontrak kepada pihak ketiga. Penunjukkan 
atau pendelegasian kepada pihak ketiga dapat terjadi berdasarkan 
perjanjian atau karena hukum. Penunjukkan mengakibatkan hapus atau 
musnah nya hubungan hukum terdahulu (karena digantikan oleh yang 
ditunjuk). Sedangkan dalam hal delegasi, pihak yang mendelegasikan 
akan tetap dianggap bertanggungjawab bilamana pihak yang menerima 
pendelegasian tidak memenuhi isi kontrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUHPerdata kita temukan janji 
demi keuntungan pihak ketiga. Hal ini dilakukan dengan menetapkan 
bahwa perjanjian akan memberi keuntungan kepada orang ketiga yang 
secara khusus ditunjuk. Pihak ketiga ini harus meratifikasi (menerima) 
penunjukkan dimaksud. Sebagai contoh: A sebagai pemilik tanah/
rumah berjanji pada B (penyewa) akan menyewakan tanah/rumahnya 
dengan tunduk pada ketentuan bahwa C akan menerima uang sewa. C 
harus menerima tawaran A untuk dapat memperoleh hak yang dapat 
dituntutnya itu. Jika B sebagai penyewa membayar sewa kepada C, maka 
kewajiban B terhadap A dianggap telah terpenuhi.

Ketentuan Pasal 1316 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalipun 
para pihak diperbolehkan memberikan jaminan bahwa pihak ketiga 
akan menerima dan melaksanakan kewajiban (di dalam kontrak), 
bilamana pihak ketiga ini menolak menerima kewajiban yang dibebankan 
kepadanya, maka pemberi jaminan harus bertanggungjawab. Dalam 
pandangan penulis, ketentuan Pasal 1316 KUHPerdata ini mengatur 
pendelegasian.  Ketentuan ini juga harus dibaca merujuk pada surat 
berharga (cek) yang diatur dalam KUHDagang dan berbeda dari ketentuan 
Pasal 1820 KUHPerdata yang mengatur perjanjian penjaminan (surety).

Pasal 1318 KUHPerdata memuat ketentuan bahwa semua hak dan 
kewajiban yang muncul dari kontrak akan diwariskan kepada para ahli 
waris dalam hal meninggalnya pihak dalam kontrak (pewaris) dan/atau 
akan berpindah kepada pihak ketiga yang mendapatkan hak dari kontrak 
tersebut, terkecuali ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan.  
Sebagai contoh, A, seorang penjual mobil menjual mobil ke B dengan 
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layan an purna jual untuk jangka waktu satu tahun.  Sebelum satu tahun 
lampau, B menjual mobilnya itu ke C dan demi hukum janji layanan purna 
jual juga berpindah dan dapat dituntut C. Terkecuali A menyatakan pada 
B secara tegas bahwa layanan purna jual tersebut hanya diberikan kepada 
B.

Para pihak dapat menutup suatu kontrak jual beli dengan 
kesepakatan memindahkan penjaminan atau tagihan piutang dari pihak 
satu ke lainnya. Sebagai contoh atas dasar perjanjian pinjaman, A (krditur) 
memiliki tagihan/jaminan terhadap B (debitur) dan A memindahkan 
hak tagihnya itu kepada C. Menurut ketentuan Pasal 613 KUHPerdata 
(1 & 2), penyerahan/pemindahan jaminan pribadi (atau tagihan/piutang) 
harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan dengan 
mana hak tagihan itu dipindahkan kepada pihak lain melalui cessie.  
Pemindahan demikian tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap 
debitur, terkecuali ia telah diberitahu atau ia telah menerima serta 
mengakui pemindahan hak tagihan tersebut kepada pihak lain. Pihak 
yang memindahkan penjaminan disebut cedent, pihak yang menerima 
pemindahan adalah cessionaries dan debitur disebut cessus.  Ketentuan 
Pasal 1492 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalipun penjualan tidak 
mencakup klausul penjaminan (garansi), penjual wajib menjamin pembeli 
terhadap penyitaan yang dilakukan terhadap seluruh benda yang dijual 
atau pembebanan apapun yang terkait dengan benda tersebut dan yang 
tidak disebutkan sewaktu jualbeli dilakukan. Berdasarkan ketentuan ini 
penjual/cedent tidak berkewajiban memberikan jaminan (garansi) bahwa 
debitur akan membayar hutang kepada pembeli/cessionaries terkecuali 
ditetapkan demikian dalam perjanjian antar mereka.

Pemindahan hak dan kewajiban dapat terjadi melalui novasi se-
bagaimana diatur dalam ketentuan 1413 KUHPerdata. Ketentuan ini 
menyatakan novasi terjadi: (1) bilamana debitur demi kepentingan 
kreditur menerima kewajiban baru yang menggantikan kewajiban yang 
lama dan dengan itu pula kewajiban lama musnah; (2) ketika debitur 
baru diterima untuk menggantikan debitur lama yang dilepaskan dari 
kewajibannya terhadap kreditur; (3) jika atas dasar kontrak baru, seorang 
kreditur baru diterima untuk menggantikan kedudukan kreditur lama 
terhadap siapa debitur tidak lagi memiliki kewajiban.

Deklarasi perihal modifikasi menjawab persoalan hukum 
bagaimana jika para pihak bersepakat mengubah perjanjian di antara 
mereka, apakah perjanjian yang asli atau yang diubah yang berlaku? 
Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku dan mengikat sebagai hukum bagi para 
pihak yang membuatnya. Perjanjian demikian tidak dapat dibatalkan 
terkecuali atas dasar kesepakatan keduabelah pihak atau dengan alasan 
yang cukup menurut hukum. Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
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itikad baik.
Di dalam sistem hukum civil law, perjanjian yang telah diamandemen 

yang akan berlaku sepanjang hal itu disepakati bersama oleh para pihak. 
Sebagai contoh, pada 1 oktober, A akan membeli dan B akan menjual 
kepada A toyota alphard miliknya seharga Rp. 800 juta. Pada 5 oktober, 
A akan membeli dan B akan menjual kepada A toyota alphard miliknya 
seharga Rp. 900 juta. Di dalam sistem hukum Eropa Kontinenal (civil law), 
perjanjian kedua merupakan novasi atau setidak-tidaknya perubahan 
atas kesepakatan pertama dan sebab itu pula A berkewajiban membayar 
Rp.900 juta.

Meski demikian, di bawah sistem common law (Anglo Saxon), 
beberapa perubahan yang dilakukan terhadap kontral asli tidaklah 
dapat dilaksanakan sekalipun kedua belah pihak bersepakat. Di dalam 
kontrak kedua, A berjanji untuk membayar lebih, namun sebaliknya 
B tidak berjanji akan menjual toyota alphard yang sama seperti yang 
dimaksud dalam perjanjian awal. Berdasarkan doktrin konsiderasi, maka 
janji tanpa konsiderasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, B harus 
memberikan pertimbangan (alasan/konsiderasi) baru kepada A untuk 
memusnahkan perjanjian pertama. Misalnya yang  berkenaan dengan 
asuransi. Hal ini dapat memunculkan ketidakadilan jika satu pihak 
bergantung pada janji pihak lainnya, namun ternyata janji tersebut tidak 
dapat dilaksanakan. Solusi yang diberikan dalam common law system ialah 
dengan menerapkan doktrin promissory estoppel. Namun solusi ini hanya 
memberikan perlindungan terbatas pada pihak yang tergantung pada 
janji tersebut. Di Amerika Serikat telah dilakukan reformasi berdasarkan 
ketentuan Pasal 2 Uniform Commercial Code. Di dalamnya dinyatakan 
bahwa perjanjian berisikan kesepakatan untuk memodifikasi (mengubah) 
tidak mensyaratkan adanya konsiderasi untuk dianggap mengikat.23

Contoh dari deklarasi perihal modifikasi atau klausul amendmen 
sebagai berikut: the amendment shall be made in written document signed by 
both parties.

Deklarasi perihal keterpisahan (severability) menjawab persoalan 
yang muncul dalam hal pengadilan menolak untuk memberlakukan 
sebahagian dari perjanjian. Apakah ketentuan selebihnya masih berlaku?  
Sebagai contoh ketentuan tentang keterpisahan (severability) menegaskan 
bahwa bilamana sebahagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 
dikemudian hari dinyatakan batal, ketentuan selebihnya akan tetap 
dianggap absah dan mengikat.  Klausul demikian berbunyi: in the event 
that any or more of the provisions of this agreement shall be held to be invalid, 
illegal or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality or enforceability 
shall not affect the other provision thereof, which shall nevertheless remain in 
force and effective.

23 Lihat Gary F. Bell, ibid, hal. 5.
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Penutup perjanjian harus menunjukkan bahwa para pihak 
meneguhkan kesepakatan mereka terhadap apa yang diperjanjikan timbal-
balik dengan cara membubuhkan tandatangan mereka. Ketentuan Pasal 
1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan kepada 
para pihak, ahli waris mereka atau pihak-pihak lain yang menerima hak 
dari pihak-pihak dalam perjanjian bukti sempurna tentang apa yang 
telah disepakati. Ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa 
perjanjian di bawah tangan yang diakui oleh seseorang terhadap siapa 
perjanjian demikian diajukan sebagai bukti melawannya memberikan 
kepada pihak yang menandatangani perjanjian itu, para ahli waris dan 
orang yang mendapatkan hak dari pihak dalam perjanjian, bukti sempurna 
setara dengan akta otentik dan ketentuan Pasal 1871 KUHPerdata akan 
berlaku terhadap mereka.

5. Non-performance dan Remedies
Dapat dikatakan telah ada pelanggaran kontrak bilamana (a) kegagalan 
total untuk melaksanakan perjanjian; (b) kegagalan untuk melaksanakan 
perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati dan (c) kegagalan 
untuk melaksanakan perjanjian secara patut (dengan benar).

Jikalau perjanjian menetapkan jangka waktu atau batas waktu 
di dalam mana perjanjian harus dilaksanakan, pihak yang gagal 
melaksanakan perjanjian dalam batas waktu tersebut akan dinyatakan 
telah melanggar perjanjian (wanprestasi). Persoalan muncul bilamana 
tidak ditetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian, maka pihak yang 
melanggar perjanjian harus diberitahu terlebih dahulu secara tertulis 
tentang pelanggaran tersebut sebelum upaya hukum apapun dapat 
diajukan terhadapnya di muka pengadilan. Pemberitahuan (somasi) 
dapat berbentuk panggilan resmi yang diterbitkan panitera pengadilan 
yang ditunjuk oleh hakim untuk itu. Keuntungan prosedur ini ialah 
bahwa panggilan atau surat dari kepaniteraan pengadilan merupakan 
bukti sempurna bahwa panggilan atau teguran telah disampaikan. Pihak 
yang dirugikan juga dapat mengajukan somasi secara pribadi kepada 
pihak lawannya.

Somasi resmi atau pribadi tidak diperlukan bilamana pihak 
lawan telah menyatakan bahwa ia tidak akan memenuhi kewajibannya 
di bawah perjanjian. Kewajiban membayar gantirugi dimulai terhitung 
sejak pihak lawan berhenti melaksanakan kewajibannya. Berbeda dengan 
itu kewajiban membayar sejumlah uang. Perhitugan perihal gantirugi 
dalam hal demikian dihitung sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan 
pengadilan negeri.

Remedies dapat kita bedakan antara tuntutan untuk melaksanakan 
tindakan tertentu dan gantirugi. Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, 
pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut dilaksanakannya tindakan 
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tertentu. Tujuannya ialah mendorong perilaku bermartabat. Sedangkan 
tujuan remedy bukanlah sekadar mengkompensasikan kerugian yang 
diderita, namun memaksa orang menghormati janji-janji yang mereka 
berikan, terkecuali pelaksanaan perjanjian secara nyata tidak dimungkinkan 
atau pihak yang dirugikan bersedia menerima ganti kerugian.

Di dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan tiga jenis 
kewajiban: kewajiban untuk menyerahkan sesuatu; kewajiban untuk 
melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu hal. 
Ketentuan Pasal 1239-1242 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika salah 
satu pihak tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu, pengadilan dapat memutus dilakukannya tindakan 
tertentu demi keuntungan penggugat atau dalam hal tergugat tidak 
mematuhi perintah pengadilan, penggugat dapat meminta mandat dari 
pengadilan memberikannya kewenangan untuk melaksanakan sendiri 
kewajiban tersebut atau meniadakan apapun yang telah dilakukan 
tergugat.  Dalam praktik bisnis, kewajiban untuk tidak melakukan 
sesuatu hal muncul dalam janji negatif. Sebagai contoh, debitur tidak 
diperbolehkan untuk mengalihkan atau membebani kebendaan miliknya 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari kreditur dan jika ia melanggar 
ketentuan ini, maka dianggap telah terjadi wan-prestasi. Satu contoh 
lain dari janji negatif ialah janji untuk tidak bersaing, bahwa satu tahun 
setelah perjanjian franschising berakhir, franschisee tidak diperkenankan 
memasuki bidang usaha yang sama seperti yang ditekuni franschisor.

Di dalam KUHPerdata tidak kita temukan ketentuan yang meng atur 
apa yang terjadi bilamana satu pihak dalam kontrak gagal menye rahkan 
sesuatu (yang diperjanjikan). Dalam konteks KUHPerdata tidaklah praktis 
menyoal pelaksanaan tindakan tertentu untuk menyerahkan kebendaan 
tidak bergerak, karena acte van transport tidak dapat digantikan oleh 
perintah pengadilan. Acte van transport harus dilaksanakan oleh penjual 
dan pembeli secara bertimbalbalik.

Kendati  begitu di Belanda, dalam pemahaman penulis, pengadilan 
banding Den Haag dan Hoge Raad di dalam kasus Verploeg v. van der 
Meer and van Doorn mempertimbangkan bahwa perintah pengadilan 
(court order) dapat menggantikan deklarasi pengalihan alas hak/acte van 
transport yang diterbitkan penjual.24

Sekalipun menurut UUPA dan PP tentang Pendaftaran Tanah, Akta 
Jual Beli atas tanah yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT tidak dapat 
digantikan oleh putusan (perintah) pengadilan.  Dalam perkara No. 350K/
Sip/1968, Mahkamah Agung menyatakan dalam hal penjual tidak dapat 
mengalihkan rumah/bangunan kepada pembeli pertama karena sudah 
diserahkan pada pembeli kedua, pembeli pertama tersebut hanya dapat 

24 Van der Burght, op.cit. hal. 18-20.
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memimta pembatalan perjanjian jual beli tersebut dan tuntutan gantirugi,  
Dalam praktiknya, penjual memberikan surat kuasa mutlak dan tidak 
dapat ditarik kembali kepada pembeli memberikannya kewenangan pada 
pembeli untuk menjual tanah dimaksud.

Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban untuk 
menyerahkan barang bergerak dan barang bergerak tersebut ternyata 
telah diserahkan kepada dan berada di bawah penguasaan pihak ketiga, 
penggugat (pihak yang dirugikan) akan berhadapan dengan ketentuan 
Pasal 1977(1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa barangsiapa yang 
menguasai fisik kebendaan bergerak harus dianggap sebagai pemilik sah 
dari kebendaan tersebut.

Sebagai tambahan terhadap pelaksanaan perjanjian atau berkait an 
dengan itu, pihak yang dirugikan dapat pula menuntut ganti kerugian. 
Ganti rugi mencakup kompensasi finansial yang timbul dari kerugian 
yang muncul dari pelanggaran kontrak (wan-prestasi), yaitu biaya (kosten/
expenditures), kerugian nyata (schaden, losses) dan bunga atau hilangnya 
keuntungan yang diharapkan (lost profit/interessen). Biaya mencakup 
semua pengeluaran dan biaya-biaya lain yang nyata ditanggung oleh 
pihak yang dirugikan berkaitan dengan pelanggaran kontrak. Kerugian 
nyata merujuk pada akibat dari wan-prestasi (berkurangnya nilai barang) 
atau kerugian yang ditanggung kebendaan pihak ketiga yang diakibatkan 
wan-prestasi. Bunga merujuk bukan pada bunga dalam perjanjian pinjam-
meminjam tapi lebih pada hilangnya keuntungan yang diharapkan.

KUHPerdata menetapkan pembatasan terhadap gantikerugian 
yang dapat dituntut sebagai berikut: (a) kerugian hanyalah kerugian 
yang dapat diperhitungkan atau diduga sebelumnya pada waktu kontrak 
ditutup. Menurut ketentuan Pasal 1247 dan praktik peradilan, cakupan 
kerugian maupun kemungkinan timbulnya kerugian tersebut harus dapat 
diduga sebelumnya; (b) kerugian terbatas pada kerugian yang langsung 
terkait atau merupakan akibat langsung dari wan-prestasi (pelanggaran 
kontrak; Pasal 1248 KUHPerdata); (c) dalam hal pelaksanaan perjanjian 
berwujud pembayaran sejumlah uang, KUHPerdata memperkenankan 
pengadilan untuk mengabulkan permohonan bunga atas pinjaman yang 
tidak dibayar. Bunga ini dihitung bukan dari tanggal wan-prestasi mulai 
dilakukan, namun sejak tanggal gugatan didaftarkan di kepaniteraan 
pengadilan negeri (Pasal 1250 KUHPerdata). Namun bunga demikian 
terbatas hanya sebesar maksimum 6%/tahun (Lembaran Negara 1848 no. 
22).

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (common law), pelaksanaan 
tindakan tertentu bukanlah suatu hak melainkan suatu bentuk 
gantikerugian (remedy), yakni berdasarkan diskresi hakim. Sebab itu pula 
dalam praktik jarang dikabulkan. Kenyataan ini mendorong sejumlah 
ahli hukum Amerika untuk mengembangkan gagasan efficient breach 
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(pelanggaran kontrak secara efisien). Kiranya dapat diterima untuk 
sepenuhnya melanggar kontrak serta membayar gantikerugian. Hal ini 
harus dilakukan bila dengan cara itu kita dengan cara lebih efisien dapat 
menghasilkan sejumlah, yakni dengan membuat kontrak baru. Sebagai 
contoh di dalam kasus Long Beach Drug.Co. v United Drug Co, penggugat 
ditunjuk sebagai penyalur tunggal untuk menjual produk-produk 
tergugat di wilayah Long Beach. California. Kontrak ini ditutup pada 
1909 dan Long Beach Drug adalah usaha kecil dengan modal terbatas. 
Pada 1930 populasi Long Beach meningkat pesat dan dikembangkan 
jaringan pertokoan sebagai moda distribusi.  Dengan memiliki jaringan 
pertokoan, suatu perusahaan dapat membeli lebih banyak barang dengan 
harga jual lebih murah dan menjualnya dengan harga lebih rendah pula 
pada konsumen. Meski demikian, Long Beach Drug masih juga usaha 
kecil dengan modal terbatas dan sebab itu tidak dapat secara memadai 
merespons perkembangan pasar dan peningkatan permintaan konsumen. 
Hukum penawaran dan permintaan dalam pasar menyatakan bahwa jika 
penawaran lebih rendah daripada permintaan, maka harga (barang) akan 
naik.

Pada 1936, United Drug menandatangani kontrak dengan Owl Drug 
Co. dan memutus kontraknya dengan Long Beach Drug Co.  Sekalipun 
Long Beach Drug Co, menuntut pengadilan agar memerintahkan 
tergugat melaksanakan kesepakatan yang termaktub dalam kontrak yang 
dibuat pada 1909, pengadilan memutuskan bahwa pemutusan hubungan 
kontraktual sudah tepat dan mengabulkan gantikerugian yang dituntut 
Long Beach Drug Co.25

Sekalipun demikian, menurut ketentuan Pasal 1247 dan 1248 
KUHPerdata, ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian yang 
dapat diduga sebelumnya pada saat kontrak dibuat dan juga hanya 
berkaitan dengan kerugian yang merupakan akibat langsung dari 
pelanggaran kontrak. Menurut hemat penulis, jika kerugian sulit untuk 
dipastikan, pengadilan seyogianya menerapkan klausul kerugian 
yang terlikuidasi(liquidated damages). Sebagai contoh, principal dan 
kontraktor bersepakat bahwa dalam hal kontraktor gagal menyelesaikan 
pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan, maka akan diperhitungkan 
liquidated damages sebesar 0.1.% per bulan dengan maksimum sebesar 
0.9%. Itu berarti bahwa setelah 9 bulan lewat, principal dapat mengambil-
alih proyek.

6. Kontrak Jual Beli dan Perlindungan Konsumen 
KUHPerdata mendefinisikan kontrak jual beli sebagai kontrak dengan 
mana penjual mengikatkan diri untuk mengalihkan penguasaan/

25 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, (JakartaKencana, 2009), hal. 93-94.
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kepemilikan atas kebendaan tertentu kepada pembeli dan sebaliknya 
pembeli mengikatkan diri untuk membayar pada penjual harga barang 
yang disepekati. KUHPerdata membedakan antara saat penjualan dan 
saat pengalihan penguasaan/kepemilikan atas benda. Perjanjian jual-
beli dianggap absah dan berkekuatan hukum atas dasar kesepakatan 
bertimbalbalik dari penjual dan pembeli berkenaan dengan barang dan 
harga. Pengalihan kepemilikan terjadi pada suatu saat setelah kontrak 
ditutup.  Pengalihan penguasaan/kepemilikan atas kebendaan tersebut 
harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata.

KUHPerdata memberikan dua jaminan/janji dari penjual kepada 
pembeli sebagai berikut: (a) penjual menjamin bahwa ia adalah pemilik 
sah dari barang tersebut dan berkuasa untuk menjualnya. Jika setelah 
penyerahan, alas hak kepemilikan pembeli digugat oleh pihak ketiga, 
maka pembeli dapat memaksa penjual untuk membela dirinya; (b) 
penjual menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi, termasuk cacat 
yang tidak diketahui oleh penjual pada waktu jual beli terjadi.

Meski begitu, pihak-pihak dalam kontrak dapat melepaskan atau 
mengenyampingkan kewajiban yang dibebankan KUHPerdata terhadap 
mereka, seperti misalnya menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi.  
Karena itu jika barang yang dibeli ternyata cacat karena kelalaian 
pembuat/pabrik, penjual dapat lolos dari tuntutan pertanggungjawaban. 
Pada lain pihak, jaminan atau janji perihal keabsahan kepemilikan atau 
penguasaan dan kecakapan menjual tidak dapat dikesampingkan begitu 
saja. Ketentuan Pasal 1494 KUHPerdata menyatakan bahwa sekalipun 
dapat disepakati penjual tidak akan memberikan jaminan, penjual 
dimaksud bagaimanapun juga harus bertanggungjawab atas semua akibat 
dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Perjanjian yang bertentangan 
dengan kewajiban di atas akan dinyatakan batal demi hukum.

UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen kiranya lebih berpihak 
pada pembeli dan pengguna akhir. Adalah legal atau absah dalam 
masyarakat pengusaha untuk menutup perjanjian baku dengan konsumen 
dan menetapkan klausul-klausul baku dalam kontrak konsumen. Meski 
begitu ketentuan Pasal 18 UU 8/1999 menetapkan bahwa larangan untuk 
dalam mencantumkan klausula baku sebagai berikut ke dalam kontrak: (a) 
menyatakan berpindahnya tanggunggugat dari pengusaha ke konsumen; 
(b) menyatakan pengusaha berhak menolak pengembalian barang oleh 
konsumen; (c) menyatakan pengusaha memiliki hak untuk menerima 
pengembalian uang dari konsumen; (d) menyatakan konsumen telah 
memberikan mandat kepada pengusaha untuk secara sepihak melakukan 
tindakan tertentu terhadap barang yang dibeli konsumen secara tunai 
atau dengan cicilan; (e) mengatur beban pembuktian terhadap kehilangan 
barang atau jasa yang dibeli konsumen; (f) memberikan hak kepada 
pengusaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen berkaitan 
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dengan kontrak jual beli; (g) menyatakan penundukan diri konsumen 
terhadap perubahan dan penambahan ketentuan yang dirancang/
diberlakukan pengusaha secara sepihak; (h) menyatakan bahwa konsumen 
telah memberikan mandat kepada pengusaha untuk membebankan 
gadai, jaminan kebendaan atau personal atau pertanggungan terhadap 
kebendaan yang dibeli konsumen. Dalam hal pengusaha memberlakukan 
klausula baku di atas dalam perjanjian jual-beli, maka perjanjian demikian 
akan dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut ketentuan Pasal 24 UU 
8/1999 menyatakan bahwa pengusaha yang menjual jasa atau barang 
melalui pengusaha lainnya harus bertanggungjawab terhadap gugatan 
ganti rugi yang diajukan konsumen sepanjang tidak ada perubahan 
secara substansial dari barang-jasa yang diterima konsumen melalui 
pengusaha lain tersebut. Karena itu bilamana prinsipil menjual mobil 
jadi (build up) melalui agen, penyalur dan toko akhir, maka prinsipal akan 
tetap bertanggungjawab atas cacat tersembunyi dan tuntutan konsumen 
untuk mendapatkan ganti kerugian.

KUHPerdata tidak mengatur apapun berkenaan dengan perjanjian 
sewa beli (hire purchase agreement). Perjanjian demikian sebaliknya 
berkembang dari praktik. Sewa beli memungkinkan pembeli langsung 
menikmati kebendaan sekalipun pembayaran dan pengalihan alas 
hak atas kebendaan tersebut belum dituntaskan. Dalam kontrak sewa 
beli, pembayaran dilakukan dalam cicilan, sekalipun barang langsung 
diserahkan dan alas hak penguasaan/pemilikan tetap berada di tangan 
penjual sampai total harga barang dilunasi. Pembeli tidak dapat menjual 
kembali atau membebankan benda dengan hutang karena ia belum 
berkedudukan sebagai pemilik sah/pemegang alas hak yang sah dari 
kebendaan tersebut. Bila ia melanggar larangan tersebut pembeli dapat 
dipersalahkan melakukan penggelapan.

Sengketa muncul bilamana penjual secara sepihak menarik/
menyita penguasaan barang dari tangan pembeli tanpa adanya putusan 
pengadilan untuk itu. Ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan 
bahwa syarat-syarat pemutusan kontrak selalu diimplikasikan terpenuhi 
dalam perjanjian timbal balik, yakni bila salah satu pihak tidak mematuhi 
kewajiban yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya di dalam ayat (2) 
ketentuan di atas menyatakan bahwa pemutusan kontrak tidak terjadi 
demi hukum namun harus atau dapat dimintakan kepada hakim perdata. 
Dalam praktiknya para pihak bersepakat di dalam perjanjian untuk 
mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266(2) KUHPerdata. Sekalipun 
begitu, jika salah satu pihak mengajukan gugatan, pengadilan akan 
menerima dan memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pada era 1980-an, pengadilan biasanya berpihak kepada pembeli 
jika penjual secara sepihak mengambil/menarik atau menyita barang dari 
bawah penguasaan pembeli.  Alasannya ialah pertama bahwa maksud-
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tujuan perjanjian sewa-beli pada akhirnya adalah mengalihkan alas 
hak kepemilikan/penguasaan dari penjual kepada pembelii, dan kedua 
perlunya melindungi pembeli karena mereka tidak memiliki daya tawar 
yang seimbang berhadapan dengan penjual. Sebagai contoh, di dalam 
kasus Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawijaya alias A Liong v. Linda bin 
H. Marsan, No. 935/Pdt/1985 tertanggal 30 september 1986, Mahkamah 
Agung mempertimbangkan bahwa adalah tindakan tidak patut untuk 
mengenyampingkan begitu saja hak pembeli semata-mata karena ia 
lambat membayar cicilan terakhir tanpa memperhitungkan jumlah uang 
yang telah dibayarkan dalam cicilan-cicilan sebelumnya. Penjual hanya 
dapat menuntut pembayaran dan alas hak penguasaan/pemilikan barang 
tetap harus diserahkan/berada ditangan pembeli. Dalam kasus berbeda, 
Sie Gie Tiong v. Agus Setiawan, No. 3272K/Pdt/1998 tertanggal 30 mei 1990, 
Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa alas hak penguasaan/
pemilikan barang telah berpindah kepada pembeli sekalipun pembeli 
baru melunasi dua cicilan pertama.  Dengan cara serupa di dalam kasus 
Arifin Samoga v. La Ode Abdul Latief, No. 1241K/Pdt/1986 tertanggal 30 
maret 1986, Mahkamah Agung memutus menghukum pembeli untuk 
membayar sisa cicilan tertunggak dari mobil yang menjadi objek perjanjian 
sewa beli sekalipun memutuskan bahwa alas hak penguasaan/pemilikan 
telah beralih kepada pembeli.26

Di dalam praktik hukum kita temukan juga bentuk kontrak 
konsumen lainnya. Penjual menjual barang kepada konsumen dengan 
fasilitas kredit yang disediakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan 
menutup kontrak pinjaman dengan konsumen dan membayar seluruh 
harga barang. Barang tersebut dibebani dengan jaminan fidusia. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 tentang fidusia, debitur 
berkewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang ke atasnya dibebani 
jaminan untuk kepentingan eksekusi.
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PEMBENTUKAN  KONTRAK

Hans Nieuwenhuis 

1. Pengantar 

Dengan cara “perjanjian yang mengikat” (yaitu kontrak) para pihak 
dapat menciptakan hubungan dalam hukum, yang terdiri dari satu 

atau lebih kewajiban. Kita dapat menggambarkan kewajiban sebagai 
hubungan hukum yang di dalamnya salah satu pihak memiliki kewajiban 
untuk menjalankan (debitur), dan pihak lain memiliki hak untuk membuat 
dia menjalankannya (kreditur) (pasal 6:213 BW Belanda1). Jika A misalnya 
menjual mobilnya kepada B dengan harga € 10.000, dua kewajiban lahir 
dari kontrak ini: kewajiban untuk menyerahkan kepemilikan mobil (A 
adalah debitur; B adalah kreditur) dan kewajiban untuk membayar € 
10.000 (B adalah debitur; A adalah kreditur). 

Tidak semua kontrak adalah jenis kontrak yang mengikat. 
Kasus 1  A dan B memutuskan untuk berdagang; Sebuah sepeda motor A 

diperdagangkan dengan sebuah akuarium milik B (lih. Pasal 7:49).
 Kewajiban apa yang timbul dari kontrak ini? 

Kasus 2  Tentukan kualifikasi situasi berikut: 
(a)  “Para pihak menyatakan bahwa administrasi bank akan 

berfungsi sebagai bukti yang konklusif atau pasti, kecuali 
ketika klien dapat membuktikan itu salah.” 

(b)  “A akan menyewakan kepada B, yang akan menyewa, sebuah 
perahu layar model ‘Stern’ dengan harga € 120 per minggu.” 

2. Penawaran dan penerimaan 
Sebuah kontrak dibuat berdasarkan penawaran dan penerimaannya 
(pasal 6:217 BW). Bila tidak ada informasi yang cukup dalam penawaran 
menyangkut hal-hal utama dari kesepakatan, maka hal itu bisa menjadi 
“sebuah undangan untuk mengajukan penawaran”. 

A memasang iklan untuk menjual rumahnya, yang berbunyi: 
“Bussum, Elisabethgaarde 7, € 215.000, di sudut, dengan garasi 
dll.” B menyatakan bahwa ia ingin membeli rumah dengan harga 

1 Kecuali dinyatakan lain, semua pasal yang disebutkan di sini diambil dari KUH Perdata 
Belanda (Dutch Civil Code [DCC] atau Burgerlijk Wetboek) yang baru.

2
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itu. Apakah kontrak telah dibuat? Mahkamah Agung (Belanda) 
mengatakan sebagai berikut: 
“(...) sebuah iklan di mana sebuah properti tertentu ditawarkan untuk 
dijual, bisa, secara umum, tidak dipahami selain sebagai undangan 
untuk memulai negosiasi di mana tidak hanya harga dan kekhasan lain 
dari penjualan tersebut dapat menjadi penting, tetapi juga identitas calon 
pembeli.” 

Kasus 3  Tentukan kualifikasi situasi di bawah ini: 
(i)  A: “Dijual: sepeda, merek Fongers, harga dapat ditawar.” 
(ii)  B: “Saya ingin membeli sepeda ini dengan harga € 75.” 
(iii)  A: “Saya meminta minimal € 100.” 
(iv)  B: “OK. Tapi untuk harga tersebut saya mau ada mantel 

pelindung dan pengencang bagasi juga.” 
(v) A: “Baik, sepakat.” 

Kasus 4  A mengirimkan surat ke B, yang mengatakan kepadanya bahwa 
rumah A dijual dengan harga € 220.000. Bahkan sebelum B menerima 
surat ini, B ternyata juga menulis surat ke A yang menyatakan 
bahwa ia ingin membeli rumah milik A tersebut dengan harga € 
220.000. Kedua surat tersebut diantar dan sampai pada hari yang 
sama. Apakah sebuah kontrak telah terjadi antara A dan B? 

Berapa lama penawaran berlaku? 
Penawaran akan kehilangan keabsahannya dalam kasus berikut: 

(a)  Karena ditolak (pasal 6:221 sub 2). 
(b)  Karena terlalu banyak waktu telah berlalu. Jika tidak ada penetapan 

jangka waktu untuk menerima, maka penawaran akan tergantung 
pada cara bagaimana tawaran itu dibuat. Penawaran secara lisan 
harus diterima segera. Untuk penawaran tertulis tanpa ketentuan 
batas waktu yang tertentu, waktu yang wajar yang diperlukan 
untuk membuat keputusan akan diizinkan (pasal 6:221 sub 1). 

(c)  Karena orang yang membuat penawaran mencabutnya. Hal ini 
tidak bisa terjadi setelah tawaran diterima. Sebuah penawaran 
dapat dicabut sebelum ia diterima, yaitu, sebelum pernyataan yang 
berisi penerimaan telah dikirim (pasal 6:219 sub 2). 

Kasus 5  A membuat penawaran kepada B, melalui telepon, untuk membeli 
koleksi majalah hukum milik B. B merasa penawaran tersebut 
terlalu rendah, ia menjadi marah dan menutup telepon. Setengah 
jam kemudian B berubah pikiran, ia menelepon A dan menyatakan 
bahwa dia ingin menjual majalah-majalah tersebut kepadanya. A 
menjawab bahwa ia tidak tertarik lagi. Apakah ada kontrak antara 
A dan B? 

Kasus 6  A mengirimkan surat kepada B menawarkan sebuah rumah tertentu 
dengan harga € 180.000. Setengah tahun kemudian, B menerima. 
Apakah sebuah kontrak telah terjadi? 
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Kasus 7  A mengirimkan surat kepada B menawarkan sebuah rumah tertentu 
dengan harga  € 180.000. Setengah jam setelah menerima surat itu, 
B menerima telegram dari A di mana A mencabut tawaran tersebut. 
Akan tetapi, B menerima surat tawaran asli melalui blangko 
pengiriman balik. Apakah sebuah kontrak telah terjadi? 

Kasus 8  A mengirimkan surat kepada B menawarkan sebuah rumah tertentu 
dengan harga  € 180.000. B menerima surat tersebut pada 5 Agustus. 
Dia mengirimkan surat penerimaan kepada A pada 6 Agustus, 
tapi menerima telegram dari A yang berisi pembatalan penawaran 
tersebut pada 7 Agustus. Surat penerimaan B sampai kepada A pada 
8 Agustus. Apakah kontrak telah terjadi? 

Dua jenis penawaran yang berbeda dari penawaran “normal”: penawaran 
tanpa perjanjian dan penawaran yang tidak dapat dibatalkan

“Penawaran tanpa perjanjian” adalah suatu jenis penawaran yang 
lemah, yang dapat dicabut bahkan setelah diterima (pasal 6:219 sub 2). 

Penawaran yang tidak dapat dibatalkan adalah jenis penawaran 
yang kuat, yang tidak dapat dicabut selama periode waktu tertentu (pasal 
6:219 sub 1). Contoh penawaran yang tidak dapat ditarik kembali: 
(1)  Berdasarkan kontrak. Orang yang menyewa rumah memiliki hak 

untuk membelinya selama waktu dia tinggal di rumah tersebut. 
(2)  Berdasarkan sifat dari penawaran itu sendiri. Sebuah katalog 

berbunyi: “Penawaran berlaku sah sampai 01/12/2010.”

Kasus 9  Pada Juni 1964, Dokter Lindeboom menawarkan untuk menjual 
kliniknya ke pemerintah Kota Amsterdam seharga DFL 1.750.000, 
dengan syarat atau ketentuan bahwa pelaksanaannya akan 
berlangsung antara tanggal 15 November dan tanggal 15 Desember 
1964. Dalam surat tanggal 13 Oktober 1964, Lindeboom mencabut 
tawarannya, tetapi pada 20 November, pemerintah Kota Amsterdam 
menyatakan menerima tawaran tersebut. (HR 19 Desember 1969, NJ 
1970, 154, Lindeboom/Amsterdam). Apakah sebuah kontrak telah 
terjadi? 

Kasus 10  A mengirimkan surat ke B, menawarkannya 30 ton gula untuk 
dijual. Pernyataan paling atas dalam surat tersebut menyatakan: 
“Semua penawaran kami bersifat tidak mengikat.” Pada 8 Agustus, 
A menerima surat pernyataan penerimaan dari B. Pada hari yang 
sama, A mengetahui bahwa akan ada kenaikan harga gula, sehingga 
ia mengirimkan sebuah telegram yang berisi pembatalan penawaran 
kepada B. Apakah sebuah kontrak telah terjadi? 

Kasus 11  A mengirimkan surat kepada B pada tanggal 5 Maret, yang 
menyatakan bahwa rumahnya dijual dengan harga € 220.000, 
dengan bunyi pernyataan “jika penawaran tersebut diterima dalam 
waktu dua minggu setelah menerima surat ini”. B menerima surat 
penawaran tersebut pada tanggal 7 Maret. 
a.  Apa posisi B, jika ia mendapatkan surat dari A pada tanggal 

8 Maret, yang mengatakan kepadanya untuk mengabaikan 
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surat A pada tanggal 5 Maret itu? 
b.  Apa posisi B, jika B menerima surat penawaran dan surat 

pembatalan pada saat atau hari yang sama? 

Dalam titik waktu manakah sebenarnya kontrak dibuat atau terjadi?
Kita harus membedakan dua pertanyaan: 

a.  Sampai saat seperti apakah sebuah penawaran dapat dicabut? 
 Sampai saat penerimaan, atau saat pengiriman pesan tentang 

penerimaan (pasal 6:219 sub 2). 
b.  Pada saat seperti apakah keputusan sebuah kontrak menjadi sebuah 

fakta? 
 Agar efektif, sebuah pernyataan harus mencapai seseorang yang 

untuk siapa pernyataan itu ditujukan (pasal 3:37 sub 3). 
Kasus 12  Pada tanggal 7 Maret, B menerima surat dari A, yang berisi 

tawaran untuk membuat sebuah kontrak. Pada tanggal 12 Maret, 
B mengirimkan sebuah surat di mana ia menyatakan bahwa ia 
menerima tawaran A. Surat itu mencapai A pada tanggal 14 Maret. 
Namun, pada tanggal 11 Maret, A mengi rimkan sebuah surat 
yang berisi pernyataan bahwa ia mencabut tawarannya. Surat ini 
mencapai B pada tanggal 13 Maret. 

 Apakah kontrak sudah terjadi, dan jika demikian, pada tanggal 
berapakah kontrak tersebut dibuat atau terjadi? 

3. Kapasitas untuk membuat kontrak 
Pada prinsipnya, setiap orang mulai dari usia 18 tahun mampu memasuki 
hubungan yang mengikat secara hukum (pasal 3:32 sub 1). 
Kasus 13  A, 17 tahun, membeli sebuah tongkat pancingan dari B tanpa 

seizin ayahnya. Ayah A mengatakan bahwa kontrak tersebut dapat 
dibatalkan, karena A berusia di bawah 18 tahun. Apakah dia (sang 
ayah) benar? 

Kasus 14  A, 17 tahun, melakukan kesalahan salam berlalu-lintas dan 
menyebabkan kerusakan pada mobil B. Ayah A mengatakan bahwa 
anak tersebut belum berusia 18 tahun dan karena itu tidak dapat 
diminta untuk mengganti kerugian atau kerusakan. Apakah ayah A 
benar? 

Kasus 15  A, 17 tahun, membeli sebuah buku atas nama ayahnya. Ayah A ingin 
membatalkan jual-beli buku tersebut. Bisakah dia? 

Ada kasus-kasus di mana seorang yang masih belum cukup 
umur menurut hukum dapat masuk ke dalam hubungan yang mengikat 
secara hukum, misalnya ketika ia memiliki izin dari orang tuanya untuk 
melakukan hal tersebut. Persetujuan dianggap telah diberikan kepada 
seorang anak yang belum cukup umur secara hukum jika hal itu berkaitan 
dengan transaksi dalam hal praktik yang secara umum diterima yaitu 
bahwa hal tersebut dilakukan secara mandiri oleh anak-anak dari usia 
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mereka (pasal 1:234). 
Ada juga kasus di mana orang dewasa tidak mampu untuk 

melakukan tindakan juridis yang sah dan mengikat, yaitu ketika seseorang 
diletakkan di bawah perwalian (pengangkatan judisial terhadap seorang 
kurator, pasal 1:381). 
Kasus 16  Periksa kasus-kasus berikut. 

(a)   A (25 tahun) berada di bawah perwalian karena penya-
lahgunaan alkohol. A membeli mobil dari B. 

(b)  A (32 tahun) berada di bawah perwalian karena pemborosan. 
Walinya memberikan dia € 850  per bulan untuk menjamin 
hidupnya. A membeli mantel dan celana panjang dari B. 

(c)  A (17 tahun) membeli ponsel dengan persetujuan ayah nya. 

Kasus 17  A (17 tahun) membeli sepeda motor baru dari B. A menunjukkan 
paspornya kepada B, di mana dia mengubah tanggal lahirnya agar 
terlihat seperti berusia 22 tahun. Ayah A ingin mengembalikan 
sepeda motor tersebut kepada B dan membatalkan kontrak 
penjualan. 
(a)  B mengaku bahwa ia tidak bisa mengetahui usia muda A 

dan oleh karena itu kontrak tetap harus dihormati. Apakah B 
benar? 

(b)  A mengembalikan sepeda motor ke B. Apakah B berhasil 
dalam mengklaim adanya defisit nilai antara sebuah sepeda 
baru dan sepeda motor yang dikembalikan oleh A? Dalam 
konteks juridis apakah pertanyaan ini akan muncul? 

Perlindungan terhadap anak di bawah umur atau orang-orang 
di bawah perwalian dianggap lebih penting daripada kepentingan 
perdagangan. 

Pasal 3:32 sub 2: Perbuatan hukum anak di bawah umur atau orang 
yang berada di bawah perwalian dapat dibatalkan. Tapi sebuah tindakan 
hukum sepihak oleh seorang anak di bawah umur (...) yang tidak ditujukan 
untuk orang tertentu adalah sesuatu yang tidak sah. 
Kasus 18  A (17 tahun) adalah anggota dari Klub Sepak Bola Balo. A menulis 

sebuah surat kepada sekretaris Balo, yang menyatakan bahwa ia 
mengakhiri keanggotaannya. 
(a)  Apakah ini tindakan yang sah, tidak sah atau yang dapat 

dibatalkan? 
(b)  Apa konsekuensinya terhadap kewajiban A untuk membayar 

biaya keanggotaan? 

Kasus 19  C (30 tahun), yang telah ditempatkan di bawah perwalian karena 
pemborosan, menolak sebuah warisan yang telah jatuh kepadanya. 

 Apakah ini tindakan yang sah, tidak sah atau dapat dibatalkan? 

Kasus 20  C (30 tahun), yang telah ditempatkan di bawah perwalian karena 
pemborosan, menyumbangkan € 10.000 kepada D. 

 Apakah ini tindakan yang sah, tidak sah atau dapat dibatalkan?
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4. Kehendak atau pernyataan? 
Sebuah “perjanjian yang mengikat” (kontrak) adalah sebuah perbuatan 
hukum, suatu tindakan dengan konsekuensi hukum yang dimaksudkan. 
Tindakan semacam itu terdiri dari dua elemen: kehendak dan pernyataan 
(pasal 3:33). Bagaimana kedua hal ini berhubungan satu sama lain? 

A, seorang pedagang grosir peralatan tukang cukur, telah 
memutuskan untuk menawarkan pengering rambut model tertentu yang 
memiliki nilai grosir sekitar € 500, kepada relasi bisnisnya dengan harga € 
550 (lima ratus lima puluh Euro). Akan tetapi, dalam suratnya kepada B, 
sebuah kesalahan telah dibuat dan harga yang dinyatakan adalah € 5,50 
(lima koma lima puluh Euro). Dalam sebuah surat kepada C, pengering 
rambut ditawarkan dengan harga € 450. Baik B maupun C sama-sama 
segera menerima masing-masing tawaran dari A. Apakah sekarang telah 
terjadi kontrak antara A dan B, dan antara A dan C?

Teori kehendak – di mana kehendak merupakan pusat dan 
yang menurut kehendak itulah pernyataan yang tidak sesuai dengan 
kehendak pelaku tidak dapat melahirkan sebuah kontrak yang sah – dan 
teori pernyataan – di mana pernyataan  adalah pusat dan yang menurut 
pernyataan itulah Anda selalu berkewajiban untuk melakukan apa yang 
Anda telah nyatakan akan Anda lakukan – saling bertentangan dalam 
kasus ini.

Teori kehendak tidak akan mengakui kontrak antara A dan B dan 
antara A dan C, karena dalam kedua kasus tersebut, pernyataan harga (€ 
5,50  dan € 450) tidak sesuai dengan kehendak A (€ 550). Di sisi lain, teori 
pernyataan akan menyimpulkan bahwa telah terjadi kontrak antara A dan 
B serta antara A dan C, karena A harus berpegang pada pernyataannya di 
suratnya masing-masing kepada B dan C. 

Teori kehendak memiliki kelemahannya, yaitu bahwa hal itu 
sangat mengancam interaksi hukum ketika seseorang tidak pernah dapat 
yakin apakah pernyataan tertentu benar-benar sesuai dengan kehendak 
aktor atau pelaku. Hal ini berarti orang tidak pernah bisa memastikan 
keabsahan kontrak. Teori pernyataan pun tidak jauh lebih baik, karena 
menurut teori tersebut pernyataan yang bahkan tidak mungkin telah 
dimaksudkan seperti itu akan mengarah pada kewajiban kontrak. 

Dalam KUH Perdata Belanda, legislator atau kekuasaan pembuat 
undang-undang telah mengupayakan sebuah kompromi. Doktrin “Double 
Foundation” (Pendasaran Ganda) telah dipilih (pasal 3:33 dan 3:35): 
Pasal 3:33  Sebuah tindakan juridis mensyaratkan suatu kehendak yang 

diarahkan pada sebuah konsekuensi hukum, yang memanifestasikan 
dirinya melalui sebuah pernyataan.

Pasal 3:35  Kurangnya kehendak yang bersesuaian tidak dapat dibebankan 
kepada orang yang menafsirkan pernyataan atau perbuatan orang 
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lain dalam arti ia cukup dapat dilibatkan ke dalam situasi tersebut, 
sebagai pernyataan dengan sebuah implikasi tertentu yang dibuat 
untuknya oleh orang lain tersebut. 

Sistem ini dipertahankan sebagai berikut: 
“Mengusulkan syarat ganda tentang kehendak dan pernyataan, sama 
sekali tidak berarti bahwa dalam diskusi antara para pendukung teori 
kehendak dan pendukung teori pernyataan, pihak yang disebutkan 
sebelumnya lebih disukai. Dilema ini sudah sering diutarakan dengan 
cara yang salah. Tidak ada pertentangan yang nyata antara kehendak dan 
pernyataan (yaitu, kepercayaan yang dihasilkan oleh pernyataan tersebut), 
tetapi antara kehendak yang dimanifestasikan sebagai satu-satunya dasar 
konsekuensi hukum, atau sebuah pendasaran ganda, kehendak yang 
terwujud dan kepercayaan yang dihasilkan oleh manifestasinya. Sesuai 
dengan jurisprudensi Belanda yang sudah berlangsung lama, pandangan 
terakhir inilah yang telah diadopsi. Pasal 3:33 menggambarkan kehendak 
yang termanifestasi, pasal 3:35 menggambarkan kepercayaan sebagai 
dasar dari tindakan hukum. Dengan menempatkan pasal 3:33 sebagai 
yang pertama, kasus di mana kehendak dan pernyataan yang lahir darinya 
bersesuaian satu sama lain, jelas diidentifikasi sebagai kasus normal, 
sementara pasal 3:35 akan memberikan perlindungan kepada orang yang 
bertindak dengan itikad baik (... ).” (Parliamentary History of the Civil Code, 
Book 3 [Sejarah Parlemen tentang KUH Perdata, Buku 3], hlm. 164). 

Penting untuk dicatat bagaimana kedua pendasaran tersebut (yang 
dinyatakan sebagai kehendak dan kepercayaan yang dihasilkan oleh 
pernyataan tersebut) terhubung satu sama lain, yaitu dalam hubungan 
subsidiaritas. Pendasaran utama adalah kehendak (ketika kehendak dan 
pernyataan saling bersesuaian; “kasus normal”) dan hanya jika mereka 
tidak bersesuaian, pendasaran sekunder diberlakukan. 

Dalam kasus-kasus di atas, dalam kedua contoh yang telah 
disebutkan sebelumnya, pendasaran utama untuk perjanjian hilang (baik 
dalam kasus B maupun kasus C, ada perbedaan yang besar antara yang 
kehendak A yang nyata dan pernyataan atau ekspresi kehendak tersebut 
dalam masing-masing suratnya kepada B dan C). Namun demikian, 
pendasaran subsider akan mengarah ke C (bukan B) yang mampu 
mengklaim bahwa kontrak yang sah telah terjadi (pasal 3:35). 
Kasus 21  Nyonya A menemukan mantel bulu (bernilai: € 4.000) dengan label 

harga € 7,95 di jendela butik mode seorang wanita. Nyonya A ingin 
membeli mantel bulu tersebut dengan harga € 7,95. B mengatakan 
bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan menolak untuk menjualnya 
dengan harga itu. Nyonya A berpendapat bahwa perjanjian yang 
sah telah tercapai. 
(a)  Pandangan yang manakah yang didukung Nyonya A: teori-

kehendak atau teori-pernyataan? 
(b)  Kriteria yang manakah yang harus digunakan untuk 

menentukan apakah kontrak sudah terjadi atau tidak dalam 
kasus ini? 
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(c)  Kesimpulan manakah yang benar? 

Kasus 22  A menawarkan penjualan komputer laptop dengan eceran rata-rata 
senilai € 275 dengan harga € 250. B menerima tawaran ini. Namun 
demikian, A mengatakan bahwa ada kesalahan dalam penentuan 
harga tersebut dan bahwa dia benar-benar ingin menjualnya dengan 
harga € 260. 
(a)  Pandangan yang manakah yang didukung A? 
(b)  Apakah telah terjadi kontrak antara A dan B? 

Kasus 23  A melakukan negosiasi dengan B tentang penyewaan apartemen 
yang dilengkapi dengan perkakas dan mebel kepada B. B mengatakan 
bahwa ia tertarik; ia akan mengirim telegram dengan keputusan 
definitif sesegera mungkin. Kemudian B memutuskan bahwa dia 
tidak ingin menyewa apartemen tersebut, dan mengirim telegram ke 
A yang berbunyi “tidak jadi mengambil rumah”. Namun demikian, 
telegram yang A terima berbunyi: “jadi mengambil rumah.” Apakah 
telah ada kontrak yang sah dalam peristiwa ini? 

Gangguan mental 
Dapatkah gangguan mental menghalangi sebuah kontrak? Sesungguhnya, 
ini bukanlah sebuah pertanyaan tentang perbedaan antara kehendak dan 
pernyataan – orang yang mentalnya terganggu sering kali sangat mampu 
mengekspresikan kehendaknya – melainkan tentang fakta bahwa di dasar 
pernyataan dalam kasus ini, tidak ada kehendak atau keputusan tentang 
kehendak yang sah secara legal. Dengan sebuah konstruksi buatan (suatu 
anggapan yang tak terbantahkan), legislator mencocokkan pengaruh 
gangguan mental ke dalam sistem kehendak dan pernyataan. 
Pasal 3:34  “Jika seseorang yang kapasitas mentalnya telah terganggu secara 

sementara atau permanen menyatakan sesuatu, maka kehendak 
yang bersesuaian dengan pernyataan tersebut dianggap hilang 
jika gangguan tersebut mencegah evaluasi yang wajar terhadap 
kepentingan yang terlibat, atau jika pernyataan dibuat di bawah 
pengaruh gangguan tersebut.

 Sebuah pernyataan diduga telah dibuat di bawah pengaruh 
gangguan mental, ketika perbuatan hukum tersebut akan merugikan 
orang yang mentalnya terganggu itu, kecuali kalau kerugian 
tersebut tidak cukup dapat diramalkan atau diperkirakan pada saat 
terjadinya tindakan juridis tersebut.” 

Sebuah kehendak, yang sesuai dengan pernyataan dianggap hilang. 
Tidak masalah jika pihak lain berhasil membuktikan bahwa pernyataan 
dari orang yang mentalnya terganggu tersebut persis cocok kehendaknya. 
Namun, pihak lain dapat diizinkan untuk menyangkal bahwa orang 
yang mentalnya terganggu itu membuat pernyataan di bawah pengaruh 
gangguan mental. Jika, misalnya, seseorang yang mentalnya terganggu 
menawarkan rumahnya dengan nilai sebesar € 350.000, yang dijual dengan 
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harga € 180.000, tindakan ini dianggap telah dibuat di bawah pengaruh 
gangguan mental. Namun, anggapan ini bisa saja dibantah oleh pihak 
lain (itu adalah anggapan yang dapat diperdebatkan). Ketika syarat-syarat 
dalam pasal 3:34 terpenuhi, perjanjian pada prinsipnya dapat dibatalkan 
(pasal 3:34 sub 2). Akan tetapi, dalam kasus pihak lain bisa berhasil 
mengklaim bahwa ada kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
di pihaknya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 3:35, kontrak akan 
berlaku. 
Kasus 24  A terpeleset, jatuh terkapar dan bagian belakang kepalanya 

membentur lantai dan menderita kerusakan otak sebagian. Karena 
itu, sementara ini ia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan 
kehendaknya. Selama periode ini, A menyatakan ke B bahwa ia ingin 
menjual mobilnya dengan harga € 3.000 (harga normal). B, yang 
tidak memiliki cara yang memadai untuk mengetahui gangguan 
mental yang dialami A, setuju dengan penawaran tersebut. Apakah 
di sini terdapat kontrak yang sah? 

Kasus 25  A, seorang kurator dari sebuah Museum Sastra, telah diberikan cuti 
sakit karena pengerahan tenaga secara berlebihan. Selama periode 
ini, A mengirimkan pesan kepada dewan museum yang menyatakan 
bahwa ia sepenuhnya telah kehilangan minat dalam sastra dan 
bahwa ia ingin mendirikan sebuah sekolah mengemudi di Prancis 
Selatan. Dia menyumbangkan koleksi pribadinya yang panjang dari 
cetakan-cetakan pertama dan manuskrip-manuskrip ke Museum. 
Kemudian, A menyesali apa yang telah dia lakukan dan mengklaim 
bahwa dia telah bertindak di bawah pengaruh gangguan mental.

 Haruskah dibenarkan jika museum membuktikan bahwa: 
(a)  A benar-benar ingin menyumbang pada saat ia menyatakan 

untuk melakukan hal itu? 
(b)  Pernyataan itu tidak dibuat di bawah pengaruh gangguan 

mental? 

Prinsip kepercayaan (perlindungan terhadap itikad baik) (pasal 3:35) 
Pasal 3:35 melindungi seseorang yang “telah menafsirkan 

pernyataan atau tindakan orang lain, yang sesuai dengan arti yang bisa 
dia berikan untuk itu (pernyataan atau tindakan) dalam situasi tersebut, 
sebagai pernyataan yang ditujukan untuknya dengan makna atau muatan 
tertentu” (“fidens” – Latin: kepercayaan). Perlindungan tersebut berfungsi 
untuk melawan orang yang menyatakan sesuatu tanpa kehendak yang 
bersesuaian (“nolens” – Latin: tidak dikehendaki; lawannya adalah volens, 
dikehendaki). 

Kapan kepercayaan dibenarkan? Mahkamah Agung menuntut 
bahwa fidens (kepercayaan) harus benar-benar diperhatikan secara 
cermat untuk memastikan bahwa pihak lain menyadari konsekuensi dari 
pernyataannya. Seberapa jauhkah “kecermatan yang sewajarnya” ini 
harus diperlukan? Tentu saja hal ini tergantung pada keadaan tertentu 
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dari kasus individu. Sebagai aturan praktis, orang dapat mengatakan 
bahwa persyaratan menjadi semakin ketat ketika kerugian (dari tindakan 
yang sah secara hukum) untuk nolens (kehendak yang tidak sesuai) 
menjadi lebih besar. 

Contoh: Hajjout, yang tidak mengerti bahasa Belanda (hanya 
mengerti kata-kata yang sangat umum seperti roti, susu dan hari libur), 
menandatangani pernyataan bahwa ia akan melepaskan hak-haknya jika 
pemecatannya dinyatakan tidak sah. Apakah majikan diperbolehkan 
untuk tetap menempatkan Hajjout dalam pernyataannya itu? Mahkamah 
Agung berpendapat sebagai berikut: 

“Pertanyaan apakah seseorang terikat atau tidak dengan penandatanganan 
pernyataan yang dia sendiri tidak mengerti tergantung pada apa yang pihak 
lain telah simpulkan dan bisa simpulkan secara wajar dari penandatanganan 
pernyataan di bawah keadaan tertentu; hal ini dilihat dengan memerhatikan 
apa yang para pihak dalam keadaan tersebut dapat dan harus harapkan 
satu sama lain. Dalam hal ini, bersama dengan keadaan yang dinyatakan, 
adalah penting bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang majikan berikan 
kepada karyawan asing – yang baru saja ia berhentikan dengan segera, 
yang mana pemecatan tersebut ditentang oleh karyawan tersebut – untuk 
menandatangani dan yang mana isi dari pernyataan itu adalah, antara 
lain, bahwa karyawan tersebut akan melepaskan klaim atau hak apa pun 
yang dihasilkan dari pembalikan keadaan yang mungkin terjadi dalam 
pengadilan atas pemecatannya. Dalam kasus seperti itu, majikan harus 
mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahwa karyawan 
tersebut memahami konsekuensi dari pernyataan itu, supaya dapat 
menyimpulkan dari penandatanganan pernyataan oleh karyawan tersebut 
bahwa ia (karyawan itu) juga ingin terikat oleh pernyataan tersebut.” (HR 
15 April 1983, NJ 1983, 458; Hajjout/Ijmah) 

Prinsip kepercayaan, yang ditetapkan dalam pasal 3:35, juga 
memainkan peran penting ketika para pihak telah menggunakan 
ungkapan pernyataan yang dapat disalahpahami.

Dalam rangka mencegah prosedur pengambilalihan yang ber-
kepanjangan, pemerintah kota Bunde membeli properti dari Erckens 
dengan harga sejumlah € 175.500, dengan klausul bahwa Bunde akan 
mengkompensasi Erckens untuk “kehilangan pajak sebagai kompensasi 
atas kehilangan perusahaan.” Klausul ini disalahpahami. Erckens berpikir 
bahwa dia akan diberi kompensasi untuk semua pajak penghasilan 
atas hilangnya perusahaan (€ 50.000). Pemerintah kota menafsirkan 
istilah “kehilangan pajak” dalam cara yang umum dalam kasus-kasus 
pengambilalihan: perbedaan antara jumlah pajak penghasilan yang 
seseorang harus bayar dalam kasus pengambilalihan, dan jumlah yang 
harus dibayar ketika pengambilalihan tidak terjadi (€ 2.000). 

Dalam situasi sebelumnya masalahnya adalah sebuah pernyataan 
yang tidak disengaja dari satu pihak terhadap kepercayaan dari pihak 
lain. Dalam kasus seperti itu pada prinsipnya ada dua kemungkinan: 
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perlindungan dari seseorang yang pernyataannya dibantah dengan 
asumsi tidak ada kontrak yang dibuat, atau melindungi kepercayaan 
dari pihak lain dengan mengatakan ada kontrak yang sah. Dalam 
perselisihan antara Erckens dan Bunde, situasinya lebih kompleks. Ada 
kesalahpahaman antara Erckens dan Bunde (kedua belah pihak). Tiga 
kemungkinan dapat dibedakan: (i) perjanjiannya tidak sah; (ii) perjanjian 
berlaku sah dan Bunde harus mengkompensasi sebesar € 50.000 kepada 
Erckens; (iii) perjanjian berlaku sah, Bunde harus mengompensasi € 2.000 
kepada Erckens. 

Mahkamah Agung berpendapat dalam kasus ini: 
“(...) jika pihak-pihak yang ingin masuk ke dalam perjanjian yang 
mengikat menggunakan istilah yang dapat disalahpahami, dan yang 
kemudian mereka tafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, pertanyaan 
apakah kontrak eksis atau tidak, tergantung pada apa yang kedua belah 
pihak telah nyatakan dan bagaimana mereka menafsirkankan tindakan 
dan pernyataan satu sama lain, yang sesuai dengan arti yang secara cukup 
masuk akal mereka berikan kepada pernyataan-pernyataan ini berdasarkan 
kondisi tertentu. Pandangan-pandangan berikut dapat memainkan peran: 
a.  apakah penafsiran salah satu pihak lebih jelas; 
b.  apakah, dalam kasus terdapat sebuah istilah dengan arti tertentu, salah 

satu pihak yang menggunakan istilah tersebut bisa mengharapkan pihak 
lain tahu tentang kekhususan ini dalam konteks yang bersangkutan; 

c.  apakah salah satu pihak memiliki bantuan ahli dan dengan demikian 
pihak lain bisa mengharapkan ahli tersebut bisa menginformasikan 
ke pihak pertama tentang arti khusus dari istilah tersebut beserta 
konsekuensinya; 

d.  apakah salah satu penafsiran akan mengakibatkan hasil yang tidak 
sesuai dengan apa yang sebenarnya telah para pihak coba capai 
dengan perjanjian tersebut.” (HR 17 Desember 1976, NJ 1977, 241; 
Bunde/Erckens). 

Kasus 26  A memesan “Prairie Oyster” (Tiram Prairi) di restoran B dan 
berharap akan mendapatkan hidangan tiram ala Amerika. Akan 
tetapi, ternyata ia menerima segelas koktail yang diisi dengan 
75% dengan kecap-tomat, satu sendok teh saus Worcestershire, 
sebutir kuning telur, dua strip Cognac dan sekepulan aroma merica 
Cayenne. 

 Apakah ada kontrak yang sah dalam kasus ini? Jika ada, apa 
isinya? 

 Sudut pandang manakah dari kasus Erckens/Bunde yang 
menentukan di sini? 

Titik temu dari pasal 3:32, 3:34 dan 3:35 
I.  A, 17 tahun, yang sudah memiliki beberapa helai rambut uban, 

membeli komputer dari B dengan harga € 2.000. Ayah A merasa 
bahwa kontrak dapat dibatalkan dengan mengacu pada pasal 3:32. 
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Pendapat B adalah, bahwa wajar baginya untuk berpikir bahwa 
A adalah orang dewasa [terkesan oleh rambut ubannya] dan oleh 
karena itu kontrak harus dinyatakan tetap berlaku. B mendasarkan 
pandangannya pada pasal 3:35. Siapa yang akan menang?

II.  A membeli sebuah komputer dari B dengan harga € 2.000. Dapat 
dipastikan bahwa A menderita stres berat pada saat itu; beban 
pajaknya telah sepenuhnya melampaui kapasitasnya. Juga dapat 
dipastikan bahwa B tidak tahu tentang hal ini dan tidak punya cara 
yang beralasan untuk mengetahui tentang hal itu. A menerapkan 
pasal 3:34, B bertahan dengan merujuk pasal 3:35. Siapa yang akan 
menang? 

Dalam situasi I, ayah A akan menang. Pasal 3:35 jelas-jelas 
memberikan perlindungan dari konsekuensi dari kehendak dan 
pernyataan yang tidak bersesuaian, tetapi bukan perlindungan dari pihak 
lain yang merupakan anak di bawah umur yang dewasa menurut hukum. 
Dalam situasi II, B akan menang. Untuk memberikan keamanan terhadap 
interaksi hukum, KUH Perdata memberikan prioritas pada pasal 3:35 
(kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan) ketimbang pasal 3:34 
(gangguan mental) dalam kasus-kasus seperti ini. 
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1. Kontrak yang dilarang 
Kebebasan kontrak ada batasnya. Pasal 3:40 membedakan tiga batas 
tersebut: 
(a) Pembuatan kontrak tidak diizinkan. 

Contoh: A menjual 500 lembar besi-silikon kepada B dengan harga 
yang dilarang oleh hukum (regulasi pengaturan harga). Tidak masalah 
apakah para pihak menyadari atau tidak peraturan tersebut. 

(b)  Isi kontrak tidak diizinkan. 
Contoh: A mempekerjakan B untuk melecehkan C. Dalam hal ini 

bukan hukum tertulis yang dilanggar, seperti dalam kasus sebelumnya, 
melainkan moralitas publik dan ketertiban umum. Sekali lagi tidak 
masalah apakah para pihak berpikir bahwa apa yang telah mereka setujui 
adalah benar-benar tepat atau tidak. 

(c)  Konsekuensi yang dapat diperkirakan dan motivasi yang diketahui dari 
kedua belah pihak (“pemaknaan kontrak”) tidak dapat dibiarkan. 
Contoh: A telah setuju untuk membuat sisir aluminium untuk B. 

Pada prinsipnya, hal ini tidak dilarang, tetapi dalam kasus ini berarti 
bahwa A harus mengubah pabriknya dalam cara yang dilarang. Jika salah 
satu pihak telah menyadari hal ini, maka kontrak berlaku sah, meskipun 
tidak pernah dapat dilakukan. Kompensasi untuk kerusakan atau 
kerugian akan mungkin dalam kasus seperti ini. 
Kasus 27  A dipekerjakan di sebuah laboratorium penelitian dari sebuah 

perusahaan farmasi. Dia setuju untuk menjual rahasia penelitian 
kepada B meskipun ada klausul tentang keharusan menjaga rahasia 
perusahaan dalam kontraknya dengan perusahaan farmasi tempat 
dia bekerja. Pelanggaran rahasia tersebut adalah pelanggaran 
terhadap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (pasal 
273). 
a.  Menurut pendapat Anda, apakah kontrak antara A dan B 

3
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sah? 
b.  Apa dasar bagi penilaian atau pertimbangan Anda? 
c.  Pentingkah untuk menyadari apakah A dan B tahu bahwa 

kontrak antara mereka berdua melibatkan tindakan 
terlarang? 

Kasus 28  A, seorang produsen tepung kentang, setuju untuk menghasilkan 
10.000 ton tepung kentang untuk B dalam waktu 14 hari. Pembuatan 
dan penjualan produk ini tidak dilarang, tapi pabrik A hanya 
mampu menghasilkan jumlah tepung yang disepakati dalam waktu 
yang ditetapkan tersebut dengan memompa limbahnya langsung 
ke saluran pembuangan terdekat, yang mana hal itu dilarang oleh 
hukum yang berlaku. 

 Dalam keadaan seperti apakah kontrak ini dianggap batal? 

2. Kesalahan
I.  Dalam katalog pedagang anggur B, sebuah penawaran disebutkan: 

Ch. Langoa-Barton, dengan pengawasan dari merek Saint-Julien, € 
11,65 per botol. A memutuskan untuk memesan 45 botol. Namun, 
dalam suratnya ke B terdapat kesalahan penulisan yang berbunyi: 
“Tolong kirimi saya 4.500 botol Langoa-Barton.” 

II.  A dan B sedang bernegosiasi tentang pembelian dan penjualan 
anggur. A menyatakan bahwa ia sedang mencari anggur Bordeaux 
putih yang baik dengan harga yang wajar, untuk kepentingan 
restoran-ikannya di mana anggur yang terutama disajikan adalah 
anggur putih. Tidak tahu kalau Ch. Langoa-Barton adalah anggur 
merah, A membeli 450 botol dengan harga masing-masing € 11,65. 

Dalam kasus I terdapat diskprepansi atau perbedaan yang mencolok 
antara kehendak (45 botol) dan pernyataan (4.500 botol). Dalam kasus II 
pernyataan tidak sesuai dengan kehendak A, tetapi kehendak tersebut 
dibentuk di bawah pengaruh pandangan yang salah tentang situasi (A 
keliru dalam berpikir bahwa Langoa-Barton adalah anggur putih). Dalam 
kasus I, tidak ada kesalahan yang nyata dan pasal 3:33 dan 3:35 berlaku; 
tidak ada kontrak, kecuali B cukup beralasan untuk berpikir bahwa A 
benar-benar ingin memesan 4.500 botol. Dalam kasus II ada kesalahan 
yang nyata. Kontrak ini dapat dibatalkan jika persyaratan dalam pasal 
6:228 terpenuhi. 

Fakta bahwa pandangan atau penilaian yang salah (keliru) 
terhadap situasi yang sangat penting dalam membentuk kehendak dapat 
menyebabkan kontrak dibatalkan dihubungkan dengan teori bahwa 
kehendak merupakan elemen sentral dari suatu tindakan juridis (pasal 
3:33). Siapapun yang setuju bahwa sebuah tindakan harus memiliki 
konsekuensi hukum karena dan sejauh bahwa konsekuensi hukum ini 
dimaksudkan (“dikehendaki”) akan memahami bahwa sebuah cacat dalam 
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pembentukan kehendak memiliki dampak atas konsekuensi hukum dari 
tindakan itu. Namun demikian, ide ini tidak cukup memperhitungkan 
posisi pihak lain, yang memiliki kepentingan supaya kontraknya berlaku. 
Para legislator dan institusi pengadilan telah membuat kelonggaran 
untuk ini, dengan asumsi bahwa tidak setiap kesalahan (kekeliruan) 
mengarah ke kontrak yang yang dapat dibatalkan (annullable). Pertama-
tama, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. 

(1)  Terciptanya kontrak harus disebabkan oleh kesalahan (kekeliruan) 
Menurut pasal 6:228, syarat pertama adalah bahwa kontrak tidak 

akan tercipta – berdasarkan syarat-syarat yang disepakati – jika bukan 
karena kesalahan. Dalam kasus II (di atas), A hanya dapat mengklaim 
pembatalan kontrak karena kesalahan jika ia tidak mungkin akan 
menyepakati kontrak ini kalau dia tahu bahwa Langoa-Barton adalah 
anggur merah. 
Kasus 29  A membeli kayu dari hutan tertentu dari B. Selama negosiasi, A 

menyatakan bahwa ia menginginkan setidaknya 35.000 pohon. B 
menjawab bahwa hutan tersebut minimal terdiri dari 40.000 pohon. 
Setelah kontrak terjadi, menjadi jelas bahwa ternyata hanya ada 
23.000 pohon di hutan itu. A ingin supaya kontrak dibatalkan karena 
kesalahan atau kekeliruannya.
a.  Kriteria manakah yang menentukan apakah tuntutan 

kausalitas terpenuhi? 
b.  Apa hasil dari penerapan kriteria ini? 

(2)  Kesalahan harus menjadi salah satu dari tiga kategori dalam pasal 6:228 
(a)  Pihak lain menyediakan informasi (pasal 6:228 ayat 1 sub a) 

A membeli piala pengukur terbuat dari timah dari pedagang 
barang antik B, yang mengatakan bahwa benda tersebut berasal dari abad 
ke-17. Selama negosiasi, A menyatakan bahwa ia hanya tertarik pada 
berang yang asli dari abad ke-17. Akan tetapi, kemudian menjadi jelas 
bahwa barang yang A beli adalah imitasi modern yang dibuat dengan 
sangat baik. A ingin kontrak tersebut dibatalkan karena ia telah berbuat 
kekeliruan. 

Kesalahan A disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh B. 
Bahwa B mungkin telah memberikan informasi yang salah dengan itikad 
baik tidak menghalangi pembatalan. 
(b)  Pihak lain tetap diam padahal seharusnya ia memberikan informasi (pasal 

6:228 ayat 1 sub b) 
A membeli sebuah rumah dari B. B tetap menutup mulut tentang 

keputusan pemerintah daerah untuk mengambil alih rumah tersebut. 
Pendapat hakim akan menjadi bahwa B seharusnya sudah 

memberitahu A tentang rencana pengambilalihan rumah tersebut oleh 
pemerintah. Oleh karena itu, pasal 6:228 sub b dapat diterapkan. 
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(c)  Kedua belah pihak membuat kesalahan yang sama (pasal 6:228 ayat 1 sub c) 
A setuju untuk menerbitkan sebuah terjemahan oleh B atas karya 

Nicolai de Cusa, “De Docta Ignorantia”. Baik A maupun B sama-sama 
percaya bahwa tidak ada terjemahan buku dari abad pertengahan ini 
dalam salah satu bahasa modern. Namun ternyata telah ada terjemahan 
buku tersebut dalam bahasa Jerman. 

Kedua belah pihak telah keliru. Jika salah satu dari mereka ingin 
supaya kontrak tersebut dibatalkan, maka perlulah bahwa pihak lain 
membuat asumsi (kesalahan) yang sama. Parliamentary History of the 
Code (Sejarah Parlemen KUH Perdata) (Buku 6, hlm. 910) menyediakan 
penilaian sebagai berikut: “Pihak lain dapat dikatakan telah membuat 
asumsi yang sama dalam membuat kontrak hanya bila asumsi ini penting 
baginya dalam menciptakan kontrak.” 
Kasus 30  A membeli botol mewah yang dihiasi dari seorang jauhari atau 

pedagang perhiasan B. A telah menyatakan bahwa botol, yang 
dia sendiri tidak suka sama sekali, akan menjadi hadiah untuk 
teman-temannya X dan Y, yang – menurut A – bertunangan untuk 
kemudian akan menikah. Akan tetapi, tidak beberapa lama setelah 
itu, pertunanganan kedua temannya itu putus tanpa prospek untuk 
rekonsiliasi. A merenungkan kemungkinan untuk mengklaim 
kesalahan agar dapat membatalkan kontrak. 

 Apakah kontrak tersebut dapat dibatalkan karena kesalahan? Jika 
demikian, kategori manakah dari pasal 6:228 akan menjadi dasar 
untuk pembatalan?

(3)  Mampu mengetahui akan adanya kesalahan (“kemampuan mengetahui”) 
Penjual rokok B telah merekomendasikan ke A rokok merek Bastos 

sebagai rokok Spanyol yang keras. A, yang dirinya sendiri tidak merokok, 
membeli sepuluh bungkus Bastos untuk pacarnya dari Barcelona yang 
akan datang untuk mengunjunginya. A tidak menyebutkan alasannya 
kepada B tentang mengapa ia membeli rokok tersebut. Ketika A kembali 
dan sampai di rumah, ia melihat bahwa rokok Bastos yang dibelinya itu 
ternyata adalah merek buatan Belgia. Dapatkah A berhasil mengklaim 
kesalahan dalam kasus ini?

Seandainya A sudah mengetahui asal-usul rokok tersebut, ia pasti 
tidak jadi membelinya. Di atas semua itu, kesalahan A terjadi karena 
informasi yang diberikan kepadanya oleh B. Namun demikian, tetap 
saja klaim A untuk kesalahan tidak akan berhasil. Karena B tidak tahu 
tentang motif A dalam membeli rokok Bastos, wajarlah bagi B untuk 
mengasumsikan bahwa kontrak tetap akan berlaku, terlepas dari informasi 
yang diberikan oleh B yang kemudian tampak salah. Dalam kasus seperti 
itu, klaim kesalahan tidak akan diakui (pasal 6:228  ayat 1 sub a). Klaim 
A hanya akan berhasil jika pihak lain mengerti, atau seharusnya sudah 
mengerti, bahwa unsur-unsur kesalahan adalah sangat penting bagi 
pihak yang melakukan kesalahan atau kekeliruan (sehingga kontrak 
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itu disebabkan oleh kesalahan). Ini adalah konsekuensi dari prinsip 
kepercayaan (perlindungan terhadap itikad baik dan kepercayaan). 
Hasilnya sebanding dengan menerapkan prinsip kepercayaan dalam 
kasus perbedaan antara kehendak dan pernyataan. Meskipun kehendak 
dan pernyataan tidak bersesuaian, pihak lain masih dapat berpendapat 
bahwa ada kontrak yang sah, kecuali kalau dia mengerti atau seharusnya 
telah memahami bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan 
kehendak yang sebenarnya dari pihak pertama (pasal 3:35). Penerapan 
prinsip ini untuk kasus-kasus kesalahan berarti bahwa, meskipun pihak 
yang melakukan kesalahan atau kekeliruan bertindak di bawah pengaruh 
kesan atau pemahaman yang palsu, pihak lain tidak perlu takut tentang 
keabsahan kontrak, kecuali kalau ia mengerti atau seharusnya sudah 
mengerti bahwa kesalahan merupakan unsur penting yang sangat 
menentukan untuk pihak pertama.
Kasus 31  A membeli sebuah pemanas minyak dari B. A menyebutkan bahwa 

ia sedang mencari pemanas yang cukup untuk memanasi sebuah 
gimnasium berukuran 20x15x8 meter sepanjang tahun. B menjawab 
bahwa banyak dari para pembelinya sangat puas, bahkan ketika 
mereka menggunakan pemanas di ruangan yang lebih besar. 
Namun kemudian ternyata bahwa kapasitas pemanas tampak 
terlalu kecil. Ketika suhu dingin membeku dengan hanya beberapa 
derajat di luar ruangan, bagian dalam ruangan tidak melebihi suhu 
4 derajat Celcius. A ingin supaya kontrak dibatalkan karena adanya 
kesalahan (kekeliruan). 
a.  Kriteria manakah yang harus diterapkan untuk menentukan 

apakah permintaan yang dapat diketahui itu terpenuhi? 
b.  Kepada kesimpulan seperti apakah penerapan kriteria ini 

mengarah? 

(4)  Keadaan masa depan
Pembatalan kontrak tidak dapat didasarkan pada kesalahan tentang 

suatu keadaan yang sesungguhnya terjadi di masa depan setelah kontrak 
itu sendiri terjadi (pasal 6:228 ayat 2). 

A menyewa sebuah kafe dari B. Keinginan A untuk mendapatkan 
kafe tersebut didasarkan pada keputusan walikota bahwa dalam waktu 
dekat di masa depan pasar sayur akan dikembangkan di dekat kafe 
itu. Setelah kontrak disepakati, ternyata wali kota berubah pikiran dan 
memutuskan untuk mengembangkan pasar sayur yang telah direncanakan 
itu di lokasi yang berbeda. A ingin menarik diri dari kontrak, mengajukan 
permohonan akan adanya kesalahan (HR 10 Juni 1932, NJ 1933, 5; Bredero/
Driessen). 

A tidak akan berhasil karena kasus ini menyangkut kejadian yang 
benar-benar terjadi di masa mendatang (pembangunan pasar dekat 
dengan lokasi kafe). Namun sering terjadi bahwa harapan yang meleset 
(tentang sesuatu yang terjadi di masa depan) didasarkan pada pandangan 
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yang salah akan situasi pada saat kontrak dibuat. 
A membeli mobil derek berat dari B, yang merupakan pedagang 

untuk peralatan semacam itu. Selama negosiasi, A mengatakan kepada B 
bahwa ia membutuhkan derek untuk memuat dan membongkar muatan 
dari dan ke kapal di tempat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, derek 
yang diperlukan haruslah derek yang dapat melakukan perjalanan di 
jalan-jalan yang mensyaratkan adanya “ijin jalan”. B menjawab bahwa 
pihak berwenang dipastikan bisa memberikan izin kepada derek ini. 
Setelah kontrak disepakati, menjadi jelas bahwa izin tidak akan diberikan 
untuk derek tersebut karena ukurannya yang besar dan beratnya. A ingin 
membuat kontrak tersebut batal karena adanya kesalahan (HR 21 Januari 
1966, NJ 1966, 183; Booy/Wisman). 

Meskipun mendapatkan izin adalah sesuatu yang terjadi di masa 
depan, harapan seperti izin jalan akan diberikan tergantung pada pandangan 
atau penilaian (yang keliru) atas situasi pada saat kontrak dilangsungkan. 
Dalam kasus ini, harapan A bahwa izin akan diberikan didasarkan pada 
asumsi bahwa mobil derek tersebut memiliki karakteristik (terutama 
ukuran dan beratnya) yang sesuai dengan persyaratan untuk izin jalan. 

Dalam kasus kafe di atas, harapan bahwa pasar sayur itu akan 
didirikan di dekat kafe itu memang didasarkan pada putusan pemerintah 
Kota yang sudah ada pada saat kesepakatan kontrak dilangsungkan. Tapi 
itu bukanlah objek dari kesalahan A; pemerintah Kota memang benar-
benar telah berencana untuk mendirikan pasar di lokasi itu. Namun, 
pemerintah Kota mengubah keputusannya setelah itu, ketika kontrak 
sudah dibuat. 
Kasus 32  A membeli sejumlah jaring ikan yang panjang (disebut jaring busur 

atau perangkap belut) dari B untuk menangkap belut di Danau 
Ijssel. Pada saat penjualan ada peraturan yang menyatakan di bagian 
mana saja dari danau tersebut jaring semacam itu boleh digunakan. 
Tak lama setelah itu, penggunaan jaring tersebut dilarang untuk 
danau tersebut secara keseluruhan. 

 Dapatkah A membatalkan pembelian jaring karena kesalahan?

Kasus 33  A membeli sebuah harpun (tombak besar) bertenaga gas dari B untuk 
menombaki jenis ikan sungai yang besar di musim memancing 
yang akan datang. Menurut B, A yakin bisa mendapatkan izin yang 
diperlukan dari pemerintah untuk harpun ini. Setelah itu menjadi 
jelas bahwa A tidak akan pernah mendapatkan izin, karena jenis 
senjata ini telah dilarang selama bertahun-tahun sebelumnya. 
A ingin membatalkan kontrak karena kesalahan. B berpendapat 
bahwa kontrak tidak dapat dibatalkan karena kesalahan A murni 
menyangkut sesuatu yang terjadi di masa depan (pemberian izin). 

 Apakah B benar? 
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(5)  Kesalahan tidak boleh tetap menjadi tanggung jawab dari pihak yang keliru 
Dalam situasi yang disebutkan dalam pasal 6:228 ayat 2, pihak yang 

salah tidak akan dapat mengklaim kesalahan. 
a)  Sifat dari kontrak 

A membeli sebuah buku tua di toko buku antik milik B. A telah 
menyatakan bahwa ia hanya tertarik pada buku-buku tua dari Leiden. 
Buku yang dia beli memperlihatkan sebuah pesan pada halaman judulnya: 
“Lugduni 1580”. B menunjukkan hal ini kepada A dan juga mengingatkan 
dia tentang syarat umum penjualan di toko bukunya bahwa buku-buku 
dijual “sebagaimana adanya”. Setelah itu A mendapati kenyataan bahwa 
buku itu dicetak di Lyon, Prancis (juga bernama “Lugdunum” dalam 
bahasa Latin). 

Syarat-syarat seperti “sebagaimana adanya” atau “risiko ada pada 
pembeli” biasanya menghalangi kemungkinan masa depan atas klaim 
kesalahan bagi siapa saja menyetujui syarat-syarat tersebut. 

b)  Kebiasaan dalam perdagangan (“pendapat umum”)
Schoonenberg menjual kepada Brom sebuah piala perak, yang 

ditemukan di dekat Stevensweert (provinsi Limburg), dengan harga € 125. 
Setelah itu, menjadi jelas bahwa piala tersebut ternyata jenis yang disebut 
sebagai Kantharos, yang memiliki asal-usul dari Yunani-Romawi, dan karena 
itu memiliki nilai artistik dan historis yang sangat besar. Schoonenberg 
menginginkan kontrak itu dibatalkan karena dia telah keliru. 

Mahkamah Agung tidak setuju, karena: 
“(...) menurut pandangan akal sehat yang biasa digunakan dalam 
interaksi semacam itu, pihak yang menjual suatu barang dengan harga 
yang disepakati akan kehilangan kesempatan bahwa ternyata barang 
ini memiliki karakteristik yang tidak diketahui pada saat penjualan 
dilangsungkan (...). Ini tidak berarti bahwa dalam kasus seperti ini 
pembatalan tidak dapat dibenarkan oleh keadaan lain, khususnya ketika 
pembeli bisa memberikan penjelasan kepada penjual tentang karakter atau 
sifat dari objek bersangkutan, yang ia harus lakukan dengan prinsip itikad 
baik . Namun, keadaan seperti ini tidak terjadi dalam kasus ini. (HR 19 Juni 
1959, NJ 1960, 59; Kantharos van Stevensweert) 

Ada banyak jenis kasus di mana pandangan umum memungkinkan 
pihak yang bersalah atau keliru menanggung konsekuensi dari kesalahan 
itu. Secara umum, nilai dari sebuah objek dianggap ada dalam kategori 
ini dan karena itu pada umumnya tidak bisa mengarah kepada sebuah 
klaim kesalahan yang berhasil. 

c)  situasi kasus 
Hilders, seorang pedagang real estate, mendapat tip dari agen real 

estate De Galan menyangkut beberapa properti untuk dijual di Rotterdam, 
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yang diduduki, menurut De Galan, dengan “penyewa kelas satu”. Hilders 
membeli properti dan menjanjikan De Galan hadiah sebesar € 25.000. Tak 
lama setelah itu, penyewa “kelas pertama” yang disebutkan itu ternyata 
membatalkan sewa dan meninggalkan properti tersebut. Ketika De Galan 
menuntut hadiah dari Hilders, Hilders mengklaim kesalahan dan menolak 
untuk membayar. (HR 13 Maret 1981, NJ 1981, 442; Hilders/De Galan)

Apakah Hilders, yang merupakan pembeli dan penjual real estate, 
dimungkinkan untuk memercayai penilaian De Galan, tanpa memeriksa 
masalah itu sendiri? Jika seseorang merenungkan proses terjadinya 
kontrak, ia seharusnya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk 
memastikan bahwa pandangannya tentang situasi tidak terdistorsi. 

“Jika seseorang tidak melakukan penilaian, dalam batas yang wajar, untuk 
memastikan bahwa seseorang tidak bertindak di bawah konsepsi yang 
terdistorsi tentang situasi yang sebenarnya, orang dapat menemukan 
bahwa aturan tentang itikad baik mencegah keberhasilan klaim akan 
kesalahan di kemudian hari.” (HR 21 Januari 1966, NJ 1966,183; Booy/
Wisman). 

Penilaian dalam batas-batas yang wajar. Apakah batas-batas yang 
wajar tersebut? 

“Secara umum tugas ini tidak berarti bahwa seseorang tidak boleh 
memercayai informasi yang diberikan oleh pihak lain. Sebaliknya, aturan 
tentang itikad baik biasanya akan menentang klaim dari pihak lain bahwa 
pihak yang salah seharusnya tidak percaya keakuratan informasi dari 
pihak lain.” (HR 21 Januari 1966, NJ 1966,183; Booy/Wisman). 

Secara umum kita dapat dan bisa memercayai informasi yang pihak 
lain berikan. Secara umum, tetapi tidak dalam semua keadaan. Dalam 
situasi kasus Hilders/De Galan, Mahkamah Agung memiliki alasan 
untuk menyimpulkan secara berbeda. De Galan bisa berharap Hilders 
untuk memeriksanya sendiri secara langsung apakah penyewa itu dapat 
diandalkan atau tidak. 
Kasus 34  Dengan menggunakan surat edaran, B menawarkan penjualan 

atas “sisa-sisa wol murni Inggris”. A membeli 200 meter dari kain 
tersebut tetapi kemudian menemukan bahwa kain itu ternyata 
dari Italia. B membela diri terhadap klaim kesalahan A dengan 
menyatakan bahwa A tidak dapat mengklaim kesalahan, karena ia 
tidak memeriksa kain itu sebelum ia membelinya. 

 Apakah B benar? 

Kasus 35  Pada sebuah pameran perangko, A menjual sebuah perangko yang 
telah ditempelkan pada amplop kepada B. Kemudian menjadi jelas 
bahwa amplop itu ditemukan di bangkai pesawat “The Stork” 
(Bangau) yang dahulu jatuh dekat Bangkok. Bagi kolektor perangko 
amplop semacam itu bernilai berlipat ganda jauh di atas harga jual 
yang diberikan A. Bisakah A mengklaim bahwa dia salah atau keliru 
dan meminta supaya kontrak dibatalkan? 
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Ringkasan 
Dalam rangka menentukan apakah sebuah klaim kesalahan akan 

berhasil, pertanyaan-pertanyaan berikut harus dijawab: 
1.  Apakah keputusan untuk menyepakati kontrak dilakukan di bawah 

pengaruh pandangan yang salah atas situasi? 
2.  Apakah pandangan yang salah ini berkaitan dengan keadaan yang 

menentukan bagi pihak yang salah? Kriteria: Apakah kontrak juga 
berkemungkinan dibuat, dengan kondisi yang sama, seandainya 
tidak ada kesalahan di sana? 

3.  Apakah kesalahan dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari 
tiga kategori dalam pasal 6:228 ayat 1 (a. pihak lain memberikan 
informasi; b. pihak lain menahan atau merahasiakan informasi; c. 
kedua pihak keliru)? 

4.  Apakah pihak lain memahami (atau apakah seharusnya pihak lain 
telah memahami) bahwa keadaan bersangkutan sangat menentukan 
bagi pihak yang salah/keliru? 

Hanya jika keempat pertanyaan ini dijawab secara positif (jawaban 
“ya”), pemeriksaan lebih lanjut atas kasus terkait diperlukan. 
1.  Apakah kesalahan berkaitan dengan keadaan yang benar-benar 

ada di masa depan? 
2.  Haruskah pihak yang salah menanggung konsekuensi dari 

kesalahannya, karena sifat kontrak itu sendiri, pendapat umum atau 
keadaan-keadaan dari atau yang terkait dengan kasus tersebut? 

Dua pertanyaan terakhir ini harus mendapatkan jawaban negatif 
(jawaban “tidak”) dalam rangka bisa mengklaim pembatalan kontrak 
karena adanya kesalahan (kekeliruan). 
Kasus 36  Riezenkamp membeli dari Baris sebuah “proyek” (cetak biru, aplikasi 

paten, dll.) untuk memproduksi sepeda kumbang atau moped (jenis 
kendaraan di antara sepeda dan sepeda motor). Selama negosiasi, 
Riezenkamp mengatakan kepada Baris bahwa biaya pembuatan 
mesin merupakan hal penting yang sangat utama baginya. Baris 
menjawab bahwa biayanya sekitar € 135 per moped. Setelah itu, 
menjadi jelas bahwa tidak mungkin untuk memproduksi mesin 
dengan harga kurang dari € 230 per moped. (HR 15 November 1957, 
NJ 1958, 67; Baris/Riezekamp). 

 Gunakan prosedur-enam-langkah tersebut di atas untuk memeriksa 
apakah klaim Riezenkamp untuk kesalahan akan berhasil. 

3. Penipuan 
A membeli sebuah mobil dari B. B telah mengubah penghitung jarak 
tempuh dari 120.000 km ke 20.000 km, dan telah menunjukkan laporan 
teknis yang dipalsukan – positif – kepada A. Setelah membeli mobil 
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tersebut, A akhirnya menemukan mobil itu dalam kondisi yang sangat 
buruk. 

Penipuan adalah jenis kesalahan yang sangat diperhitungkan. 
Kontrak dalam contoh di atas dapat dibatalkan (pasal 3:44 ayat 1).
1)  Undang-undang membedakan antara: 

a.  sengaja memberikan informasi yang salah; 
b.  sengaja tidak memberikan informasi penting; 
c.  manuver licik lainnya (pasal 3:44 ayat 3). 

Kasus 37  Nyonya A menyepakati kontrak dengan B mengenai pembelian 20 
liter amonia pekat, untuk menyingkirkan serangga yang memakan 
tanaman di rumahnya. Pada penjualan tersebut, B diwakili oleh C. 
C tidak menginformasikan kepada Nyonya A bahwa, meskipun 
amonia pekat itu memang membunuh serangga, ia juga akan 
mematikan tanaman. Ketika B menuntut pembayaran harga, 
Nyonya A membalasnya dengan mengklaim bahwa telah terjadi 
penipuan.

 Berhasilkah Nyonya A? 

Kesalahan dan penipuan mirip tetapi berbeda. Pertama-tama, 
persyaratannya berbeda. Untuk keduanya, harus ada kaitan (sebab-
akibat) yang kuat antara pembentukan kontrak dan kesalahan atau 
penipuan, tetapi membuktikan penipuan – tentu saja – lebih sulit. Di 
sisi lain, penipuan bisa berkaitan dengan situasi yang benar-benar ada 
di masa depan dilihat dari saat kontrak dibuat, atau ia bisa berkaitan 
dengan nilai dari suatu objek (pada umumnya, fakta-fakta tersebut tidak 
dapat dijadikan alasan untuk klaim kesalahan). Terakhir, kompensasi 
atas kerugian hanya akan diberikan pada kasus “perbuatan melawan 
hukum” (unlawful act; tort) (pasal 6:162 dst.). Jika penipuan diklaim 
dan terbukti, ini secara otomatis akan merupakan bentuk pelanggaran 
hukum dari perilaku pihak lain (penipuan). Sementara, jika kesalahan 
(kekeliruan) diklaim dan ternyata terbukti, tidak berarti bahwa pihak 
lain telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, akan 
menguntungkan kalau mengklaim kedua-duanya, yaitu kesalahan dan 
sekaligus penipuan. 
Kasus 38  A, seorang agen pembelian yang dipekerjakan di sebuah rumah 

seorang jompo, memberitahu B, yang merupakan pedagang grosir 
buah-buahan, bahwa ia mencari jeruk keprok manis tanpa biji. B 
merasa bahwa jeruk keprok jualannya manis dan tanpa biji dan 
demikianlah yang ia katakan kepada A. Setelah membeli 10 kotak, 
A menemukan bahwa jeruk keprok tersebut sangat manis, tapi juga 
penuh biji. 
a.  Apakah klaim karena kesalahan bisa berhasil? 
b.  Apakah klaim karena penipuan bisa berhasil? 
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4. Ancaman 
B membujuk pemilik bar A untuk menempatkan sejumlah mesin slot di 
barnya, dengan mengancam bahwa ia akan mengunjungi bar A dengan 
beberapa teman berotot untuk “membuat beberapa perubahan besar di 
bagian dalam bar milik A”. 

Kehendak A telah dibentuk di bawah ancaman ilegal sebagai 
perbuatan yang “merugikan orang atau properti” (pasal 3:44 ayat 2). Ada 
dua cara di mana ancaman dapat dipandang ilegal: 
a)  Isi dari ancaman adalah memang ilegal (misalnya pembunuhan, 

kekerasan, fitnah, dll.). 
b)  Isi dari ancaman itu tidak ilegal, tapi ancaman itu dibuat untuk 

menyadarkan seseorang bahwa ia tidak berhak atas sesuatu. 
A meminjam € 10.000 dari B. A mendapatkan kesulitan keuangan. 

B mengancam supaya A dinyatakan bangkrut; ia melakukannya bukan 
untuk mendapatkan uangnya kembali, tetapi untuk membujuk A supaya 
menyepakati sebuah kontrak dengan dia, yang memberikan dia (B) 
sebuah hak untuk boleh memiliki properti A. 

Bukanlah hal yang ilegal untuk mengancam orang lain dengan 
kebangkrutan, jika hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan 
kembali uang seseorang. Namun demikian, sebuah ancaman yang sama 
menjadi perbuatan melawan hukum kalau digunakan untuk memperoleh 
sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan utang. 
Kasus 39  A, seorang akuntan B, menggelapkan € 12.000 yang merupakan 

milik B. B mengancam untuk memberitahu polisi kecuali kalau A 
setuju untuk membayar kembali uang yang telah digelapkannya 
itu.

 Dapat kontrak ini dibatalkan karena adanya ancaman? 

Kasus 40  A berutang kepada B sebesar € 10.000 karena pinjaman (tanpa 
bunga). Ketika A mengalami kesulitan keuangan, B mengusulkan 
untuk menyepakati sebuah kontrak sehingga A dapat membayar 
kembali uang pinjaman tersebut per bulan, tetapi dengan bunga. 
Untuk membujuk A, B mengancam untuk menyebarkan rumor 
palsu tentang gaya hidup A. A menye rah dan setuju.

 Dapatkah kontrak ini dibatalkan karena adanya ancaman? 

5. Penyalahgunaan keadaan (“pengaruh yang tidak semestinya”) 
Van Elmbt meminjamkan € 8.000 kepada Nyonya Feierabend. Van Elmbt 
memasukkan dalam kontrak ini klausul yang berisi hak atas namanya 
sendiri untuk membeli rumah Nyonya Feierabend, dengan harga yang 
sesuai dengan nilai perkiraan. Nyonya Feierabend, yang tidak memiliki 
pengetahuan tentang melakukan bisnis apa pun, mengalami depresi 
yang sangat dalam pada waktu itu. Kekhawatiran terbesarnya adalah 
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bagaimana mempertahankan rumahnya berhadapan dengan tekanan 
penjualan yang bersifat mengancam oleh para kreditornya. Nyonya 
Feireabend yakin bahwa Van Elmbt adalah satu-satunya orang yang bisa 
menyelamatkan dirinya dari para kreditor, khususnya dengan pinjaman 
yang diberikan Van Elmbt ini. Van Elmbt menyadari keadaan ini. (HR 29 
Mei 1964, NJ 1965, 104; Van Elmbt/Feierabend) 

Apakah Nyonya Feierabend berhasil membuat kontrak tersebut 
dibatalkan karena adanya “penyalahgunaan keadaan” (pengaruh 
yang tidak semestinya) oleh Van Elmbt? Pasal 3:44 ayat 4 menyebutkan 
persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1.  Keadaan khusus, seperti keadaan yang mendesak, ketergantungan, 
kecerobohan, kondisi mental yang tidak normal atau ketiadaan 
pengalaman. 

2.  Pengetahuan. Ada syarat yang perlu bahwa pihak lain tahu atau 
seharusnya tahu bahwa ada keadaan khusus yang memotivasi 
pihak pertama. 

3.  Penyalahgunaan. Pihak lain harus sudah mengusulkan pembentukan 
kontrak meskipun hal-hal yang dia tahu, atau seharusnya tahu, bisa 
membuat dia tidak dapat memiliki kontrak tersebut. 

4.  Kausalitas. Diperlukan syarat bahwa kontrak tidak akan terjadi jika 
tidak ada penyalahgunaan keadaan. 

Dalam kasus tersebut di atas, semua persyaratan terpenuhi, 
sehingga Nyonya Feierabend dapat berhasil mengklaim penyalahgunaan 
keadaan. 
Kasus 41  A adalah produsen tunggal “midwinter-horns” (alat musik tiup 

tradisional Eropa, semacam suling atau flute atau klarinet yang 
terbuat dari kayu atau metal). B, yang biasa bermain alat musik 
hobo (alat musik tiup dr kayu, berbentuk tabung sepanjang 65 cm 
dengan rongga sempit berbentuk kerucut, kolom udara digetarkan 
melalui klep tiup ganda) menjadi kecanduan dengan alunan bunyi 
midwinter-horns. Setelah usahanya yang gagal untuk membuat 
sendiri alat musik itu, dia membeli satu dari A, dengan harga mahal 
namun wajar. Beberapa bulan berlalu hingga akhirnya B menemukan 
bahwa ternyata ia tidak memiliki cukup bakat untuk instrumen ini. 
Dia pun beralih ke alat musik harpa, dan mengklaim bahwa A telah 
menyalahgunakan keadaan pada saat penjualan.

 Apakah B berhasil membuat kontrak tersebut dibatalkan? 

6. Ketidakabsahan dan pembatalan (annullability)
Sebuah kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum, dalam 
hal isi atau dalam hal akibatnya, tidak mempunyai kekuatan hukum 
atau tidak sah  (pasal 3:40). Sebuah kontrak yang terhadapnya orang 
yang tidak berkompeten menjadi pihak, dapat dibatalkan (tidak sah, 
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dikesampingkan) (pasal 3:32 ayat 2). Dalam kasus pertama, tidak ada 
konsekuensi hukum yang terjadi mengikuti tindakan-tindakan para 
pihak; hakim harus menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut batal demi 
hukum atau tidak sah secara “ex officio” (dari kapasitasnya sebagai hakim, 
tanpa diminta oleh salah satu pihak). Kontrak yang dibatalkan (annullable) 
berlaku sebagai kontrak yang normal, asalkan belum dibatalkan. Namun, 
ketika kontrak itu dibatalkan, situasi akan menjadi seperti kontrak itu 
tidak pernah ada. 

Tujuan dari pasal 3:40 adalah untuk membatasi kebebasan kontrak 
dengan melarang kontrak yang isinya dan/atau konsekuensinya tidak 
dapat diterima oleh masyarakat kita. Di sisi lain, objek pasal 3:32 ayat 
2 adalah untuk melindungi salah satu pihak terhadap kerugian yang 
mungkin diakibatkan kontrak tersebut untuknya. 

Penggunaan hak untuk pembatalan 
Pasal 3:49 menyatakan bahwa sebuah kontrak dapat dibatalkan 

baik oleh pernyataan satu pihak di luar pengadilan, atau oleh 
keputusan pengadilan. Inisiatif ini harus diambil oleh pihak yang untuk 
kepentingannya dasar pembatalan telah diberikan (misalnya orang tidak 
yang mampu, yang diwakili oleh kuasa hukumnya) (pasal 3:50). Namun, 
hal ini harus dilakukan dalam waktu tiga tahun sejak kontrak ditegakkan. 
Setelah tiga tahun, fakta bahwa pihak yang membuat kontrak itu tidak 
berkompeten hanya dapat digunakan sebagai pembelaan (pasal 3:51 ayat 
3). Pihak yang dilindungi bisa meninggalkan haknya atas pembatalan 
(pasal 3:55). 
Kasus 42  A, 15 tahun, membeli bor listrik dari B tanpa izin dari ayahnya. 

Untuk bor ini jangka waktu pengiriman dibutuhkan. Setelah 
beberapa waktu berlalu, ayah A mendesak, atas nama A, pengiriman 
bor tersebut. B menolak, dengan alasan bahwa A hanya berusia 15 
tahun dan karena itu tidak kompeten (di mata hukum).

 Apakah pembelaan B sah? 

Kasus 43  A, yang berusia 17 tahun, membeli akuarium dari B, tanpa izin dari 
ayahnya. Ayah A menyatakan bahwa ia tidak memiliki keberatan 
terhadap transaksi ini. Setelah dua tahun, B ingin mendapatkan uang 
dari A, tapi A menolak dengan alasan bahwa dia masih terlalu muda 
pada saat pembentukan kontrak.

 Apakah pembelaan A sah?  

Konsekuensi dari baik ketidakabsahan maupun pembatalan 
I.  A menjual sebuah arloji emas kepada B dengan pembayaran tunai 

sebesar € 500. Setelah itu menjadi jelas bahwa kontrak tersebut  
tidak sah secara hukum. 

II.  A menjual sebuah mobil kepada B dengan pembayaran tunai sebesar 
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€ 2.500. B membatalkan kontrak karena dia telah membelinya dalam 
kesalahan. 

Ketika kontrak telah dilakukan, seluruhnya atau sebagian, 
pelaksanaannya harus dikompensasi. Dalam contoh I di atas, baik 
pemberian arloji maupun pemberian € 500 harus dipertukarkan. A 
memiliki klaim atas ganti rugi arloji menurut hukum tentang kewajiban 
(pasal 6:203, “pembayaran yang tidak semestinya”). Dalam contoh II, hal 
yang sama berlaku terhadap mobil. 

Peralihan kepemilikan memerlukan “perbuatan yang sah” (pasal 
3:84 ayat 1). Pada contoh pertama, perbuatan itu tidak sah untuk dimulai. 
Dalam contoh kedua, pada awalnya ada perbuatan yang sah, tetapi 
kemudian ternyata bahwa perbuatan itu tidak sah. Dalam kedua kasus, A 
adalah pemilik dari barang-barang yang dialihkan (arloji, mobil); barang-
barang tersebut tidak pernah meninggalkan kepemilikannya oleh A. Jika 
perlu A dapat merebut kembali arlojinya atau mobilnya sesuai dengan 
hukum tentang harta kekayaan (“pembuktian ulang”) (pasal 5:2). 

Kasus 44  A menjual dan menyerahkan kepada B sebuah kotak tembakau 
terbuat dari perak. Kontrak ini dibatalkan karena ada penipuan 
yang dilakukan oleh B. 
a.  Bagaimana A mendapatkan kembali kotak-peraknya? 

Sebutkan dua instrumen. 
b.  Instrumen manakah yang terbaik untuk diterapkan dalam 

kasus bahwa ternyata B sudah bangkrut? 
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KETIDAKABSAHAN DAN PEMBATALAN

Jaap Hijma 

1. Konsep ketidakabsahan dan pembatalan 
1.1.  Hukum Belanda terutama membedakan ketidakabsahan (nullity, 

voidity) dan pembatalan (annullability, voidability).1 Ketidakabsahan 
dipilih kapan saja, singkatnya, ketika tujuan umum atau kepentingan 
publik dipertaruhkan. Ketidakabsahan beroperasi secara otomatis. 
Sebuah permohonan oleh salah satu pihak tidak perlu; pengadilan 
dapat menerapkan ketidakabsahan berdasarkan pertimbangannya 
sendiri (ex officio). Mengenai ketidakabsahan seperti itu, keputusan 
akhir pengadilan memiliki karakter deklaratoir atau penetapan.
Masalah yang biasanya cocok dengan ketidakabsahan adalah: 

ketidaksesuaian dengan bentuk yang diperlukan (pasal 3:392), pelanggaran 
terhadap ketentuan wajib dalam undang-undang (pasal 3:40 ayat 2), 
pelanggaran terhadap moralitas yang baik (pasal 3:40 ayat 1), pelanggaran 
terhadap ketertiban umum (pasal 3:40 ayat 1).

1.2.  Pembatalan (annullability, voidability) dipilih bila semata-mata 
kepentingan salah satu pihak perlu dilindungi. Sebuah pembatalan 
tidak beroperasi secara otomatis, tetapi hanya bekerja jika diaktifkan 
oleh pihak yang dilindungi. Sebuah tindakan juridis-yang-dapat-
dibatalkan bisa dibatalkan dengan dua cara: entah dengan cara 
pernyataan ekstra-juridis yang dikeluarkan oleh pihak yang 
dilindungi, ataupun dengan cara putusan pengadilan (pasal 3:49). 
Juga dalam alternatif yang disebutkan terakhir, suatu permohonan 
oleh pihak yang dilindungi sangat penting; pengadilan tidak dapat 
dengan sendirinya membatalkan suatu kontrak tanpa permohonan 

1 Penulis dalam tulisan asli bahasa Inggris dari artikel ini menggunakan konsep “nullity” 
dan “voidity” serta “annullability” and “voidability” dengan paham bahwa keduanya da-
pat digunakan secara bergantian, dan penulis dalam hal ini lebih memilih menggunakan 
alternatif pertama dari masing-masing term tersebut.

2 DCC mengacu kepada Dutch Civil Code (KUH Perdata Belanda) yang baru.

4
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pihak yang dilindungi hukum. Setelah pembatalan, kontrak 
dianggap nol atau tak ada, dengan efek retroaktif hingga ke waktu 
kontrak tersebut terjadi (pasal 3:53). Namun, selama kontrak tidak 
dibatalkan ia berlaku sah dan mengikat. Ide dasarnya adalah bahwa 
hanya ketika kepentingan salah satu pihak dipertaruhkan, maka 
dapat diserahkan kepada pihak yang dilindungi untuk memutuskan 
apakah kontrak akan tetap berlaku atau perlu dibatalkan. 

1.3.  Alasan utama untuk pembatalan berdasarkan ketentuan hukum 
Belanda adalah: 
-  Ketidakmampuan salah satu pihak (pasal 3:32); 
-  Tekanan atau ancaman (pasal 3:44 ayat 2); 
-  Penipuan (pasal 3:44 ayat 3.); 
-  Penyalahgunaan keadaan (pengaruh yang tidak semestinya) 

(pasal 3:44 ayat 4); 
-  “Actio Pauliana” (Fraudulent conveyance, penipuan dalam pemin-

dahtanganan) (pasal 3:45 dst.); 
-  Kesalahan (kekeliruan) (pasal 6:228); 
-  Syarat-syarat umum yang sangat tidak masuk akal (pasal 6:233 

sub a). 

1.4.  Konsep ketidakabsahan dan pembatalan tidak hanya mengacu 
pada kontrak, tetapi juga untuk jenis tindakan juridis lainnya, 
termasuk tindakan-tindakan sepihak. Oleh karena itu, sebagian 
besar ketentuan-ketentuan yang relevan terletak di Bagian Umum 
Hukum Warisan (Buku 3 DCC). Menurut praktik, kontribusi ini 
ter utama difokuskan pada kontrak. 

2. Konsekuensi ketidakabsahan
2.1.  Sebuah kontrak yang tidak sah tidak menimbulkan kewajiban bagi 

para pihak yang dituju. Tak satu pun pihak dapat dipaksa untuk 
menjalankannya atau mematuhinya. Namun demikian, ketika salah 
satu dari mereka menjalankannya, tindakan ini tidak memiliki 
dasar hukum yang cukup kuat. Pihak yang menjalankannya bisa 
meminta karena pelaksanaan yang tidak semestinya (pasal 6:203 
dst.). Jika harta kekayaan atau harta milik dialihkan berdasarkan 
kontrak yang tidak sah, penjual tetap bisa mempertahankan 
kepemilikannya; harta milik tidak pernah mencapai pembeli (pasal 
3:84 ayat 1). 

2.2.  Kadang-kadang kontrak yang tidak sah dilakukan oleh kedua belah 
pihak. Jika setelah itu masalah ketidakabsahan diangkat, kedua 
belah pihak dapat mengajukan klaim untuk restitusi. Di mana salah 
satu dari pembayaran tidak bisa, berdasarkan sifatnya, dibalik, dan 



147

4. Ketidakabsahan dan pembatalan

di mana pembayaran ini tidak harus dinilai dengan istilah keuangan 
dalam hukum, tindakan untuk membalikkan kontra-pembayaran 
atau untuk dibayarkan nilai yang timbul darinya juga dikecualikan, 
sejauh bahwa hal itu akan, karena alasan itu, bertentangan dengan 
kewajaran dan keadilan (redelijkheid en billijkheid; “goede trouw”) 
(pasal 6:211 ayat 1).

Sebuah ilustrasi: A dan B sama-sama setuju bahwa A akan membayar 
kepada B uang untuk mengancam C. Setelah itu, A menuntut restitusi atas 
uangnya, dengan alasan bahwa kontrak yang menjadi dasar antara A dan 
B tidak sah. Klaim A ini dapat dipenuhi, sedangkan klaim balasan dari 
B untuk restitusi (terkait kegiatannya, dalam hal ini nilai finansial yang 
timbul dari kegiatannya) tidak bisa. Akhirnya, A bisa mendapatkan apa 
yang ia inginkan tanpa membayar sama sekali, yang merupakan hasil yang 
tidak masuk akal. Pasal yang dikutip di atas mencegah hasil seperti itu. 

3. Mitigasi terhadap (konsekuensi dari) ketidakabsahan
3.1.  Sebelumnya kontrak yang tidak sah dianggap tidak ada; itu tidak 

ada konsekuensi juridis apa pun. Saat ini konsep ketidakabsahan 
telah menjadi semakin kompleks.
Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden) telah 

menyatakan bahwa salah satu prinsip umum yang mendasari KUH 
Perdata Belanda (DCC) yang baru adalah, bahwa – sebagaimana lazimnya 
– ketidakabsahan tidak akan merintangi di luar maksud dan tujuannya.3 
Prinsip dasar ini terutama dikenal luas melalui ketidakabsahan parsial 
(pasal 3:41), konversi (pasal 3:42) dan pemulihan (pasal 3:58). 

3.2. Ketidakabsahan parsial. Ketidakabsahan yang merupakan bagian 
dari tindakan juridis tidak memengaruhi tindakan selebihnya, 
sejauh bahwa, dengan mempertimbangkan isi dan implikasi yang 
penting dari tindakan, bagian-bagian tersebut sangat erat terkait 
sehingga tidak akan dipisahkan (pasal 3:41). Jika bagian-bagian 
tersebut tidak terkait secara tak terpisahkan, bagian yang tidak sah 
dapat dan akan dipisahkan dari sisanya; sisa kontrak tetap sah dan 
mengikat. Sebelum pasal 3:41 disahkan, Mahkamah Agung (Hoge 
Raad) sudah menerapkan prinsip atau formula yang sama.4

Dalam praktiknya, konsep ketidakabsahan parsial adalah sangat 
penting mengenai kondisi kontrak secara umum. Jika salah satu dari 
serangkaian persyaratan perusahaan adalah tidak sah, perusahaan 
sering berpendapat bahwa tidak akan pernah terjadi kontrak tanpa 
syarat tertentu, yang mengklaim bahwa hal itu akan menjadi “semuanya 

3  HR 17-02-2006, NJ 2006, 379 (Royal & Sun/Universal Pictures).
4  HR 16-11-1984, NJ 1985, 624 (Buena Vista).



148

Jaap Hijma

atau tidak sama sekali”. Namun demikian, pasal 3:41 tidak tergantung 
pada persetujuan hipotetis para pihak. “Terkait secara tak terpisahkan” 
memungkinkan untuk penggunaan titik pandang yang lebih objektif. 
Sebagaimana lazimnya, hampir setiap persyaratan umum akan dianggap 
dapat dipisahkan: ketika satu persyaratan tidak sah (dianggap nol atau 
tidak ada), maka bagian selebihnya dari kontrak tetap tak tersentuh.5 

3.3  Konversi. Ketika implikasi penting dari sebuah tindakan juridis yang 
adalah tidak sah berkorespondensi dengan tingkat tertentu dari 
tindakan juridis lain, yang dianggap sah, sehingga menyiratkan 
bahwa tindakan juridis yang terakhir telah dilakukan akan 
membuat yang pertama ditinggalkan karena ketidakabsahannya, 
maka yang pertama itu harus diberikan efek dari tindakan juridis 
yang terakhir, kecuali kalau hal ini akan tidak masuk akal bagi 
seseorang yang tertarik yang bukan pihak dari tindakan juridis 
tersebut (pasal 3:42).
Sementara konsep ketidakabsahan parsial menangani masalah 

kuantitas, doktrin tentang konversi menangani masalah kualitas. Konversi 
mengandaikan bahwa para pihak dapat mengejar tujuan(-tujuan) 
mereka secara berhasil dengan cara jenis kontrak X, sementara pada 
kenyataannya mereka memilih jenis kontrak Y, yang tidak cocok dan 
karena itu memberatkan ketidakabsahan. Dalam kasus seperti itu, kontrak 
yang tidak sah dari jenis Y akan – secara otomatis – “dikonversi” menjadi 
kontrak yang sah dari jenis X. Contoh jenis konversi seperti ini di bawah 
hukum Belanda biasanya agak langka.6 

3.4.  Pemulihan. Saat kondisi hukum bagi keabsahan tindakan juridis 
terpenuhi hanya setelah pelaksanaannya dan, selama periode antara 
tindakan dan pemenuhan persyaratan hukum, semua pihak yang 
tertarik secara langsung yang bisa memakai kecacatan tersebut telah 
memperlakukan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang sah, 
maka tindakan juridis itu disahkan (pasal 3:58). Dalam pandangan 
para legislator, pemulihan seperti itu memiliki efek retroaktif. Dari 
sudut pandang teoretis kemungkinan pemulihan adalah penting; 
dalam praktiknya fenomena ini langka. 

4. Konsekuensi pembatalan dan pencabutan
4.1.  Selama dasar dari pembatalan tidak digunakan oleh pihak yang 

dilindungi, maka kontrak tersebut sah dan mengikat secara 
sempurna. 

5 Bdk. pasal 3.16 dari Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Roma 
2004.  

6 Sebuah pertimbangan yang terkenal adalah HR 21-1-1944, NJ 1944, 120 (Van de Water/
Van Hemme), dalam hal pasal tentang perkawinan.
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4.2.  Pembatalan menempatkan nasib kontrak ke tangan pihak yang 
dilindungi; masa depan kontrak tidak aman.
 Ketidakamanan ini menjadi  berakhir dalam kasus rekomendasi. 

Menurut pasal 3:52 ayat 1, periode rekomendasi bagi tindakan untuk 
membatalkan suatu tindakan juridis – termasuk pernyataan ekstra-juridis 
(pasal 3:52 ayat 2) – adalah tiga tahun. Setelah itu, dasar pembatalan masih 
dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pembelaan terhadap klaim 
oleh pihak lain (pasal 3:51 ayat 2). 

Setiap kekuasaan untuk menggunakan dasar bagi pembatalan  
mengalami kedaluwarsa ketika orang yang dilindungi mengukuhkan 
kontrak yang bersangkutan (pasal 3:55 ayat 1). Kekuasaan ini juga menjadi 
kedaluwarsa ketika pihak lain telah melakukan pemberitahuan kepada 
orang yang dilindungi, yang meminta dia dalam jangka waktu yang wajar 
untuk memilih antara pengukuhan dan pembatalan, dan orang yang 
bersangkutan ternyata tidak membuat pilihan dalam jangka waktu tersebut 
(pasal 3:55 ayat 2). Dengan memberikan pemberitahuan tersebut, pihak lain 
memaksa orang yang dilindungi untuk menentukan pikirannya. 
4.3.  Ketika terjadi pembatalan terhadap sebuah kontrak yang dapat 

dibatalkan, maka pembatalan tersebut memiliki efek retroaktif 
hingga ke waktu ketika kontrak itu disepakati atau terjadi (pasal 
3:53 ayat 1). Oleh karena itu, konsekuensi dari suatu pembatalan 
identik dengan konsekuensi dari ketidakabsahan awal. Ketika 
sebuah pelaksanaan dilakukan, maka dahulunya pelaksanaan itu 
tidak memiliki dasar hukum yang cukup: pihak yang melaksanakan 
berhak untuk menuntut restitusi karena pelaksanaan yang tidak 
semestinya (pasal 6:203 dst.). Bila harta milik dialihkan, maka 
dahulunya harta milik itu tidak pernah meninggalkan pihak 
penjual (pasal 3:84 ayat 1). 

4.4.  Sebuah pembatalan, seperti ketidakabsahan, dapat melahirkan 
adanya restitusi. KUH Perdata Belanda memuat fenomena-fenomena 
lain yang bisa menimbulkan restitusi, seperti terpenuhinya syarat-
syarat resolutoris [resolutory condition, yaitu pembatalan kewajiban 
utama ketika perihal yang menjadi syarat telah terpenuhi; misalnya 
“Saya akan menjual panenan kapasku, jika kapal pengangkutku 
tidak mencapai Amerika Serikat dalam tempo enam bulan ke 
depan. Ternyata kapalku tiba dalam tempo satu bulan, karena itu 
kontrak saya dengan Anda batal.” 1 Bouv. Inst. n. 764. – Catatan 
tambahan dari penerjemah.] (pasal 6:24) dan pengesampingan kontrak 
karena tak adanya pelaksanaan (wanprestasi, non-performance) 
(pasal 6:265). Akan tetapi, fenomena-fenoman ini tetap terpisah 
dari ketidakabsahan dan pembatalan, karena mereka berhubungan 
dengan (pelaksanaan dari) sebuah kontrak yang sah. Wanprestasi 
tidak membawa cacat dalam dirinya sendiri. 
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5. Mitigasi terhadap (konsekuensi) ketidakabsahan
5.1.  Konsep ketidakabsahan parsial, konversi dan pemulihan berlaku 

tidak hanya ketika suatu kontrak tidak sah secara hukum atau 
batal demi hukum, tetapi juga setelah pembatalan terhadap sebuah 
kontrak yang dapat dibatalkan. 

5.2.  Secara khusus tentang pembatalan, KUH Perdata Belanda 
memperkenalkan beberapa lagi solusi-antara. 

Menurut pasal 3:53 ayat 2, pengadilan dapat, berdasarkan 
permintaan, menolak untuk memberlakukan suatu pembatalan secara 
seluruhnya ataupun sebagian, jika tindakan juridis telah menghasilkan 
konsekuensi yang hanya dapat dibatalkan dengan kesulitan besar. 
Dengan pasal ini misalnya efek retroaktif dari pembatalan dapat dibatasi 
oleh pengadilan.

Menurut pasal 6:230 ayat 2, bukannya mengucapkan pembatalan 
karena kesalahan, pengadilan dapat, atas permintaan salah satu pihak, 
memodifikasi efek dari kontrak untuk menghapus kerugian tersebut. 
Maka Hukum Belanda mencakup kemungkinan bahwa suatu kontrak 
tidak ditegakkan atau tidak dibatalkan, tetapi tetap bersama dengan isi 
yang telah disesuaikan, yang ditegakkan oleh pengadilan sesuai dengan 
kewajaran dan keadilan (“itikad baik dan penanganan yang adil”). 
Kemungkinan ini muncul bersama dengan kesalahan atau kekeliruan 
(pasal 6:230) dan dengan pengaruh yang tidak pantas (pasal 3:54 ayat 2). 

Kasus
Pada suatu musim panas, A menjual sebuah rumah (mewah) kepada 

B. Ketika B menanyakan tentang sistem pemanas, A menjawab bahwa 
pemanas bekerja sempurna. Ketika B telah pindah ke rumah tersebut dan 
musim dingin tiba, sistem pemanas tampaknya benar-benar rusak total.
a)  Dapatkah pembeli B membatalkan kontrak penjualan karena 

kesalahan (kekeliruan)? 
b)  Jika ya, upaya hukum yang manakah yang tersedia baginya? 
c)  Misalkan B memutuskan untuk membatalkan jual-beli tersebut. 

Dapatkah A melakukan sesuatu untuk mencegah pembatalan? Jika 
ya, berapa lama A dapat melakukannya? 
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ISI DAN KONSEKUENSI 
DARI KONTRAK

Jaap Hijma

1. Konsekuensi juridis dari kontrak 
1.1.  Sebuah kontrak memiliki berbagai konsekuensi juridis. 

Konsekuensi-konsekuensi ini ditentukan oleh: 
(1)  Konsekuensi yang disepakati para pihak. Dengan cara ini, prinsip 

dasar kebebasan kontrak dinyatakan. 
(2)  Sebagai pelengkap: konsekuensi yang, menurut sifat kontrak, 

dihasilkan dari hukum, penggunaan, atau persyaratan kewajaran 
dan keadilan (“itikad baik dan penanganan yang adil”) (pasal 6:248 
ayat 2 DCC).1 

2. Isi; penafsiran 
2.1.  Kata-kata tidak pernah jelas. Untuk menetapkan konsekuensi juridis 

para pihak telah – secara eksplisit atau implisit – bersepakat (jadi: 
isi kontrak), bahwa kontrak akan membutuhkan penafsiran. KUH 
Perdata Belanda tidak memberikan aturan khusus tentang masalah 
penafsiran. Keterarahan adalah kepercayaan timbal balik dari para 
pihak yang berkontrak (pasal 3:35), dengan mempertimbangkan 
kewajaran dan kesetaraan (itikad baik dan penanganan yang adil) 
(pasal 6:248 ayat 2).
Penafsiran sangat penting dalam praktik hukum. Banyak gugatan 

hukum dalam bidang hukum kontrak (juga) menangani masalah 
penafsiran kontrak. Dalam praktik hukum Belanda, Hoge Raad (Mahkamah 
Agung) telah membentuk dua rezim penafsiran. 

2.2.  “Rezim-Haviltex”. Mengenai penafsiran kontrak obligatoir (yang 
mengikat para pihak) yang biasa (misalnya penjualan atau sewa) 
Mahkamah Agung Belanda memutuskan sebagai berikut. 

1 Kecuali kalau dinyatakan lain, semua pasal yang disebutkan dalam tulisan ini diambil 
dari KUH Perdata Belanda yang baru (1992).

5
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(a)  Penafsiran linguistik atau gramatikal tidak pernah cukup. Di sisi 
lain jelas bahwa dengan kontrak tertulis kata-kata yang digunakan 
para pihak sering kali akan sangat penting. 

(b)  Tegas berarti: (i) makna yang oleh para pihak, dengan mengingat 
keadaan kasus ini, cukup bisa dilekatkan pada perjanjian mereka, 
dan (ii) perbuatan yang diharapkan untuk dilakukan satu sama 
lain sebagai hasil dari kesepakatan. 
Rezim penafsiran ini memiliki karakter lebih fleksibel. Rezim ini 

dikenal sebagai “norma-Haviltex”, karena keputusan Mahkamah Agung 
di mana norma ini pertama kali diperkenalkan.2 
  
2.3.  Rezim kedua untuk beberapa tindakan juridis tertentu. Penafsiran 

tidak hanya penting menyangkut kontrak yang mengikat (kontrak 
obligatoir), tapi juga tentang jenis lain tindakan juridis. Untuk 
beberapa jenis lainnya, rezim fleksibel yang disebutkan di atas tidak 
tepat. Mahkamah Agung Belanda membentuk tipe penafsiran yang 
kedua, di mana kata-kata dalam ketentuan-ketentuannya – dalam 
konteks kontrak secara keseluruhan – biasanya akan menentukan.
Jenis tafsiran kedua agak langka. Ini digunakan untuk sejumlah 

tindakan juridis yang juga menyangkut pihak ketiga. Keamanan hukum 
dari pihak ketiga ini mungkin tidak terancam oleh rezim penafsiran 
yang terlalu fleksibel. Hal ini terutama berlaku untuk: (i) yang disebut 
sebagai kontrak kerja kolektif, yang diciptakan antara organisasi pekerja 
dan pengusaha (poin 7.11), dan (ii) pengalihan harta milik yang tidak 
bergerak, dengan menggunakan akta notaris yang dimasukkan dalam 
register publik (pasal 3:89). 
2.4.  Secara tradisional, hukum tertulis menyatakan aturan praktis 

yang khusus mengenai penafsiran terhadap isu-isu tertentu, 
misalnya ketentuan bahwa suatu klausul kontrak yang secara 
khusus dibahas dan disepakati oleh para pihak, akan berlaku 
atas suatu persyaratan yang umum. KUH Perdata Belanda yang 
terdahulu mengandung sejumlah aturan tersebut (pasal 1378 dst.), 
sebagaimana halnya dalam KUH Perdata Indonesia (pasal 1342 dst.). 
Namun demikian, para legislator baru mengeluarkan ketentuan-
ketentuan ini, dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan itu sudah 
jelas dengan sendirinya atau terlalu umum. Akibatnya, seluruh 
doktrin penafsiran diserahkan pada prinsip-prinsip umum tentang 
kepercayaan timbal balik dan perlindungan terhadapnya (pasal 
3:35 KUH Perdata Belanda yang baru). 

2.5.  Namun demikian, KUH Perdata Belanda tersebut (KUH Perdata 
yang baru) mengungkapkan apa yang disebut sebagai penafsiran 

2 HR 13-3-1981, NJ 1981, 635 (Haviltex).
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contra proferentem (“untuk kerugian dia yang membawanya dalam 
klausul” – maksudnya, istilah yang ambigu akan ditafsirkan untuk 
menentang atau melawan kepentingan pihak yang memasukkan 
istilah itu dalam kontrak – tambahan penjelasan dari penerjemah), 
setidaknya sejauh penggunaan syarat-syarat umum vis-à-vis 
konsumen menjadi hal yang diperhatikan. Jika ada keraguan tentang 
makna suatu ketentuan, penafsiran yang paling menguntungkan 
bagi pihak lain harus berlaku (pasal 6:248 ayat 2). Hal yang sama 
akan berlaku untuk kontrak-kontrak antara dua pihak profesional. 

Kasus 1  A menjual mesin pemotong kepada B dengan harga € 5.000. Kontrak 
memuat klausul berikut: “Sampai akhir tahun ini, pembeli berhak 
untuk mengembalikan mesin kepada penjual”. 
a)  Apakah B berhak untuk mengembalikan mesin tanpa 

menyatakan alasannya? 
b)  Apakah makna juridis dari ungkapan “mengembalikan 

(mesin)”?

 Kasus 2  A menjual seekor kuda pacuan kepada B dengan harga € 10.000. 
Sebagai tambahan biaya, B juga akan membayar kepada A 50% 
dari uang hadiah yang didapatkan B dari menggunakan kuda 
itu. Kontrak berisi klausul berikut: “Pembeli selalu berhak untuk 
membatalkan kontrak, tanpa menyatakan alasannya”. Beberapa 
hari setelah penjualan terjadi, B mengangkat klausul tersebut. B 
menyatakan ia akan menahan kuda sampai A membayar kembali 
€ 10.000. Satu minggu kemudian, kuda pacuan itu memenangkan 
hadiah sebesar € 8.000. 
a)  Apakah B berhak untuk mengangkat klausul pembatal an? 
b)  Kriteria manakah yang menentukan apakah masalah uang 

harga penjualan (price money) adalah sebuah “kesenjangan” 
atau tidak dalam kontrak tersebut? 

c)  Apakah B wajib membayar uang hadiah (prize money) yang 
berjumlah € 8.000 itu kepada A, seluruhnya atau sebagian?

3. Sumber-sumber pelengkap
3.1.  Ketika penafsiran terhadap kontrak tidak memberikan jawaban 

yang diperlukan, tiga sumber tambahan tentang konsekuensi 
juridis dapat dijadikan acuan: (a) hukum yang mengatur (regulatory 
law) – hukum tertulis; (b) penggunaan; (c) persyaratan kewajaran 
dan keadilan (“itikad baik dan penanganan yang adil”) (pasal 
6:248 ayat 2 DCC). Ketiga sumber tidak harus digunakan dalam 
urutan yang tetap, melainkan diserahkan kepada hakim untuk 
memutuskan yang mana dari ketiganya yang paling cocok dengan 
keadaan kasus terkait. 

Kasus 3  Putuskan apakah ketentuan-ketentuan berikut dari KUH Perdata 
Belanda (DCC) berikut ini adalah hukum yang mengikat (mandatory 
law) atau hukum yang mengatur (regulatory law): 
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a)  “Setiap ketentuan di mana seorang yang diberi perlin dungan 
dari tukang kredit diberikan kekuasaan untuk menguasai 
harta yang dijamin, adalah tidak sah” (pasal 3:235). 

b)  “Kontrak asuransi hanya mencakupi kepentingan pemegang 
polis kecuali disepakati lain” (pasal 7:946 ayat 1). 

c)  “Biaya pembayaran harus untuk kepentingan orang yang 
melakukan kewajiban” (pasal 6:47 ayat 1). 

d)  “Pengalihan harta milik membutuhkan pengiriman yang 
sesuai nama-nama yang sah oleh orang yang memiliki hak 
untuk menyerahkan harta milik tersebut” (pasal 3:84 ayat 1). 

Kasus 4  A, seorang karyawan di pabrik B, menolak untuk bekerja lembur. 

 Kriteria manakah yang dapat digunakan untuk menentukan apakah 
penolakan A itu merupakan pelanggaran terhadap kontrak atau 
tidak? 

4.  Penghinaan terhadap kekuatan “itikad baik dan penanganan 
yang adil”

4.1.  Pasal 6:2 berbunyi: 
(1)  Seorang kreditur dan debitur harus, di antara mereka sendiri, 

bertindak sesuai dengan persyaratan kewajaran dan keadilan. 
(2)  Sebuah aturan yang mengikat bagi mereka berdasarkan hukum, 

penggunaan atau tindakan juridis tidak berlaku sejauh bahwa, 
dalam situasi yang terkait, ini tidak akan diterima sesuai dengan 
kriteria kewajaran dan keadilan. 
Dalam kerangka hukum kontrak, kedua ketentuan tersebut lebih 

atau kurang disebutkan kembali dalam pasal 6:248.

4.2.  Oleh karena itu, itikad baik dan penanganan yang adil (dalam kata-
kata pilihan kita: kewajaran dan keadilan) tidak hanya merupakan 
sumber pelengkap (lihat di atas, paragraf  3), tetapi mereka juga 
merupakan sarana untuk pengurangan. Ketika aturan tertentu – 
yang timbul dari kontrak dalam ketentuan KUH Perdata itu sendiri 
– tidak dapat diterima menurut kriteria itikad baik dan penanganan 
yang adil, aturan ini benar-benar tidak mengikat dalam situasi-
situasi terkait: hasil awal ditolak. 

4.3.  Hal ini menempatkan banyak beban di pundak hakim, yang 
bagaimanapun juga adalah orang yang memutuskan apakah 
hasil yang asli tidak dapat diterima atau tidak. Hal ini tidak perlu 
dibesar-besarkan. Menurut sejarah dokumenter dari KUH Perdata 
Belanda, tidak ada kebijakan judisial yang nyata di sini. Hakim tidak 
diperbolehkan untuk menghalangi jika dan ketika ia melihat sesuai, 
tapi dia boleh melakukannya secara eksklusif jika hasil asli “dapat 
diterima” dari sudut pandang kewajaran dan keadilan. Karena 
ambang batas yang kuat ini, maka tinjauan judisial dibatasi. 
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4.4.  Di bawah KUH Perdata Belanda yang lama, prinsip umum dari 
kekuasaan derogatif (kekuasaan yang mengurangi) kewajaran 
dan keadilan sudah diakui, tetapi pada dasarnya sebagai aturan 
hukum yang tidak tertulis. Sejumlah besar keputusan pengadilan 
yang menarik diterbitkan tentang subjek ini, juga dari Mahkamah 
Agung Belanda. Setiap kali, fakta-fakta konkret dan situasi kasus 
tampaknya menjadi yang paling penting. Sebagaimana Mahkamah 
Agung sering katakan: “Apakah suatu pihak bebas untuk 
menggunakan sebuah aturan, tergantung pada banyak keadaan.” 

4.5.  Dari semua situasi yang mungkin, beberapa disebutkan agak 
sering. Di antara yang paling populer adalah: 
-  tingkat kesalahan (dalam kasus kerusakan); 
-  sifat dan beratnya kerusakan yang dapat diperkirakan; 
-  hubungan timbal balik antara para pihak; 
-  posisi sosial mereka; 
-  sifat dan isi dari kontrak (dalam kasus klausul kontrak); 
-  cara bagaimana aturan yang relevan (kebanyakan: klausul) 

dibentuk; 
-  implikasi dari klausul; 
-  tingkat di mana implikasi-implikasi ini jelas untuk pihak lain. 

Dengan cara mengembangkan dan mengelaborasi “katalog” situasi-
situasi seperti itu, kriteria (yang sangat) terbuka tentang kewajaran dan 
keadilan secara bertahap memperoleh gambaran garis besar yang bisa 
diterapkan. 

4.6.  Itikad baik dan penanganan yang adil mengatur bukan hanya 
hukum kontrak (pasal 6:248) tetapi keseluruhan hukum tentang 
kewajiban (pasal 6:2). Dengan cara analogi yang tertulis, mereka 
bahkan menutup (sebagian dari) hukum harta milik (pasal 6:216). 
Dalam hukum modern kita, ini dianggap sebagai prinsip hukum 
yang mendasar. 

Kasus 5  Rumah Koppe diasuransikan oleh perusahaan asuransi “The 
Swiss”. Polisnya berisi klausul berikut: “Jika perusahaan asuransi 
belum menerima premi asuransi dalam waktu 14 hari setelah 
pembayaran jatuh tempo, kewajiban perusahaan asuransi secara 
otomatis dibatalkan”. Karena keadaan di luar kendali Koppe – 
masalah teknis di bank – The Swiss terlambat menerima premi 
asuransi, yaitu tiga hari setelah jatuh tempo. Pada hari pertama dari 
tiga hari keterlambatan itu, rumah Koppe itu terbakar api. 
a)  Apakah The Swiss berkewajiban untuk mengkompensasi 

kerugian Koppe itu? 
b)  Apakah doktrin penafsiran kontrak berperan di sini? 
c)  Doktrin apa lagi yang dapat diterapkan di sini? 
d)  Yang manakah yang relevan dalam pemikiran Anda, apakah 
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masalah teknisnya terjadi di bank Koppe atau di bank dari The 
Swiss? 

Kasus 6  A, yang adalah seorang insinyur dan arsitek, menjual rumahnya 
kepada B. Kontrak yang disusun A berisi klausul berikut: “Rumah 
ini akan dialih-milikkan dalam kondisinya seperti sekarang ini, 
termasuk cacat yang terlihat dan tak terlihat”. Dalam peninjauan 
ulang tampak bahwa pompa air yang dipasang oleh A tidak hanya 
mengalirkan air tapi juga pasir, dan sebagai akibatnya fondasi rumah 
merosot. B menuntut pemulihan atas wanprestasi atau pelanggaran 
terhadap kontrak itu. 
a)  Apa yang akan menjadi pembelaan A? 
b)  Apa yang akan menjadi kontra-argumen atau bantahan balik 

dari B? 
c)  Demi keuntungan siapakah seorang hakim menjatuhkan 

keputusannya? 

5.  Situasi tak terduga 
5.1.  Setelah permintaan salah satu pihak, hakim dapat memodifikasi 

efek dari sebuah kontrak, atau ia mungkin menyisihkannya secara 
keseluruhan atau sebagian, atas dasar keadaan yang tak terduga 
yang mana pihak yang lainnya, sesuai dengan kriteria kewajaran 
dan kesetaraan, tidak dapat mengharapkan bahwa kontrak tetap 
dipertahankan dalam bentuk yang tidak dimodifikasi (pasal 6:258 
ayat 1). 

5.2.  Jadi dalam hal terjadinya keadaan yang tidak terduga – yaitu 
modifikasi terhadap konteks yang tidak diperhitungkan saat 
kontrak itu disepakati – hakim dapat memodifikasi efek dari kontrak 
atau mengesampingkan kontrak tersebut. Pasal ini merupakan lex 
specialis dalam hubungannya dengan ketentuan umum tentang 
itikad baik dan penanganan yang adil (kewajaran dan keadilan) 
(pasal 6:2, 6:248). 

Ketentuan-ketentuannya tidak dapat dikecualikan atau diabaikan 
oleh para pihak (pasal 6:250). Namun, para pihak dapat membatasi ruang 
lingkup pasal ini dengan membahas – sebelum mereka menyepakati 
kontrak – sebanyak mungkin keadaan di masa depan; melakukan hal 
ini membuat beberapa kejadian menjadi “tak terduga” seperti yang 
dipersyaratkan oleh pasal 6:258. 

Pada dasarnya, pasal 6:258 merupakan suatu ketentuan hukum 
kontrak. Melalui pasal-jembatan 6:216, pasal tersebut mungkin secara 
mutatis mutandis diterapkan dalam hukum tentang harta milik juga, mi-
salnya sehubungan dengan pembentukan hak nyata yang terbatas. 
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5.3. Kekuasaan kehakiman untuk memodifikasi kontrak meliputi 
kekuasaan untuk menyesuaikan kewajiban utama: harga kontrak 
juga bisa dikurangi atau dinaikkan. Lagi-lagi hal ini menempatkan 
banyak beban ke pundak hakim. Tapi di sini juga, tinjauan judisial 
dibatasi. Hakim dapat menengahi secara eksklusif jika kontrak 
sebagaimana adanya telah menjadi “tidak dapat diterima” dari sudut 
pandang kewajaran dan keadilan. Mahkamah Agung menekankan 
perlunya bagi para hakim untuk mengambil pendekatan lain yang 
dilindungi undang-undang.3 

Kasus 7  Pada bulan Januari, petani A menjual seluruh hasil panenan 
kentangnya pada tahun yang akan datang kepada pabrik B, dengan 
harga total € 1.000. Bulan-bulan berikutnya yaitu Maret dan April 
sangat basah dan sangat dingin. Jumlah tanaman yang dihasilkan 
hanya 10% dari panenan rata-rata yang biasa didapatkan A (diukur 
selama 35 tahun terakhir). A menuntut pembayaran € 1.000, namun 
B menolak untuk membayardengan harga tersebut. 
a)  Apa yang akan hakim lakukan? 
b)  Sampai sejauh mana hakim tergantung pada tuntutan para 

pihak? 

Kasus 8  Pedagang minyak A menjual sebuah pengiriman minyak mentah 
kepada B, yang akan diantar tiga bulan kemudian. Sebagai hasil 
dari krisis minyak yang tiba-tiba terjadi, harga minyak mentah 
meningkat secara dramatis. Menjalankan kontrak akan berarti 
sebuah pukulan keuangan besar bagi perusahaan A. 

 Dapatkah A menggunakan pasal 6:258 (keadaan yang tidak terduga) 
secara berhasil? 

6.  Syarat-syarat umum (“persyaratan standard”) 
6.1.  Para legislator Belanda menyediakan suatu bagian khusus dari 

KUH Perdata Belanda, yang terdiri atas 17 pasal, untuk subjek atau 
perihal penting menyangkut ketentuan dan syarat umum (pasal 
6:231-247).
“Syarat-syarat umum” berarti satu atau lebih ketentuan yang 

dirancang untuk dimasukkan dalam sejumlah kontrak, dengan 
pengecualian ketentuan yang melibatkan kewajiban esensial dari kontrak 
(pasal 6:231 sub a). “Klausul inti” tidak dimasukkan karena hukum 
kontrak modern sekarang tidak menuntut pretium iustum [harga yang 
adil]. Syarat-syarat umum dapat digunakan vis-à-vis konsumen, tetapi 
juga vis-à-vis pihak profesional; Bagian 6.5.3 KUH Perdata Belanda 
meliputi kedua situasi tersebut. 
6.2.  Pertanyaan apakah serangkaian syarat-syarat umum tertentu 

berlaku antara pihak kontraktor dijawab sesuai dengan prinsip-
prinsip umum yang menentukan pembentukan kontrak: niat pihak 

3 HR 20-2-1998, NJ 1998, 493 (Briljant Schreuders/ABP).
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lain di satu sisi (pasal 3:33), perlindungan kepercayaan dan itikad 
baik pengguna di sisi lain (pasal 3:35). Agar syarat-syarat umum 
bisa berlaku, perlu bahwa pihak lain menerima keberterapannya. 
Tapi pihak tersebut hanya perlu menerima syarat-syarat secara 
keseluruhan, sebagai satu rangkaian utuh. Ketika ia melakukan 
hal itu maka ia terikat oleh ketentuan bahkan jika, pada saat 
menyepakati kontrak, pengguna memahami atau seharusnya telah 
memahami bahwa pihak lain tidak mengetahui isinya (pasal 6:232). 
Ide yang mendasari “aturan keberterapan yang cepat” ini adalah 
bahwa tes keberterapan yang mengganggu tidak perlu, karena 
KUH Perdata kemudian memberikan tinjauan material yang kuat 
terhadap syarat-syarat umum. 

6.3.  Menurut pasal 6:233, sebuah ketentuan dalam syarat-syarat umum 
dapat ditiadakan (dibatalkan): 

(a)  jika ternyata terlalu berat bagi pihak lain, dengan mempertimbangkan 
sifat dan isi lebih lanjut dari kontrak, cara di mana ketentuan dan 
syarat-syarat ditentukan, kepentingan yang saling dipahami dari 
masing-masing pihak dan keadaan lain dari kasus tersebut; atau 

(b)  jika pengguna belum memberikan pihak lain kesempatan yang 
wajar untuk mencatat (isi dari) syarat-syarat umum.
Mengenai pembatalan ini, ketentuan-ketentuan umum tentang 

peniadaan (pembatalan) berlaku, seperti misalnya kesalahan (kekeliruan) 
atau ketidakmampuan pribadi: lihat pasal 3:49 dst. 

6.4.  Pasal 6:233 sub a adalah jantung dari Bagian syarat-syarat umum. 
Semua syarat umum yang “terlalu berat” dapat ditiadakan 
(dibatalkan) oleh pihak lain. Apakah suatu syarat terlalu berat 
atau tidak, tergantung dari keadaan kasus. Pasal 6:233 sub a 
menyebutkan beberapa keadaan atau situasi seperti: 
-  sifat dan isi lebih lanjut dari kontrak; 
-  cara di mana syarat dan kondisi yang terbentuk; 
-  kepentingan yang saling dipahami dari masing-masing pihak. 

Beberapa keadaan yang lebih relevan dapat disaring dari berbagai 
putusan pengadilan mengenai kekuasaan untuk mengabaikan aspek 
kewajaran dan kesetaraan (lihat di atas, paragraf 4.5.): 

-  tingkat kesalahan (dalam kasus kerusakan); 
-  sifat dan beratnya kerusakan yang dapat diperkirakan; 
-  hubungan timbal balik antara para pihak; 
-  posisi sosial mereka; 
-  implikasi dari klausul; 
-  tingkat di mana implikasi-implikasi itu jelas bagi pihak lain. 
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6.5.  Apakah sebuah syarat terlalu berat secara tak beralasan atau tidak, 
tidak selalu mudah untuk diputuskan. Legislator telah berniat 
untuk memberikan pandangan yang lebih jelas bagi para konsumen. 
Atas nama mereka ia menyediakan dua daftar yang panjang. Di 
tempat pertama ada “daftar hitam”, yang menyebutkan pasal-pasal 
yang dianggap terlalu berat secara tidak masuk akal terlepas dari 
keadaan apa pun (pasal 6:236). Klausul-klausul seperti itu selalu 
dapat dibatalkan oleh konsumen. Di tempat kedua ada “daftar abu-
abu “(pasal 6:237), yang menyebutkan klausul yang seharusnya 
terlalu berat secara tidak masuk akal; “seharusnya” berarti ada 
kemungkinan bagi pengguna untuk membuktikan sebaliknya.

Meskipun ditulis bagi konsumen, dua daftar tersebut mungkin memiliki 
taraf tertentu “efek refleks” untuk kepentingan pihak jenis lain, terutama 
ketika mereka “kecil” dan sejauh menyerupai seorang konsumen. 

6.6.  Pasal 6:233 sub b berisi dasar pembatalan kedua: jika pengguna 
tidak memberikan pihak lain kesempatan yang wajar untuk 
mencatat (isi) syarat-syarat umum. 
Secara umum pengguna benar-benar harus memberikan syarat-

syarat kepada pihak lain (menyerahkan, atau mengirim melalui pos), 
sebelum atau pada akhir kontrak (pasal 6:234 ayat 1 sub a). Ide dasarnya 
adalah adanya “persetujuan yang penuh kesadaran” (informed consent). 

Jika hal ini tidak cukup memungkinkan, ia harus memberitahu 
pihak lain, sebelum kontrak disepakati, bahwa ia memiliki syarat-syarat 
yang tersedia untuk pemeriksaan atau bahwa syarat-syarat itu telah 
disimpan di kamar dagang dan industri yang telah ditunjuk olehnya atau 
di kantor panitera pengadilan, dan bahwa mereka akan dikirim ke pihak 
lain atas permintaan (pasal 6:234 ayat 1 sub b).

Ketika kontrak telah disepakati dengan sarana elektronik (misalnya 
jual-beli melalui internet), itu sudah cukup untuk membuat syarat-syarat 
umum tersedia – sebelum pembentukan kontrak – dengan cara elektronik 
(pasal 6:234 ayat 1 sub c). Menurut ketentuan baru yang diusulkan, hal 
yang sama berlaku untuk kontrak non-elektronik, asalkan pihak lain 
setuju dengan pengakhiran penggunaan sarana elektronik. 

Ayat-ayat ini tidak berlaku sejauh bahwa pengguna tidak dapat 
terlalu diperlukan untuk mengirim syarat-syarat (pasal 6:234 ayat 3). 

6.7.  Hukum Belanda juga menyediakan mekanisme untuk gugatan 
perwakilan kelompok (class action), misalnya yang akan diambil 
oleh organisasi konsumen (pasal 6:240). Semua kasus tersebut 
dimasukkan ke dalam kewenangan satu pengadilan khusus: 
Pengadilan Tinggi di Kota Den Haag (Den Haag). Kemungkinan 
“kasasi” oleh Mahkamah Agung (Hoge Raad), yang juga didirikan 
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di Den Haag, juga dilindungi. 

Kasus 9  Penyetem piano A dan konsumen B telah sepakat bahwa A akan 
menyetem piano B enam kali setahun, dan B akan membayar 
harga. Kontrak (yang pendek), yang secara manual ditulis oleh 
A dan ditandatangani oleh keduanya, A dan B, berisi ketentuan 
bahwa A tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan 
yang disebabkan oleh dia. A menggunakan persyaratan ini dalam 
setiap kontrak yang ia sepakati. Pada suatu hari, A meninggalkan 
rumah B, setelah penyeteman piano, tanpa menyadari bahwa ia 
meninggalkan sebatang rokok yang menyala di tepi meja. Rokok 
itu jatuh ke lantai, karpet terbakar, menjalar hingga rumah B pun 
terbakar. 
a)  Apakah klausul pengecualian ini diatur oleh ketentuan-

ketentuan hukum tentang “syarat-syarat umum”? 
b)  Apakah A bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian B? 
c)  Apakah B berhak untuk mengakhiri kontrak karena 

wanprestasi? 

Kasus 10  Penjaga toko A menjual sebuah microwave kepada B. Setelah satu 
minggu, alat tersebut mengalami gangguan sirkuit pendek dan 
terbakar. Dapur B rusak berat. Ketika B mengklaim kerusakan 
kepada A, A menjawab bahwa syarat-syarat umum yang dia ajukan 
mengandung ketentuan yang berbunyi “Penjual dalam keadaan 
apa pun tidak bertanggung jawab atas kerusakan”. B berpendapat 
bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang ketentuan tersebut. 

Dalam empat variasi kasus berikut ini, putuskan apakah klausul 
pengecualian adalah bagian dari kontrak atau tidak. 
a)  Kasus a: Sebelum penandatanganan kontrak, A tidak menyebutkan 

sama sekali tentang penggunaan syarat-syarat umum yang ia 
ajukan. 

b)  Kasus b: Sebelum penandatanganan kontrak, A secara lisan 
menyebutkan tentang penggunaan syarat-syarat umum yang ia 
ajukan. 

c)  Kasus c: Di toko A tergantung papan bertuliskan “Semua kontrak 
kita diatur oleh syarat-syarat umum kita”. 

d)  Kasus d: Syarat-syarat umum A dibuat tercetak, tetapi agak kecil, 
yang ditempelkan di bagian belakang tagihan yang diterima B dari 
A. 

7.   Konsekuensi vis-à-vis pihak ketiga 
7.1.  Kontrak mengikat antara para pihak dan hanya antara para pihak. 

Ini adalah prinsip yang penting untuk hukum kontrak. 
7.2.  Prinsip “hanya para pihak” bukan tanpa pengecualian. Dalam 

beberapa kasus kontrak antara A dan B dapat tampaknya untuk 



163

5. Isi dan konsekuensi dari kontrak

keuntungan, atau bahkan untuk kerugian, dari pihak ketiga C. 
KUH Perdata Belanda memuat sejumlah ketentuan untuk efek itu. 
Selain itu, ada beberapa pengecualian tertulis, yang dikembangkan 
oleh lembaga peradilan. 

7.3.  Hak-hak kualitatif. Sebuah hak kontraktual yang mampu dialihkan 
yang sangat terkait erat dengan harta milik kreditur yang mana 
bahwa hak itu menjadi kepentingannya hanya selama dia 
mempertahankan harta miliknya, harus disampaikan kepada 
orang yang memperoleh atau mendapatkan harta itu dengan titel 
tertentu (misalnya penjualan) (pasal 6:251). Contohnya adalah hak 
untuk meminta mobil seseorang dilayani secara gratis. 

7.4.  Kewajiban-kewajiban kualitatif. Dalam kondisi yang parah, kewajiban-
kewajiban kontraktual “kualitatif” tertentu bisa dikenakan pada 
pihak ketiga juga (pasal 6:252). Syarat-syaratnya meniru syarat-
syarat dari hukum tentang harta benda atau harta milik, yang 
juga mengakui kemungkinan pengalihan kewajiban-kewajiban 
(kualitatif). 

7.5.  Ketentuan untuk keuntungan orang ketiga. KUH Perdata Belanda 
berisi empat serangkai pasal tentang subjek ini. Contohnya adalah 
klausul penerima manfaat dalam kontrak asuransi jiwa. 
Sebuah kontrak menciptakan hak untuk orang ketiga untuk 

mengklaim pelaksanaan dari salah satu pihak, atau sebaliknya 
menggunakan kontrak terhadap salah satu dari mereka, jika kontrak 
memang berisi ketentuan untuk efek itu dan jika orang ketiga memang 
menerimanya (pasal 6:253 ayat 1). Sampai penerimaannya, ketentuan 
tersebut dapat dicabut oleh stipulator (pembuat ketentuan) (pasal 6:253 
ayat 2; hukum yang tidak mengikat (non-mandatory law), pasal 6:250). 
Setelah orang ketiga menerima ketentuan tersebut, ia dianggap menjadi 
pihak dalam kontrak (pasal 6:254 ayat 1); dengan demikian kontrak awal 
yang normal berkembang menjadi kontrak multi-pihak. 

7.6.  Palang untuk “lompatan kuda”. Misalkan seorang karyawan merusak 
harta benda orang lain. Korban dapat dan akan menuntut ganti rugi 
dari majikannya, atas dasar wanprestasi (pasal 6:76) atau tanggung 
jawab risiko berdasarkan hukum yang mengatur tentang gugatan 
atas perbuatan melawan hukum (6:170). Sekarang anggaplah 
majikan dapat meminta klausul pengecualian yang dibuat dalam 
kontrak dengan korban. Korban kemudian akan menggugat 
karyawan (tindakan yang melanggar hukum, perbuatan melawan 
hukum, pasal 6:162), yang tidak memiliki pembelaan seperti ini. 
Setelah membayar korban, karyawan tersebut dapat memiliki hak 
untuk meminta bantuan majikannya (terutama ketika kesalahan 
karyawan itu kecil). Dalam kasus seperti ini, majikan akhirnya akan 
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menanggung kerusakan, terlepas dari adanya klausul pengecualian 
yang dibuatnya. 
Pasal 6:257 menghalangi apa yang disebut sebagai “lompatan 

kuda” ini (chess parallel, posisi catur yang sama), yang dipilih oleh pihak 
ketiga dalam rangka melompati pertahanan majikannya. Dalam kasus 
seperti ini karyawan dapat, jika digugat, juga memanfaatkan pertahanan 
majikan – yaitu klausul pengecualian – seolah-olah ia adalah pihak dari 
kontrak terkait. 

7.7.  Hoge Raad (Mahkamah Agung) mengembangkan beberapa 
pengecualian tak tertulis dalam aturan bahwa suatu kontrak hanya 
mengikat bagi para pihak itu sendiri. Pengecualian ini terutama 
menyangkut klausul pengecualian. 
Sebuah kasus pengadilan yang terkenal adalah “bawang yang 

disemprot disinfektan”.4 C, pemilik angkutan pengiriman bawang, ingin 
agar bawangnya disemprot dengan disinfektan dan mempercayakan 
A untuk membuat pengaturan yang diperlukan. A membuat kontrak 
dengan perusahaan B. B melakukan penyemprotan disinfektan kepada 
bawang-bawang itu, tetapi menggunakan terlalu banyak bahan;  akibatnya 
bawang-bawang itu menjadi rusak parah. Menurut kontraknya dengan 
A, B bebas dari tanggung jawab apa pun. C adalah pihak ketiga vis-à-vis 
dengan kontrak antara A dan B dan berpendapat bahwa ia tidak terikat 
oleh klausul pengecualian B. Namun demikian, Mahkamah Agung 
Belanda berpendapat bahwa “menurut prinsip kewajaran, C harus patuh 
pada klausul kontrak, meskipun ia bukan pihak dari kontrak yang berisi 
klausul pengecualian itu.” 

8. Pelaksanaan 
8.1.  Pelaksanaan (prestasi) diatur dalam pasal 6:30 dst. Biasanya, debitur 

akan melaksanakan – secara benar – terhadap kreditur. Sebagai 
konsekuensinya, kewajiban kemudian dipenuhi dan hangus. 

8.2.  Pelaksanaan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga, kecuali kalau 
hal ini bertentangan dengan syarat atau implikasi penting dari 
kewajiban yang bersangkutan (pasal 6:30). 

8.3.  Pelaksanaan juga dapat dilakukan terhadap pihak ketiga, terutama 
ketika pihak ketiga berhak untuk menerima prestasi atau 
pelaksanaan itu (misalnya perwakilan). 
Jika pihak ketiga yang menerima tidak memiliki hak untuk 

menerima, debitur yang menjalankan hanya akan dibebaskan dalam 
kasus luar biasa: jika kreditur yang sebenarnya menyetujui pelaksanaan 
atau jika ia telah mendapatkan manfaat dari hal itu (pasal 6:32). Selain itu, 

4  HR 7-3-1969, NJ 1969, 249 (Noordermeer/De Klerk; Gegaste uien).
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debitur yang melakukannya kepada orang yang salah akan terbebas jika ia 
memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa penerima berhak 
atas pelaksanaan sebagai kreditur, atau pelaksanaan harus dilakukan 
untuknya karena alasan lain (pasal 6:34). Dalam kasus seperti ini, itikad 
baik dari pelaku pantas mendapatkan perlindungan. 

8.4.  Kewajiban untuk membayar uang adalah objek dari Bagian terpisah 
dari KUH Perdata Belanda (pasal 6:111-126). Kewajiban tersebut 
harus dilakukan sesuai dengan nilai nominal, kecuali jika ditentukan 
lain oleh hukum, penggunaan atau tindakan juridis (pasal 6:111). 

Kasus 11  A berhutang € 5.000 pada B. Charles, seorang paman dari A, 
menawarkan jumlah € 5.000 kepada B, menyatakan bahwa ia ingin 
melunasi hutang A kepadanya. B menolak pembayaran oleh Charles 
dan menuntut pembayaran oleh A sendiri. Apakah B benar dalam 
melakukan hal itu? 

Kasus 12  X meninggal dunia, meninggalkan utang € 10.000 kepada B. A 
adalah pewaris tunggal X. C keliru berpikir bahwa ia sendirilah 
pewaris tunggal X; karena itu C membayar € 10.000 kepada B. 

Apakah B kehilangan klaimnya terhadap A? 
Kasus 13  Pasien A dan dokter bedah plastik B menyepakati sebuah kontrak, 

yang menurut kontrak itu B akan memodifikasi bentuk hidung A. 
Setelah operasi, A jadi tahu bahwa hal itu dilakukan bukan oleh B 
sendiri, tapi – cukup lumayan – oleh salah satu rekan B. 

Dapatkah A mengklaim wanprestasi? 
Kasus 14  A berutang € 2.000 ke Centro. B berkendara ke rumah A dan 

menuntut pembayaran, dengan menyatakan bahwa ia adalah 
wakil dari Centro. A membayar € 2.000 kepada B. Ternyata B tidak 
memiliki hubungan apa pun dengan Centro. Centro tetap menuntut 
pembayaran oleh A. 
a)  Apakah A wajib membayar lagi, sekarang ke Centro? 
b)  Apakah yang dilakukan B dengan menagih uang dari A 

adalah suatu perbuatan yang berbeda, yaitu perbuatan yang 
tidak ada kaitannya dengan kontrak? 
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UPAYA-UPAYA HUKUM KARENA 
WANPRESTASI

Hans Nieuwenhuis

1. Pengantar 

A membeli 30 buah mesin cuci dari B yang akan digunakan untuk 
usaha binatu baru A. A dan B sepakat bahwa mesin-mesin itu diantar 

pada tanggal 14 Mei. Namun B gagal untuk mengantar mesin cuci pada 
tanggal tersebut.

 Bagaimana A (secara hukum) bereaksi terhadap hal ini? Kontrak 
antara A dan B menciptakan kewajiban bagi B untuk mengirim barang 
berupa mesin cuci. Pertama-tama, A dapat menuntut bahwa B bertindak 
sesuai dengan kewajiban yang timbul dari kontrak (pelaksanaan). Di tempat 
kedua, A dapat menuntut – sebagai pengganti dari atau sebagai pelengkap 
untuk pelaksanaan – bahwa B harus mengkompensasi dia karena 
tidak melakukan kewajibannya dengan benar (kerugian). Selanjutnya, 
A berhak untuk merespon wanprestasi B dengan tidak melakukan juga 
kewajibannya (menunda pelaksanaan). A juga dapat memutuskan untuk 
mengakhiri kontrak (menyisihkan). 

2. Pelaksanaan 
I.  A menjual sejumlah ubin lantai ke B, untuk disampaikan pada 

tanggal 1 Agustus. 
II.  A menjual rumah ke B, untuk “disampaikan” (kepemilikan yang 

akan dialihkan) pada tanggal 1 Agustus. 
Jika A tidak melakukannya secara sukarela, dia bisa dihukum 

untuk melakukannya oleh pengadilan (pasal 3:296 DCC1). Bisakah 
hukuman seperti itu benar-benar dieksekusi? Dapatkah B menjalankan 
haknya bahkan tanpa kerja sama dari A? Dengan kata lain: apakah hukum 
memungkinkan “eksekusi yang nyata” dalam kasus ini? 

Sebagai kedua contoh baik I maupun II jawabannya adalah 
afirmatif. Petugas pengadilan akan mengambil kepemilikan atas ubin 

1 Semua pasal yang dikutip di sini mengacu pada KUH Perdata Belanda (DCC, Dutch 
Civil Code) yang baru, kecuali dinyatakan lain.

6
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lantai dan akan menyerahkan mereka kepada B. Pengiriman dengan 
memberikan kepemilikan seperti yang dipersyaratkan dalam kasus 
pelaksanaan sukarela (pasal 3:90) digantikan oleh pelaksanaan hukuman 
hakim (pasal 3:297). Tapi bagaimana B bisa menjadi pemilik rumah baru 
di contoh ke dua? Pelaksanaan akan berarti bahwa A harus bekerja sama 
secara sukarela dalam pembuatan dokumen oleh notaris publik, yang 
harus dimasukkan dalam register umum (pasal 3:89). Bagaimana jika A 
masih menolak untuk pergi ke notaris untuk menyusun dokumen resmi 
yang dibutuhkan untuk mengalihkan kepemilikan rumah? Pasal 3:300 dan 
3:301 menangani masalah ini. Atas permintaan B hakim dapat menentukan 
bahwa hukumannya akan memiliki kekuatan yang sama seperti dokumen 
pihak yang biasa. Hukuman itu kemudian dapat dimasukkan ke dalam 
register umum, sehingga kepemilikan rumah dialihkan kepada B. 
Kasus 1  X (debitur) memiliki utang € 1.000 terhadap A (kreditur). A menjual 

klaimnya terhadap X kepada B. Selanjutnya A menolak untuk 
bekerja sama dalam pengalihan kepemilikan klaim ini kepada B. 

 Dapatkah B menyelesaikan pengalihan tanpa kerja sama A? (lihat 
juga pasal 3:94 dan 3:300) 

3. Kerugian
Setiap kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban membuat debitur 
bertanggung jawab untuk mengkompensasi kreditur untuk kerugian 
yang disebabkan oleh ketidakcakapan, kecuali kalau kegagalan tidak 
dapat diperhitungkan kepada debitur (pasal 6:74). 

Kreditur memiliki hak atas kerugian dalam hal terdapat (i) kegagalan 
dalam pelaksanaan yang (ii) dapat diperhitungkan/dituduhkan kepada 
debitur (ketidakcakapan yang dapat dituduhkan). Sebuah ketidakcakapan 
yang tidak dapat dituduhkan atau diperhitungkan kepada debitur (pasal 
6:75) sebagian besar disebut “force majeure” [keadaan atau kondisi yang tak 
terduga dan di luar kendali; keadaan memaksa, keadaan kahar, keadaan 
darurat]. 

Mengenai kerugian, beban pembuktian didistribusikan 
sebagai berikut. Kreditur harus membuktikan kegagalan. Debitur 
harus membuktikan, dalam rangka mengampuni wanprestasinya 
dan menyelamatkan diri dari tanggung jawab, bahwa ia tidak dapat 
bertanggung jawab atas kegagalan ini. 

Kapankah terdapat sebuah kasus kegagalan? “Kegagalan” adalah 
sebuah gagasan yang luas: 

“Gagasan ini menyangkut semua hal di mana pelaksanaan debitur dengan 
cara apa pun kurang daripada apa yang dibutuhkan sesuai dengan 
kewajiban.” (Parliamentary History Book 6 [Buku Sejarah Parlemen 6], hlm. 
258).
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Jadi apa sebenarnya yang dibutuhkan sesuai dengan kewajiban 
yang dibebankan oleh kontrak? Hal ini berguna untuk membuat 
perbedaan antara kontrak untuk hasil tertentu pada satu sisi, dan kontrak 
untuk usaha tertentu di sisi lain. 
I.  A (kontraktor bangunan) menyepakati kontrak dengan B (klien) 

untuk membangun sebuah rumah, sesuai dengan spesifikasi B, 
sebelum tanggal 1 Oktober. 

II.  A (karyawan) menyepakati kontrak dengan B (majikan) untuk 
membuat kue es. 

Ada perbedaan yang cukup besar antara kewajiban A dalam 
kedua kontrak tersebut. Dalam situasi I, A wajib untuk mewujudkan 
hasil tertentu dalam rangka memenuhi kontrak. A diwajibkan untuk 
menyerahkan sebuah rumah, yang dibangun sesuai dengan spesifikasi 
yang diberikan B, sebelum tanggal 1 Oktober. Dalam situasi II, A berjanji 
untuk melakukan upaya tertentu (lihat pasal 7:611). Karyawan tersebut 
berkewajiban untuk bertindak sebagaimana layaknya karyawan yang baik 
bertindak. A hanya wajib untuk membuat usaha yang bisa diharapkan 
dari seorang “karyawan yang baik”, bahkan jika hal ini tidak akan 
cukup untuk mewujudkan hasil yang B, majikannya, bayangkan dalam 
pikirannya (yaitu kue es yang indah dan lezat). 

Perbedaan antara kontrak untuk hasil tertentu dan kontrak untuk 
usaha tertentu juga tercermin dalam distribusi beban pembuktian. Dalam 
situasi pertama, kreditur hanya perlu menunjukkan dan, jika perlu, 
membuktikan keberadaan kontrak dan kemudian menunjukkan bahwa 
pekerjaan belum direalisasikan. Kontraktor bangunan hanya dapat lolos 
dari tanggung jawab dengan mengklaim (dan membuktikan) bahwa ia 
tidak dapat bertanggung jawab atas wanprestasi dari kewajibannya (force 
majeure). 

Dalam situasi kedua, kreditur (di sini: majikan) yang tidak puas 
harus membuktikan bahwa debitur tidak melakukan upaya yang 
memadai. Jika, dalam contoh, kue es yang A buat mengembang, B harus 
membuktikan bahwa A tidak bertindak sebagaimana seharusnya seorang 
karyawan yang baik; bahwa A tidak membuat usaha yang cukup besar 
untuk membuat kue yang bagus. Jelaslah bahwa dalam kasus kedua ini, 
konsep force majeure [keadaan memaksa] tidak muncul atau tidak menjadi 
pertimbangan. Keadaan memaksa membenarkan suatu tindakan atau 
kelalaian yang biasanya akan dinyatakan salah. Ketika debitur semata-
mata diwajibkan untuk bertindak sebagaimana layaknya seorang debitur 
yang baik dan dalam kondisi tersebut telah melakukannya, kreditur 
tidak dapat mengklaim wanprestasi karena kualitas hasilnya yang tidak 
memadai (di sini: kue es). 

Dokter A harus memberikan suntikan untuk pasien B secara 
berkala. Suatu hari, A terlambat memberikan suntikan; sebagai akibatnya 
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penyakit B semakin buruk. A meninggalkan kantor tepat waktu, namun 
dalam perjalanannya ke tempat B dia terjebak dalam sebuah kecelakaan 
mobil yang bukan merupakan kesalahannya. 

Hubungan hukum antara dokter dan pasien umumnya 
diklasifikasikan sebagai kontrak untuk usaha, bukan untuk hasilnya. 
Dokter wajib melakukan upaya yang dapat diharapkan seseorang dari 
seorang dokter yang baik. Kenyataan bahwa dokter tidak bertanggung 
jawab atas konsekuensi dari pemberian suntikan yang terlambat untuk 
B tidak tergantung pada keadaan memaksa yang bisa dipahami, tetapi 
tergantung pada fakta bahwa dokter bukan tidak berhasil melakukan 
kewajibannya (ia tidak gagal). Dalam contoh ini, B tidak akan berhasil 
membuktikan bahwa A tidak bertindak sebagaimana layaknya seorang 
dokter yang baik harus bertindak. 

Sisi sebaliknya dari konstruksi ini adalah bahwa, setelah diputuskan 
bahwa debitur tidak bertindak dengan cara sebagaimana layaknya 
seorang debitur yang baik harus bertindak, debitur tidak dapat berhasil 
menggunakan keadaan memaksa (force majeure) untuk pembelaannya. 
Kasus 2  Dalam HR 26 Februari 1971, NJ 1971, 270 (“Baris ke-10”)  

Mahkamah Agung mempertimbangkan “(...) bahwa kontrak untuk 
mengangkut penumpang sebagai aturan umum membebankan 
kewajiban kepada pengangkut untuk membawa para penumpang 
sampai ke tujuan mereka dengan aman; dari sini dapat dimengerti 
bahwa jika ada kerugian yang disebabkan oleh luka atau cedera 
pada penumpang yang terkait dengan transportasi bersangkutan, 
pengangkut menanggung beban pembuktian bahwa luka atau 
cedera tersebut adalah konsekuensi dari penyebab yang tidak dapat 
diperhitungkan/dituduhkan kepadanya”.

 Bagaimana Mahkamah Agung mengklasifikasikan kewajiban yang 
dikenakan pada pengangkut dengan kontrak untuk mengangkut 
para penumpang: (a) sebagai kontrak untuk hasil tertentu, atau (b) 
sebagai kontrak untuk usaha tertentu? 

4. Keadaan memaksa (Force majeure) 
A menjual 15 ton bawang Mesir kepada B, yang akan dikirimkan pada 
tanggal 10 September. 

Jika B tidak mendapatkan bawang tepat waktu, hal itu merupakan 
kegagalan. A tidak hanya berkontrak untuk melakukan yang terbaik 
untuk menyerahkan bawang tepat waktu, tetapi, menurut kontrak, 
berkewajiban untuk mewujudkan hasil tersebut. Untuk mendapatkan 
ganti rugi, yang B harus lakukan adalah menunjuk kegagalan dalam 
pelaksanaan A. Agar terlepas dari tanggung jawab, A harus menyatakan 
dan membuktikan bahwa kegagalan tidak dapat diperhitungkan atau 
dituduhkan kepadanya. 
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Pasal 6:75:  Kegagalan tidak dapat diperhitungkan/dituduhkan kepada 
debitur, jika hal itu bukan karena kesalahannya atau bukan 
merupakan kewajibannya sesuai dengan hukum, tindakan 
juridis atau prinsip-prinsip yang berlaku umum. 

Debitur A harus membuktikan bahwa pengantaran bawang yang 
terlambat (a) bukan salahnya, juga tidak dapat diperhitungkan kepadanya 
(b) oleh hukum, (c) oleh tindakan juridis – kontrak – itu sendiri atau (d) 
oleh prinsip-prinsip yang berlaku umum (pandangan umum). 

a)  Kesalahan 
A menjual seekor ikan tropis yang mahal kepada B. Namun ikan 

ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu air dan mati sebelum A telah 
menyerahkan ikan tersebut kepada B, karena A gagal untuk memeriksa 
suhu dalam masa waktu antara penjualan dan pengiriman. 

A tidak bisa berhasil mengklaim keadaan memaksa (force majeure). 
Jika seorang debitur tidak merawat barang dengan cara sebagaimana 
layaknya seorang “debitur yang berhati-hati” harus lakukan, ia akan 
disalahkan karena ketidakcakapan (pasal 6:27). Agar tidak disalahkan, 
debitur biasanya harus membuktikan bahwa ia terhalang untuk 
bertindak sesuai dengan kewajibannya. Namun demikian, hal itu tidak 
berlaku untuk semua kasus. Dalam kasus luar biasa dibayangkan bahwa, 
meskipun pelaksanaannya tidak terhalang – dan karena itu masih 
mungkin – ketidakcakapan tidak dapat diperhitungkan kepada debitur; 
yaitu ketika debitur tidak tahu (dan tidak cukup diharapkan sudah tahu) 
akan adanya kewajiban tersebut. (Parliamentary History Book 6, hlm. 263) 
Kasus 3  A dan putranya B sama-sama memiliki bisnis kentang mereka 

sendiri (tahun lalu, mereka berpisah karena pacar baru A). A 
menjual kentang ke C, yang akan dikirimkan pada tanggal 5 Maret. 
A meninggal dunia pada tanggal 3 Maret. B adalah pewaris tunggal 
untuk usaha perkebunannya. Pada tanggal 5 Maret tidak ada 
kentang yang dikirimkan ke C karena B baru mengetahui kematian 
ayahnya pada tanggal 10. C mengklaim kerugian. 

 Dapatkah B menggunakan pasal 6:75 untuk meluputkan diri dari 
kewajiban? 

b)  Undang-undang 
Kadang-kadang, meskipun debitur tidak untuk disalahkan 

atas ketidakcakapan dalam pelaksanaan, hukum menyatakan bahwa 
wanprestasi tetap akan diperhitungkan kepada debitur. Contoh utama 
adalah: kerusakan yang disebabkan oleh pembantu (asisten), dan 
kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan mesin yang tidak sesuai, 
alat-alat, dll.
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Asisten 
A telah setuju untuk memindahkan piano B. Untuk melakukan 

hal ini, A menggunakan layanan dari C, seorang pemindah yang 
berpengalaman, yang baru-baru ini membantu A dalam memindahkan 
Museum Tembikar dan Tulang Cina yang Rapuh ke lokasi baru. Saat 
memindahkan piano, tali terlepas dari jari-jari C. Piano menjadi rusak 
tanpa bisa diperbaiki lagi. 

A tidak disalahkan atas apa yang terjadi pada piano, tapi ia 
tetap bertanggung jawab untuk mengkompensasi B atas kerusakan. 
Jika debitur menggunakan orang lain dalam pelaksanaan kewajiban, ia 
bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang sama seperti 
ia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (pasal 6:76). Biasanya 
aturan ini menyangkut karyawan debitur, tapi risiko kesalahan orang lain 
yang membantu dalam pelaksanaan juga terletak pada debitur. 

Debitur bertanggung jawab dengan cara yang sama seperti ia 
bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Aturan ini menyiratkan 
suatu batasan penting. Jika tindakan asisten yang telah menyebabkan 
kegagalan seperti itu, bahwa debitur akan mampu mengklaim keadaan 
memaksa jika ia telah bertindak dengan cara sendiri, maka debitur 
yang sama dapat mengklaim keadaan memaksa sekarang dan dengan 
demikian luput dari tanggung jawab. Misalnya, jika pemindah C harus 
melepaskan tali karena ia akan ditabrak truk yang tergelincir, maka A 
tidak bertanggung jawab atas kerusakan piano. 
Kasus 4  A setuju untuk membangun dua kapal untuk B, yang akan 

diserahkan pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal itu, kapal belum siap 
karena karyawan A tidak bekerja selama dua minggu. Mereka tidak 
dapat mencapai galangan kapal, karena kawasan industri di mana 
galangan kapal terletak diduduki oleh pekerja dari perusahaan lain 
di daerah itu yang sedang mogok. 

` Dapatkah kegagalan A diperhitungkan kepadanya, menurut pasal 
6:76? 

Hal-hal yang tidak cocok (tidak layak)
Zentveld bersepakat dengan Fokker untuk mengangkat sayap 

pesawat terbang dari perahu dan menaruhnya di atas truk tanpa 
merusaknya, menggunakan alat derek milik Zentveld. Zentveld 
mengenakan biaya € 17,50 per jam. Benar-benar di luar terduga, baut di 
derek patah; sayap pesawat itu pun hancur. Kerusakan: € 120.000 (HR 5 
Januari 1968, NJ 1968, 102; Airplane wing). Apakah Zentveld bertanggung 
jawab untuk memperbaiki kerusakan? 

Pasal 6:77:  Di mana dalam pelaksanaan suatu kewajiban, sesuatu 
digunakan yang tidak layak untuk tujuan, kegagalan yang 
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dihasilkan diperhitungkan kepada debitur kecuali kalau hal 
ini tidak masuk akal, dengan mempertimbangkan isi dan 
maksud dari tindakan juridis dari mana kewajiban timbul, 
prinsip-prinsip yang berlaku umum dan keadaan lain dari 
kasus tersebut. 

Jadi pada prinsipnya Zentveld bertanggung jawab, kecuali kalau 
ia dapat berargumen secara meyakinkan bahwa akan tidak masuk akal 
baginya untuk menanggung kewajiban karena (a) isi dan maksud dari 
kontrak, (b) pandangan yang umumnya diyakini dalam masyarakat dan 
(c) situasi lain yang terkait kasusnya.

Pengadilan Tinggi yang dirujuk kasus ini untuk pengadilan lebih 
lanjut, dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung, akhirnya 
menilai bahwa Zentveld tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang 
disebabkan oleh pecahnya baut. Alasan di balik keputusan ini adalah 
bahwa tidak akan masuk akal untuk membebani Zentveld dengan risiko 
kejadian ini karena perbedaan besar antara potensi kerusakan di satu 
sisi dan bayaran kecil di sisi lain. Selain itu, dari fakta bahwa Fokker 
diasuransikan untuk (jenis) kerusakan ini, Pengadilan menyaring sebuah 
petunjuk bahwa menurut pandangan umum di masyarakat risiko harus 
ditanggung oleh Fokker. 
Kasus 5  A bersepakat dengan B untuk menyemprot ladang stroberi dengan 

bahan kimia yang akan dipilih oleh B. B menunjuk Insectokil, bahan 
kimia yang selalu bekerja dengan baik di masa lalu. Namun kali 
ini stroberi menjadi rusak parah. Insectokil yang digunakan oleh A 
mengandung terlalu banyak metapolifine.

 Apakah A bertanggung jawab untuk mengkompensasi B atas 
kerusakan pada stroberi? 

c)  Kontrak (atau tindakan juridis lainnya) 
Perjanjian kontrak itu sendiri dapat mengikuti apakah wanprestasi 

harus dituduhkan kepada debitur atau tidak. 
I.  A (Belanda) menjual 10.000 barel kerosine kepada B (Swiss). Sebuah 

klausul dalam kontrak menyatakan: “Ekspor dijamin oleh A”. 
II.  A setuju untuk membangun dan memberikan perahu motor 

kepada B. Klausul kontrak menyatakan: “Terjadinya pemogokan 
akan dianggap merupakan keadaan memaksa”. 
Dalam batas yang ditetapkan oleh hukum yang mengikat, moral 

yang baik dan ketertiban umum (pasal 3:40), para pihak bebas untuk 
menentukan sendiri situasi mana yang akan atau tidak akan diklasifikasikan 
sebagai keadaan memaksa. Mereka dapat memperluas tetapi juga dapat 
membatasi penuduhan atas kegagalan dalam pelaksanaan. Dalam situasi 
I, penuduhan ini diperpanjang dengan jaminan. Sebuah larangan ekspor 
yang tak terduga biasanya tidak diperhitungkan kepada debitur, namun 
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dalam kasus ini, debitur (A) mengambil risiko larangan seperti itu untuk 
dirinya sendiri. Dalam situasi II, para pihak telah membatasi penuduhan 
kegagalan kepada debitur dengan mengecualikan sekelompok kasus yang 
biasanya, menurut aturan hukum yang bersifat mengatur (pasal 6:76), 
dapat diperhitungkan kepada debitur. Ketika para pihak tidak membuat 
pengaturan tentang pemogokan karyawan, pasal 6:76 berlaku. Namun 
dalam hal ini para pihak memutuskan untuk menyatakan pemogokan 
sebagai bentuk keadaan memaksa. Akibatnya debitur tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan. 
Kasus 6  A menjual ke B 10.000 pohon, yang akan ditebang di hutan milik A. A 

menjamin B bahwa ijin pemotongan pohon yang dia (A) miliki tidak 
akan dicabut. Namun ternyata pihak berwenang menghentikan 
izin itu. B mengklaim kerugian; A mengangkat keadaan memaksa 
sebagai pembelaan. 

 Apakah A bertanggung jawab atas kerugian? 

d)  Prinsip-prinsip yang berlaku umum (“pendapat umum”) 
A telah setuju dengan penerbit B untuk membuat terjemahan 

metrik atas “Carmina” karya Horatius. Setelah bersusah payah sampai 
berkeringat menghadapi baris pertama yang berbunyi “Maecenas atavis 
edite regibus, o et praesidium et dulce decus meum” selama beberapa jam, A 
mulai sadar bahwa kemampuan bahasa Latin-nya ternyata tidak sebaik 
yang dia yakin. Dia menulis surat kepada B, yang menyatakan ia tidak 
mampu melakukan terjemahan itu. B menuntut kompensasi atas biaya 
yang telah ia keluarkan (iklan, sisa waktu yang semakin singkat dari 
penerbit, dll.). 

Menurut pandangan yang umumnya dihayati dalam masyarakat, 
keadaan bahwa debitur kurang memiliki keterampilan untuk memenuhi 
apa yang dijanjikannya adalah risikonya. Ini akan dianggap sebuah 
kegagalan yang dapat dituduhkan apabila debitur tidak melakukan 
dengan benar karena kurangnya keterampilan yang diperlukan. 
 The Parliamentary History (Buku 6 hlm. 265) menyebutkan beberapa 
contoh: suatu rintangan yang debitur perkirakan atau seharusnya 
sudah perkirakan ketika dia menyepakati sebuah kontrak, dan kesulitan 
keuangan. 
Kasus 7  Di sebuah negara utara, A setuju untuk membangun rumah bagi 

B. Rumah harus siap pada tanggal 1 Februari. A tidak berhasil 
dalam menyelesaikan rumah pada tanggal yang telah ditentukan, 
karena selama bulan Januari lima hari kerja hilang karena cuaca 
dingin. B menuntut ganti rugi. A mengklaim adanya faktor keadaan 
memaksa. 

 Siapa yang benar, A atau B? 
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Konsekuensi dari keadaan memaksa 
Sebuah pembelaan yang berhasil atas klaim keadaan memaksa akan 

membebaskan debitur dari kewajiban untuk mengkompensasi kerugian 
yang disebabkan oleh kegagalannya dalam pelaksanaan (pasal 6:74 ayat 
1). Namun demikian, pasal 6:78 memberikan pengecualian untuk aturan 
ini. 

A menjual lukisan kepada B dengan harga € 20.000. A sudah meng-
asuransikan lukisan tersebut pada C dengan harga € 40.000 terhadap 
pencurian. Beberapa hari sebelum diantar, lukisan itu dicuri dari rumah 
A. 

Dengan keyakinan bahwa A menjaga lukisan itu “sebagai 
seharusnya seorang debitur yang baik harus lakukan” (pasal 6:27), 
maka mungkin baginya untuk mengklaim keadaan memaksa. B dapat 
mengakhiri kontrak dan tidak harus membayar harga lukisan itu, namun 
ia akan memiliki kerugian sebesar € 20.000 (kehilangan keuntungan). 
A akan memperoleh manfaat dalam hubungan dengan wanprestasinya 
(yang tidak dapat dituduhkan), karena ia dapat mengklaim € 40.000 dari 
asuransi C. Jika kontrak dilakukan secara benar sebagaimana adanya, A 
hanya akan menerima € 20.000 (dari harga penjualan). Untuk menghindari 
pengayaan yang tidak adil ini, pasal 6:78 ayat 1 menyatakan: 

Jika kegagalan untuk melakukan tidak dapat diperhitungkan kepada 
debitur, tapi dia mendapatkan keuntungan sehubungan dengan kegagalan 
yang tidak akan dia dapatkan dalam hal pelaksanaannya tepat sebagaimana 
seharusnya, maka kreditur memiliki hak atas pemulihan kerusakan 
atau kerugiannya dengan penerapan aturan yang berhubungan dengan 
pengayaan yang tidak dibenarkan, sampai dengan jumlah maksimum dari 
keuntungan tersebut. 

B memiliki hak untuk menerima € 20.000. A dapat memenuhi ke-
wajibannya untuk mengkompensasi B dengan mengalihkan klaimnya 
pada perusahaan asuransi C kepada B (pasal 6:78 ayat 2). 
Kasus 8  A menjual ke B sebuah lukisan bernilai € 40.000 dengan harga € 

20.000. A sudah mengasuransikan sebagian lukisan itu terhadap 
pencurian pada perusahaan asuransi C. Beberapa hari sebelum 
lukisan itu harus diserahkan kepada B, lukisan itu dicuri dari 
rumah A. A telah mengasuransikannya hanya senilai € 30.000. B, 
yang belum membayar harga lukisan, mengesampingkan kontrak 
itu dan menuntut ganti rugi. Bagaimana seharusnya masalah ini 
diselesaikan, dengan mempertimbangkan pasal 6:78? 

5. Kegagalan dan pemberitahuan tentang kegagalan 
I.  A menjual lukisan kepada B. Tidak ada pengiriman. 
II.  A menjual lukisan kepada B. Sebelum pengiriman, A melempar 

lukisan tersebut ke dalam api dan memandang lukisan yang 
terbakar itu. 
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III.  A menjual lukisan kepada B. Mereka setuju bahwa lukisan itu akan 
diserah-terimakan pada tanggal 5 November. Tetapi ternyata tidak 
ada pengiriman. 

Supaya klaim untuk kompensasi kerusakan bisa berhasil, 
tidak cukup bahwa ada kegagalan untuk melakukan apa yang dapat 
diperhitungkan kepada debitur. Umumnya, juga diperlukan bahwa 
debitur telah gagal atau lalai. Cara standard untuk menempatkan seorang 
debitur ke dalam kegagalan adalah dengan mengirimkan kepadanya 
pemberitahuan tentang kegagalan itu.

 Dalam situasi I, klaim B untuk kompensasi hanya akan berhasil 
jika A dinyatakan gagal atau lalai. A hanya akan dinyatakan gagal atau 
lalai dengan pemberitahuan tentang kegagalan yang dikirim oleh B. 

Namun terkadang, kompensasi harus dibayar bahkan tanpa 
debitur berada dalam kegagalan. Dan dalam beberapa kasus lain, 
debitur akan dinyatakan gagal tanpa menerima pemberitahuan tentang 
kegagalan. Dalam situasi II, A wajib kompensasi tanpa penundaan. Ketika 
pelaksanaan benar-benar mustahil, seperti dalam situasi II (lukisannya 
hancur), tidak diperlukan lagi pernyataan bahwa debitur berada dalam 
kegagalan. Dalam situasi III, A harus dinyatakan gagal agar klaim B 
berhasil, tetapi pemberitahuan tentang kegagalan tidak diperlukan. Fakta 
bahwa para pihak telah menyetujui tanggal yang tepat untuk pengiriman 
membuatnya perlu untuk membuat pemberitahuan tentang kegagalan  
yang terpisah dalam kasus ini (pasal 6:83 sub a). 

Mulainya kegagalan
A menjual kepada B 1.500 kaleng minyak zaitun. Tidak ada 

pengiriman. Setelah beberapa kali menelepon dengan marah, B akhirnya 
menulis surat sebagai berikut: 

“Kami belum menerima 1.500 kaleng minyak zaitun yang kami beli 
dari Anda, meskipun kami telah berulang kali mendesak Anda untuk 
mengirimkannya. Sekarang kami  menuntut Anda untuk memberikan 
kepada kami 1.500 kaleng minyak zaitun paling lambat pada tanggal 10 
Mei 2010. Jika minyak zaitun tersebut tidak juga sampai kepada kami pada 
tanggal tersebut, maka dengan ini kami memberitahu Anda bahwa dalam 
kasus itu Anda akan dinyatakan gagal dan kami akan memulai proses 
hukum terhadap Anda.” 

Jika tidak ada minyak zaitun yang disampaikan pada (paling 
lambat) tanggal 10, A akan dinyatakan gagal pada tanggal 11 Mei. Pasal 
6:82 ayat1 menyatakan: 

Kegagalan dimulai ketika debitur diberikan pemberitahuan tertulis 
tentang kegagalan, yang memberikan dia jangka waktu yang wajar untuk 
pelaksanaan, dan tidak ada pelaksanaan yang memadai dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 
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Kasus 9  A (Rotterdam) memasang sistem pendingin udara di pabrik B 
(Amsterdam). Pada hari panas pertama di musim panas, sistem 
tidak bekerja dengan baik sebagaimana diharapkan oleh B. B segera 
mengirim teleks ke A, menuntut A untuk datang dan memperbaiki 
masalah pada hari itu sebelum pukul 04:00 sore hari atau dia (A) 
akan dinyatakan gagal dan akan bertanggung jawab atas kerugian 
B. A tidak muncul pada hari itu. 

 Apakah A dinyatakan gagal? 

Kadang-kadang debitur dapat dinyatakan gagal tanpa 
pemberitahuan tentang kegagalan itu. (Lihat pasal 6:83).
I.  A menjual kepada B 10 balok beton untuk konstruksi bangunan 

pabrik, yang akan diantar paling lambat pada tanggal 8 April. Pada 
tanggal 8 April, pengiriman tidak terjadi. 

II.  A, yang adalah seorang pesulap dan penghibur, setuju untuk 
memberikan pertunjukan di sebuah pesta yang diselenggarakan 
oleh B pada tanggal 15 Juli. Beberapa minggu sebelum itu, A 
memberitahu B bahwa dia tidak dapat hadir pada tanggal 15 Juli 
“karena terikat dengan janji yang lain”. 

A gagal dalam kedua situasi di atas, bahkan tanpa B mengirim 
pemberitahuan tentang kegagalan kepadanya. Pemberitahuan tentang 
kegagalan tidak diperlukan ketika sebuah syarat yang telah para pihak 
tetapkan untuk kepentingan mereka berakhir tanpa adanya pelaksanaan 
kewajiban, kecuali kalau ada indikasi bahwa syarat bersangkutan 
memiliki beberapa tujuan lain (pasal 6:83 sub a). Selain itu, pemberitahuan 
tentang kegagalan tidak diperlukan bila kreditur harus menyimpulkan 
berdasarkan pesan dari debitur bahwa yang disebutkan terakhir (debitur) 
akan gagal dalam pelaksanaan kewajiban (pasal 6:83 sub c). 

Kasus 10  Apakah pemberitahuan tentang kegagalan dibutuhkan – untuk 
debitur yang akan gagal, dan oleh karena itu supaya kreditur bisa 
mengklaim kompensasi – dalam kasus-kasus berikut? 
a.  A menjual sebuah mobil bekas kepada B. Sebelum pengiriman, 

A melakukan kesalahan lalu lintas dan menyebabkan 
kerusakan pada mobil tersebut tanpa dapat diperbaiki lagi. 

b.  A menjual kentang kepada B, yang akan diantar pada bulan 
Mei 2010. A menginformasikan kepada B bahwa ia tidak akan 
dapat menyerahkan kentang yang telah disepakati, tetapi 
bahwa ia siap untuk mengganti kerugian B. 

c.  Pada tanggal 1 Mei 2010, A menjual kepada B 100 kilogram 
tepung ikan. Pada tanggal 1 Agustus 2010, B masih menunggu 
pengiriman tersebut. 

Kasus 11  A menjual kepada B 40 peti apel, jenis Golden Delicious, yang harus 
B segera bayar. A mengirimkan kepada B 40 peti apel Lombarts 
Calvill. B mengirimkan apel ini kembali ke A dan menuntut 
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kompensasi (sesuai dengan nilai apel Golden Delicious). Sebagai 
pembelaan, A mengklaim tidak menerima pemberitahuan tentang 
kegagalan. 

 Apakah pembelaan A sukses? 

Konsekuensi dari kegagalan 
Konsekuensi yang paling penting dari kegagalan adalah bahwa 

klaim untuk kompensasi (reparasi) atas kerusakan (kerugian) hanya 
dapat, sebagaimana biasanya, diakui setelah debitur dinyatakan gagal 
atau wanprestasi. Pengecualian struktural adalah ketidakmungkinan 
untuk melakukan; dalam hal itu kompensasi dilakukan dengan segera 
(pasal 6:74) 

Konsekuensi penting kedua adalah bahwa risiko untuk kejadian-
kejadian yang merusak bergeser dari pembeli ke penjual. 

A menjual tempat tidur kayu kepada B. Setelah beberapa waktu 
berlalu dan tidak terjadi pengiriman, B mengirimkan pemberitahuan 
tentang kegagalan kepada A. Pada tanggal 15 Mei, A dinyatakan gagal. 
Pada tanggal 20 Mei, tempat tidur tersebut hangus terbakar oleh api. A 
tidak ada hubungannya apa pun dengan api itu (bukan karena kelalaian 
A). Namun demikian, A tidak bisa mengklaim keadaan memaksa untuk 
melepaskan diri dari tanggung jawab. 

Pasal 6:84:  Setiap ketidakmungkinan pelaksanaan yang timbul selama 
kegagalan debitur dan yang tidak dapat dituduhkan kepada 
kreditur, diperhitungkan atau dituduhkan kepada debitur; ia 
akan bertanggung jawab untuk mengkompensasi kerusakan/
kerugian yang disebabkan kecuali kalau kerusakan terjadi 
meskipun kewajiban telah dipenuhi secara memadai. 

Ide di balik aturan ini adalah bahwa debitur bisa dan akan 
menghindari kerusakan/kerugian dengan melakukan tepat pada 
waktunya. Ide yang sama juga mensyaratkan bahwa debitur dapat 
mengklaim keadaan memaksa jika ia dapat membuktikan bahwa, 
meskipun ia menjalankannya pada waktu yang telah disepakati, kreditur 
tetap akan menderita kerusakan/kerugian yang sama. 

A menjual rumah kepada B, yang akan diserahterimakan pada 
tanggal 15 Mei. Pada hari itu A tidak mengalihkan kepemilikan. Pada 
tanggal 20 Mei, rumah tersebut disambar petir dan terbakar. 

Karena ketidakmungkinan untuk melakukan (rumah hancur) 
berasal dari periode di mana A gagal (karena dia tidak melakukannya 
pada tanggal yang telah disepakati), A biasanya tidak bisa mengklaim 
keadaan memaksa dan tetap harus mengkompensasi B. Ini kemudian 
akan berbeda hanya bila A berhasil membuktikan bahwa rumah tetap 
akan terbakar juga, bahkan jika ia telah bekerja sama dalam mengalihkan 
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kepemilikan pada tanggal 15 Mei. B dapat menolak misalnya dengan 
mengatakan bahwa ia tentu sudah akan langsung memasang alat 
penangkal petir, atau dengan mengatakan bahwa ia tentu sudah segera 
menjual dan mengalihkan rumah tersebut kepada orang ketiga lagi. 
Kasus 12 A  A menjual lukisan antik kepada tetangganya B. Karena A tidak 

memberikan lukisan tersebut, B mengirimkan dia pemberitahuan 
tentang kegagalan; dari tanggal 15 Mei A dinyatakan gagal. 
Meskipun telah dilakukan upaya penjagaan keamanan oleh A, 
lukisan itu dicuri pada 20 Mei. Para pencuri telah menyatroni lebih 
banyak rumah di lingkungan itu; juga dari rumah B, banyak barang 
antik telah dicuri pada malam itu. A mencoba untuk melepaskan 
diri dari tanggung jawab dengan mengklaim adanya keadaan 
memaksa. 
a.  Apa yang akan menjadi keberatan pertama B melawan klaim 

keadaan memaksa A sebagai pembelaannya? 
b.  Apa yang akan menjadi kontra-argumen atau sanggahan balik 

A? 
c.  Apa yang akan menjadi reaksi B untuk kontra-argumen A? 

Apakah mungkin untuk melakukan setelah dinyatakan gagal? 
Pertanyaan ini terdiri dari dua bagian. Pertama: apakah mungkin bagi 

debitur yang gagal untuk melakukan dan “menghapus” kegagalan, yang 
berarti bahwa ia tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian? 
Kedua: apakah mungkin bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan 
bahkan setelah syarat-syarat yang dinyatakan dalam pemberitahuan 
tentang kegagalan telah berakhir dan debitur gagal? 

A menjual 15 ton biji-bijian kepada B. A tidak memberikan reaksi 
terhadap pemberitahuan tentang kegagalan dari B. A telah gagal mulai 
tanggal 15 Mei. 

Dapatkah A menghindari tanggung jawab dengan mengirimkan 
15 ton biji-bijian untuk B pada tanggal 20 Mei? Apakah B masih dapat 
menuntut bahwa A benar-benar melakukan dan menyerahkan 15 ton biji-
bijian? 

Jawaban untuk kedua pertanyaan adalah “ya”. Debitur dapat 
menghapus kegagalan dengan melakukan (terlambat), dengan ketentuan 
bahwa ia menawarkan untuk membayar biaya keterlambatan dan 
kerusakan/kerugian tambahan (pasal 6:86). Kreditor masih bisa menuntut 
pelaksanaan sesuai dengan kontrak (bukan menerima kompensasi yang 
akan menggantikan pelaksanaan) dan selanjutnya dapat menuntut ganti 
rugi tambahan jika ada. 

Ketidakamanan ini (pelaksanaan atau kompensasi?) dapat di akhiri. 
Melalui suatu pernyataan tertulis bahwa dia menuntut kompensasi 
bukan pelaksanaan, kreditur dapat secara efektif mengonversi kewajiban 
untuk melakukan menjadi kewajiban untuk membayar kompensasi, 
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bukan pelaksanaan (pasal 6:87). Setelah debitur menerima pesan seperti 
itu, ia tidak lagi diperbolehkan untuk menghapus kegagalannya dengan 
melakukan. Kreditur tentu saja menyerahkan haknya untuk pelaksanaan 
dengan menulis pesan seperti itu. 
Kasus 13  A menjual 10.000 keju ke B, untuk dikirimkan pada tanggal 15 Mei. 

Hingga tanggal 20 Mei, keju belum disampaikan. B juga memesan 
jumlah yang sama dari pemasok lain, yang mengirimkannya pada 
hari yang sama (tanggal 15 Mei). Pada tanggal 25 Mei, 10.000 keju 
yang dipesan pada A dikirim ke B oleh A sendiri, yang disertai 
dengan surat yang menawarkan pembayaran untuk kerugian yang 
disebabkan oleh keterlambatan pengiriman. Dengan begitu banyak 
keju, B sekarang terlibat dalam masalah serius soal penyimpanan. 
a.  Apakah A memenuhi syarat untuk mengirim keju pada 

tanggal 25 Mei? 
b.  Apa yang harus B lakukan untuk menghindari pengiriman 

keju dari A? 

6. Penundaan pelaksanaan (“suspensi”) 
Kebanyakan perjanjian bersifat timbal balik, yang berarti bahwa setiap 
pihak mengasumsikan kewajiban dalam rangka untuk memperoleh 
pelaksanaan yang terhadanya pihak lain mengikatkan dirinya (pasal 
6:261 ayat 1). Penjualan, pertukaran, sewa dan menyewa, kontrak kerja; 
ini semua merupakan contoh kontrak timbal balik. Pembeli menyetujui 
kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, dalam rangka 
mendapatkan apa yang dia beli. Penyewa memikul kewajiban untuk 
membayar sewa dalam rangka menerima hak untuk tinggal di rumah 
yang dimiliki oleh orang lain. Karyawan memikul kewajiban untuk bekerja 
dalam rangka menerima upah yang telah disepakati. Dalam kontrak 
non-timbal balik, seperti sumbangan atau hibah, hanya salah satu pihak 
mengemban sebuah kewajiban, dan tidak ada kontra-kewajiban bagi 
pihak kedua. Karena karakter mutual adalah isu sentral dalam perjanjian 
timbal balik, jelas bahwa wanprestasi oleh salah satu pihak memengaruhi 
pelaksanaan yang terkait oleh pihak lain. 

Hak untuk menunda pelaksanaan sampai pihak lain melakukan 
(“suspensi”, pasal 6:52; “Exceptio non adimpleti contractus”, pasal 
6:262) 

A menjual kepada B dua kursi terbuat dari kulit dengan harga € 
1.500. Ketika A menuntut pembayaran dari B, B menolak membayar, de-
ngan argumen bahwa A belum mengantarkan kursi-kursi tersebut. 

Kadang-kadang hukum menyediakan aturan eksplisit untuk 
menentukan urutan di mana pihak-pihak harus melakukan kewajiban 
timbal balik mereka (misalnya pasal 7:623, pekerjaan mendahului upah). 
Kadang-kadang kontrak itu sendiri menyediakan aturan urutan semacam 
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itu (misalnya klausul bahwa harga harus dibayar dalam waktu 14 hari 
setelah pelaksanaan). Dalam situasi lain dari ini, aturan praktis adalah 
bahwa para pihak harus melakukan secara bersamaan. Dalam kasus 
seperti itu, jika salah satu pihak tidak melakukan, pihak lain tidak harus 
melakukannya juga. Jika pihak pertama (pihak yang tidak melaksanakan, 
yang wanprestasi) menuntut pelaksanaan, pihak kedua dapat mengklaim 
haknya untuk menunda pelaksanaan (“suspensi”, pasal 6:52 dan, 
terutama untuk kontrak timbal balik, pasal 6:262 dst.). Dalam contoh di 
atas, B memang dapat meminta hak suspensi ini, sehingga ia tidak harus 
membayar sampai kursi dikirimkan. Hak untuk menunda pelaksanaan 
juga berlaku ketika terdapat kemustahilan yang sementara atau permanen 
bagi debitur untuk melakukan (pasal 6:54 sub b juncto 6:264). 

Pasal 6:263 memperluas kewenangan untuk menunda pelaksanaan 
kontrak timbal balik: 

Pihak yang terikat untuk pertama melakukan, tetap berhak untuk menunda 
pelaksanaan kewajibannya, jika keadaan yang hanya menjadi perhatiannya 
setelah kontrak disepakati memberikan alasan yang baik untuk takut 
bahwa pihak lain tidak akan melakukan kewajiban yang terkait. 

Kasus 14  A menjual 40 babi kepada B pada tanggal 5 Juni, yang akan dikirimkan 
dan dibayarkan di peternakan B pada 20 Juni. Namun, pada tanggal 
18, Pemerintah melarang transportasi babi karena wabah penyakit 
sampar babi (sebuah penyakit menular). A menuntut pembayaran 
dari B. B menolak untuk membayar dan menggunakan prinsip 
dalam pasal 6:262, “exceptio non adimpleti contractus”. Berhasilkah 
B? 

Kasus 15  A menjual 40 babi kepada B pada tanggal 5 Juni, untuk disampaikan 
pada tanggal 20 dan harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah 
diantar. Pada tanggal 18 Juni, A diberitahu bahwa para kreditur 
B sedang melakukan upaya untuk menyatakan B dalam keadaan 
pailit. Ketika B menuntut supaya A menyerahkan babi-babi yang 
telah disepakati, A mengklaim haknya untuk menunda pelaksanaan. 
Berhasilkah A? 

7. Pengakhiran (pengesampingan)
A menjual sebuah perahu layar kepada B.

Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya berdasarkan 
kontrak, pihak lain dapat mengesampingkan kontrak (pengakhiran, pasal 
6:265). Pengakhiran seperti itu disebabkan baik dengan cara pernyataan 
tertulis dari kreditur, atau dengan cara putusan pengadilan (pasal 6:267). 
Selama pelaksanaan adalah mungkin, pemutusan mensyaratkan bahwa 
debitur gagal. Secara umum pemberitahuan tentang kegagalan akan 
diperlukan (pengecualian: pasal 6:83). Pembeli-perahu B hanya berhak 
untuk mengakhiri kontrak setelah ia memberitahu A secara tertulis dan A 
tidak melakukan dalam jangka waktu yang telah disebutkan oleh B.
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Berbeda dengan kerusakan, pemutusan juga dimungkinkan ketika 
kegagalan dalam pelaksanaan tidak dapat diperhitungkan kepada debitur 
(keadaan memaksa). Bahkan jika perahu tersebut akan tenggelam tanpa 
A dapat disalahkan, B masih bisa mengakhiri kontrak tersebut.
Kasus 16  A menjual kepada B kaleng-kaleng nanas yang diiris, yang akan 

segera dibayarkan pada saat pengiriman. Ketika B masih belum 
menerima kaleng-kaleng nanas tersebut setelah beberapa waktu, 
ia mengakhiri kesepakatan dengan cara membuat pernyataan 
tertulis karena hal itu. Apakah B memiliki wewenang untuk 
melakukannya?

Kasus 17  A menjual kepada B kaleng-kaleng nanas yang diiris, yang akan 
segera dibayarkan pada saat pengiriman. Ketika B masih belum 
menerima kaleng setelah beberapa waktu, ia menghubungi A, yang 
mana dalam pembicaraan itu A memberitahu B bahwa ia telah 
mengirimkan kaleng-kaleng nanas itu ke pelanggan lain sehingga B 
tidak perlu mengandalkan pengiriman itu lagi. B segera mengakhiri 
perjanjian. Apakah B memiliki wewenang untuk melakukannya?

Kasus 18  A menyewa sebuah rumah peristirahatan kepada B untuk musim 
panas berikutnya. Sebelum B dapat memanfaatkannya, rumah itu 
terbakar. A tidak bisa disalahkan. B mengakhiri kontrak. Apakah B 
memiliki wewenang untuk melakukannya?

Konsekuensi dari pengakhiran
Pengakhiran kontrak berbeda dari pembatalan (misalnya karena 

ketidakmampuan atau kesalahan) dalam arti bahwa pengakhiran tidak 
berlaku surut (pasal 6:269). Fakta ini memiliki dua konsekuensi penting.
I.  A menjual sebuah rumah ke B dan mengalihkan kepemilikan. 

Karena penipuan oleh B, A meminta kontrak tersebut dibatalkan.
II.  A menjual sebuah rumah ke B dan mengalihkan kepemilikan. B 

wajib membayar sampai 20 Agustus; lewat dari tanggal itu ia akan 
dinyatakan gagal. Setelah B gagal, A mengakhiri kontrak.

Dalam situasi I kontrak dibatalkan. Pembatalan memiliki efek 
retroaktif (pasal 3:53 ayat 1). Dasar juridis dari kewajiban timbal balik 
(mengalihkan kepemilikan, membayar harga) telah dilanggar; dilihat 
secara retrospektif, perjanjian tidak pernah ada. Keadaan asli dapat 
dipulihkan dengan menggunakan aturan tentang pembayaran yang tidak 
semestinya (pasal 6:203 dst.).

Dalam situasi II kontrak diakhiri, yang berbeda dari situasi I. Sebuah 
pengakhiran tidak memiliki efek retroaktif (berlaku surut). Dasar juridis 
dari pengalihan dan pembayaran tidak tersentuh. Oleh karena itu, aturan 
tentang pembayaran yang tidak semestinya tidak berlaku. Mengenai 
pengakhiran kontrak, KUH Perdata Belanda (DCC) menyediakan aturan 
khusus untuk membalikkan prestasi. Pasal 6:271 menyatakan:
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Sebuah pengakhiran membebaskan kedua belah pihak dari kewajiban 
yang dikenakan oleh kontrak. Sejauh pelaksanaan telah terjadi, dasar 
hukum untuk pelaksanaan tetap utuh, tapi sebuah kewajiban timbul 
untuk masing-masing pihak untuk membalikkan pelaksanaan yang telah 
diterima.

Ada konsekuensi kedua terhadap fakta bahwa pengakhiran 
(pengesampingan) tidak berlaku surut. Dalam situasi I, retroaktivitas 
dari pembatalan menyebabkan bahwa titel yang merupakan dasar 
hukum pengalihan menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Sistem 
sebab akibat pengalihan harta kekayaan dalam hal ini berarti bahwa B 
(secara retrospektif) tidak pernah menjadi pemilik baru dari rumah 
tersebut. Setelah pembatalan A berhak untuk “membersihkan kembali” 
(memulihkan) rumah tersebut sebagai miliknya. Oleh karena itu, ia akan 
mendapatkan rumahnya kembali bahkan sekalipun B telah dinyatakan 
pailit pada waktu tersebut. Dalam situasi II tidak ada retroaktivitas. Titel 
yang merupakan dasar untuk pengalihan kepemilikan masih ada. Setelah 
pengakhiran kontrak, B masih pemilik rumah bersangkutan. Namun 
demikian, A benar-benar memiliki klaim atas B untuk mengalihkan 
kepemilikan kembali kepadanya (pasal 6:271), tetapi kewajiban ini tidak 
memiliki prioritas apa pun dalam hal B menjadi bangkrut.

A menjual dan memberikan 7 berlian kepada B. Sebelum B 
membayar harganya, ia dinyatakan bangkrut.

Penjual barang bergerak memiliki “hak reklamasi” (hak merebut 
kembali)) yang khusus ketika barang tidak dibayar, yang akan dilaksanakan 
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 7:44. Reklamasi barang 
akan mengakhiri kesepakatan. Pengakhiran ini tidak berlaku surut 
juga, tetapi berbeda dari pengakhiran normal. Penjual mendapatkan 
kembali kepemilikan barang yang belum dibayar (pasal 7:39 ayat 1). Jadi, 
meskipun B bangkrut A masih bisa mendapatkan kembali berliannya jika 
ia bertindak tepat waktu. Berlian, dalam kasus itu, tidak akan menjadi 
bagian dari harta kekayaan B.
Kasus 19  A, seorang yang naif dan tidak berpengalaman, diyakinkan oleh 

B, keponakannya yang licik, untuk menjual dan memberikan 
kepadanya sebuah lukisan, yang merupakan barang yang sangat 
disukai A. Setelah 2 tahun – harga lukisan masih belum dibayar – 
B dinyatakan bangkrut. A ingin lukisannya kembali. Pengacaranya 
bertanya-tanya tentang langkah tepat apa yang harus diambil: apakah 
mengakhiri kontrak penjualan (karena lukisan itu tidak dibayar) 
atau mengklaim “penyalahgunaan keadaan”. Kemungkinan yang 
manakah yang lebih baik dipilih?
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KONTRAK PENJUALAN; 
PENJUALAN KONSUMEN

Jaap Hijma

1. Definisi 
1.1.  Penjualan adalah kontrak di mana satu orang bertindak untuk 

memberikan suatu barang dan yang lain untuk membayar harga 
dalam bentuk uang (pasal 7:1 DCC1). Barang yang dimaksud bisa 
bergerak bisa tidak bergerak. Untuk pemahaman tentang penjua-
lan konsumen, lihat paragraf 8 di bagian belakang tulisan ini. 
Penjualan juga dapat berhubungan dengan hak patrimonial (“harta 

tidak berupa benda [harta immaterial], misalnya klaim); dalam kasus se-
perti itu, ketentuan tentang penjualan berlaku hingga sejauh kemungkin-
an bahwa hal ini sesuai dengan sifat hak. 

1.2.  Pertukaran adalah sebuah kontrak di mana para pihak mengikat-
kan diri secara timbal balik untuk saling memberikan satu barang 
yang ditukarkan dengan barang yang lain (pasal 7:49). Ketentuan 
mengenai penjualan berlaku, mutatis mutandis, masing-masing pi-
hak dipandang sebagai penjual untuk kewajiban yang harus dia la-
kukan dan sebagai pembeli untuk kewajiban yang harus dilakukan 
untuknya oleh pihak lain (pasal 7:50). 

2. Kewajiban penjual 
2.1.  Pengalihan. Penjual berkewajiban untuk mengalihkan kepemilikan 

atas barang yang dijual, dengan aksesorisnya (pasal 7:9 ayat 1). Dia 
harus mengalihkan titel untuk barang yang dijual bebas dari semua 
tuduhan khusus dan penyitaan, kecuali barang-barang yang secara 
tegas telah pembeli terima (pasal 7:15 ayat 1). 

2.2.  Pengiriman atau penyerahan. Penjual wajib untuk menyerahkan atau 
mengirim barang yang dijual, dengan aksesorisnya (pasal 7:9 ayat 

1 Semua pasal yang disebutkan dalam tulisan ini diambil dari KUH Perdata Belanda 
(Dutch Civil Code) yang baru, kecuali dinyatakan lain.

7
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1). Waktu dan tempat pengiriman sebagian besar akan ditunjuk-
kan dalam kontrak, dan jika tidak dinyatakan dalam kontrak, akan 
ditentukan oleh pasal 6:38 dst. 
Biaya pengiriman ditanggung oleh penjual, termasuk biaya penim-

bangan dan penghitungan (pasal 7:12 ayat 1). Pembeli akan menanggung 
biaya pengumpulan, akta penjualan dan pengalihan (pasal 7:12 ayat 2). 

2.3  Kesesuaian. Barang yang disampaikan harus sesuai dengan kontrak 
(pasal 7:17 ayat 1). Sebuah barang dikatakan tidak sesuai dengan 
kontrak jika tidak memiliki karakteristik seperti yang pembeli telah 
harapkan berdasarkan kontrak, dengan memperhitungkan sifat ba-
rang dan pernyataan yang dibuat oleh penjual tentang barang itu 
(pasal 7:17 ayat 2). Pembeli dapat berharap bahwa barang memiliki 
karakteristik yang diperlukan untuk penggunaan normal dan yang 
keberadaannya tidak perlu ia ragukan. Selanjutnya pembeli da-
pat mengharapkan bahwa barang itu memiliki karakteristik yang 
diperlukan untuk penggunaan tertentu yang telah diperkirakan 
dalam kontrak (pasal 7:17 ayat 2). Pembeli tidak dapat mengangkat 
masalah ketidaksesuaian jika ia sebelumnya telah mengetahui hal 
yang tidak sesuai dalam barang itu, atau seharusnya telah menge-
tahuinya, pada saat kontrak itu disepakati (pasal 7:17 ayat 5). 

2.4.  Yang disebut sebagai persyaratan kesesuaian (ayat 2.3) sangat pent-
ing dalam praktik sehari-hari. Syarat ini pada dasarnya merupakan 
rezim menyangkut wanprestasi, terutama untuk kontrak penjualan. 
Penerapannya dapat menjadi sulit karena keseimbangan yang tipis 
antara di satu sisi kewajiban penjual untuk memasok informasi 
yang diperlukan bagi pembeli, dan di sisi lain kewajiban pembeli 
untuk melakukan investigasi yang wajar sebelum ia menyepakati 
kontrak.

3. Kewajiban pembeli 
3.1.  Pembeli wajib membayar harga (pasal 7:26 ayat 1). Pembayaran 

harus dilakukan pada waktu dan tempat pengiriman. Dalam 
suatu penjualan konsumen, pembeli tidak dapat diwajibkan untuk 
melakukan prabayar lebih dari setengah harga pembelian (pasal 
7:26 ayat 2). 

3.2.  Menurut hukum Belanda, pembeli tidak wajib untuk mengambil 
pengiriman. Jika seorang pembeli menolak untuk mengambil pen-
giriman, doktrin kegagalan kreditur berlaku (pasal 6:58 dst.). Tentu 
saja para pihak dapat memasukkan kewajiban untuk mengambil 
pengiriman dalam kontrak mereka; terutama menyangkut barang 
bergerak ketentuan ini sering dilakukan. 
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4. Hak-hak pembeli 
4.1.  Jika penjual tidak melakukan sesuai dengan kontrak, pembeli akan 

memiliki hak yang biasa diberikan pada kasus wanprestasi: (a) 
klaim untuk pelaksanaan, (b) hak untuk menahan atau menunda 
pelaksanaan di pihaknya sendiri, (c) klaim untuk kerusakan/keru-
gian, dan (d) pengakhiran kontrak penjualan. Pilihan-pilihan ini 
terutama diatur oleh pasal-pasal umum Buku 3 dan 6 tentang wan-
prestasi (lihat Bab 5 di depan, “Upaya-Upaya Hukum karena Wan-
prestasi”). 

4.2.  Titel penjualan dari KUH Perdata (Buku 7, judul 1) berisi sejumlah 
elaborasi dan adaptasi dari pasal-pasal umum ini. Semua kekhasan 
ini akan dibahas di sini. 

4.3.  Pelaksanaan. Sejauh pelaksanaan menjadi perhatian, pembeli dapat 
menuntut, untuk pilihannya (pasal 7:21): 

(a)  pengiriman atas apa yang hilang; 
(b)  perbaikan barang yang dikirimkan, asalkan penjual cukup dapat 

memenuhi kewajibannya; 
(c)  penggantian barang yang dikirimkan, kecuali kalau varian dari apa 

yang disepakati tidak terlalu signifikan untuk membenarkan ini. 
 Pembeli bisa tidak dibebankan biaya untuk melakukan kewajiban-

kewajiban ini (pasal 7:21 ayat 2). Penjual wajib untuk melakukan 
kewajiban-kewajiban itu dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa 
menyebabkan ketidaknyamanan yang serius kepada pembeli (ayat 
7:21 ayat 3). 

4.4.  Pengakhiran. Pembeli hanya berhak untuk mengakhiri kontrak ber-
dasarkan wanprestasi yang terjadi sebelum barang itu disampai-
kan kepadanya. Masalahnya adalah soal risiko pembeli dari saat 
pengiriman. Sebagai akibatnya, harga pembelian tetap karena ter-
lepas dari kerugian atau kerusakan benda itu – setelah  pengiriman 
– dengan penyebab yang tidak dapat dikaitkan dengan penjual 
(pasal 7:10). 

4.5.  Pengurangan harga. Menurut pasal-pasal umum dalam Buku 6, 
wanprestasi oleh pihak penjual memberikan hak kepada pembeli 
untuk mengesampingkan kontrak secara keseluruhan atau se-
bagian (pasal 6:265). Pilihan atas pengesampingan kontrak secara 
parsial (penghentian parsial) mengandung implikasi bahwa pem-
beli memiliki hak, antara lain, untuk mengurangi harga kontrak. 
Hasil dari tindakan ini akan menjadi pengurangan proporsional 
kualitatif atau kuantitatif dari kewajiban timbal balik (pasal 6:270). 
Dalam titel penjualan, kemungkinan untuk mengurangi harga dis-
ebutkan secara eksplisit, setidaknya sejauh penjualan konsumen 
menjadi titik fokus perhatian (pasal 7:22 ayat 1 sub b). Pembeli pro-
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fesional sama-sama memiliki hak ini. 

5. Kewajiban pembeli untuk melakukan pemberitahuan
5.1.  Pembeli dapat memilih di antara banyak upaya hukum. Untuk 

mengurangi jangka waktu ketidakamanan penjual, hukum meng-
haruskan pembeli untuk menjadi aktif. Pembeli tidak dapat meng-
klaim ketidaksesuaian kecuali kalau dia telah memberitahu penjual 
sejak segera setelah ia sudah, atau seharusnya sudah cukup, men-
emukan adanya ketidaksesuaian (pasal 7:23 ayat 1). 

Kata-kata “atau seharusnya sudah cukup” menekankan kepada 
pembeli suatu kewajiban yang diturunkan dari klausul itu untu menye-
lidiki barang ia terima terkait kondisinya, ada cacat atau tidak. Namun 
demikian, kewajiban penyelidikan tersebut tidak muncul: (i) jika barang 
yang bersangkutan memang tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan 
yang diharapkan, dan pihak penjual sebelumnya telah memberitahu hal 
itu; (ii) di mana ada varian yang berkenaan dengan fakta-fakta yang su-
dah penjual sadari atau seharusnya telah menyadarinya tetapi tidak diko-
munikasikan kepada pembeli. Dalam kasus ini, jangka waktu pemberita-
huan dimulai ketika cacat yang sebenarnya ditemukan. 
5.2.  Dalam suatu penjualan konsumen, pemberitahuan akan berlang-

sung segera setelah adanya penemuan tentang kondisi barang. Un-
tuk seorang konsumen, pemberitahuan dalam jangka waktu dua 
bulan dianggap sebagai jangka waktu yang baik (pasal 7:23 ayat 1 
in fine). 

5.3.  Sesuai dengan  Parliamentary History of the Civil Code [Sejarah Par-
lemen tentang KUH Perdata Belanda], Mahkamah Agung telah 
memperluas kewajiban pemberitahuan ini, untuk menutupi juga 
kesalahan (kekeliruan) (pasal 6:228) dan perbuatan melawan hu-
kum (pasal 6:162). 

6. Hak-hak penjual 
6.1.  Jika pembeli tidak melakukan sesuai dengan kontrak, penjual akan 

memiliki hak yang biasa diberikan pada kasus wanprestasi: (a) 
klaim untuk pelaksanaan, (b) hak untuk menahan atau menunda 
pelaksanaan di pihaknya sendiri, (c) klaim untuk kerusakan/keru-
gian, dan (d) pengakhiran kontrak penjualan. Pilihan-pilihan ini 
terutama diatur oleh pasal-pasal umum Buku 3 dan 6 tentang wan-
prestasi (lihat Bab 5 di depan, “Upaya-Upaya Hukum karena Wan-
prestasi”). 

6.2.  Titel penjualan memberikan satu hak tambahan kepada penjual 
barang yang bergerak: hak atas reklamasi (pemulihan) (pasal 7:39 
dst.). Penjual suatu barang bergerak yang telah dikirim ke pembeli 
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dapat merebut kembali barang tersebut dengan pernyataan tertulis 
kepada pembeli, jika harga belum dibayar dan jika, sehubungan 
de ngan itu, persyaratan untuk suatu pengakhiran kontrak (pasal 
6:265) telah terpenuhi. Pernyataan ini mengesampingkan kontrak 
dan mengakhiri hak atas harta benda yang telah pembeli terima 
(pasal 7:39 ayat 1). Barang itu masih harus dalam kondisi yang 
sama seperti ketika diserahkan (pasal 7:41). 

Hak reklamasi akan berakhir masa berlakunya setelah 6 minggu se-
jak pembayaran harga pembelian jatuh tempo, dan 60 hari terhitung dari 
hari di mana barang itu disimpan pada pembeli (pasal 7:44). 

Dibandingkan dengan pengakhiran biasa (pasal 6:265), hak reklam-
asi memiliki satu keuntungan besar: ia memiliki efek untuk hukum har-
ta benda juga. Dengan menggunakan hak ini penjual secara otomatis 
mendapatkan kembali status kepemilikannya atas suatu barang. Efek ini 
terutama berguna dalam kasus pembeli telah bangkrut; hak reklamasi 
menarik (kepemilikan atas) barang keluar dari statusnya sebagai hak mi-
lik pembeli. 

7. Penjualan barang-barang tidak bergerak 
7.1.  Penjualan suatu barang tidak bergerak hanya diatur oleh pasal-

pasal penjualan umum yang disebutkan di atas. Namun demikian, 
sejak tahun 2003 KUH Perdata Belanda memuat beberapa aturan 
khusus mengenai harta atau barang tidak bergerak. 

7.2.  Penjualan suatu barang tidak bergerak atau sebagian darinya yang 
diperuntukkan sebagai akomodasi perumahan harus dimasukkan 
ke dalam tulisan, jika pembeli adalah seorang individu yang tidak 
bertindak dalam menjalankan profesi atau bisnis tertentu (pasal 
7:03 ayat 1). 
Instrumen yang dibuat antara para pihak, atau salinan yang benar, 

harus disampaikan kepada pembeli. Dalam waktu tiga hari sejak pengirim-
an ini, pembeli berhak untuk membatalkan penjualan (pasal 7:3 ayat 2). 

8. Penjualan konsumen 
8.1.  Penjualan konsumen berarti penjualan (a) barang yang bergerak, 

termasuk listrik, yang disepakati oleh (b) seorang penjual yang 
bertindak dalam pelaksanaan profesi atau bisnisnya, dengan (c) 
pembeli yang adalah seorang individu yang tidak bertindak dalam 
pelaksanaan profesi atau bisnis tertentu (pasal 7:5 ayat 1). 

8.2.  Perlindungan konsumen dipandang sebagai isu penting, tidak 
hanya di Belanda tapi di seluruh Eropa. Selama 30 tahun terakhir 
atau lebih, “legislator Eropa” telah mengeluarkan berbagai 
Pedoman yang bertujuan untuk melindungi konsumen (beberapa 
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topik, misalnya: syarat-syarat umum, penjualan konsumen, 
penjualan hak guna dengan jangka waktu tertentu atas harta/
barang tidak bergerak, kontrak konsumen jarak jauh). Pada tahun 
2008, diterbitkan sebuah usulan untuk pedoman komprehensif 
Eropa yang baru “tentang hak-hak konsumen”. 

8.3.  Perlindungan konsumen ditetapkan dengan hukum yang mengi-
kat (mandatory law). Banyak pasal yang biasanya bersifat mengatur 
(regulatory) ditingkatkan ke status hukum yang mengikat jika kont-
raknya menyangkut penjualan konsumen (pasal 7:6). 

8.4.  Lebih lanjut, titel-titel penjualan berisi sejumlah ketentuan yang di-
tulis terutama untuk penjualan konsumen. Beberapa ketentuan ini 
sudah disebutkan di atas. Beberapa yang lainnya lagi adalah: 

-  Pasal 7:6, tentang jaminan perdagangan. 
-  Pasal 7:18 ayat 2, yang mengandung ketentuan bahwa kurangnya 

kesesuaian yang menjadi jelas dalam waktu 6 bulan setelah pengiri-
man harus dianggap sudah ada pada saat kontrak itu disepakati, 
kecuali kalau hal ini akan bertentangan dengan sifat barang atau 
kondisi ketidaksesuaian. 

-  Pasal 7:18 ayat 3, tentang instalasi yang salah. 
-  Pasal 7:22 ayat 2, membebaskan konsumen dari kewajiban untuk 

menyatakan penjual telah gagal dengan mengirimkan pemberita-
huan tentang kegagalan. 

-  Pasal 7:46a dst., tentang “kontrak jarak jauh” (misalnya penjualan 
melalui internet). 

8.5.  Pasal 7:7 melawan penjualan yang agresif (“penjualan yang berat 
hati”). Seseorang yang kepadanya suatu barang telah dikirim dan 
yang cukup mungkin menganggap bahwa hal ini dilakukan dalam 
rangka untuk mendorong dia untuk membeli barang tersebut, ada-
lah, terlepas dari apa pun komunikasi yang bertentangan oleh pen-
girim, berhak untuk memiliki barang tersebut secara cuma-cuma. 
Hal ini tidak hanya berlaku sah bagi konsumen (lihat ayat 2), tetapi 
juga untuk para penerima lain (ayat 1). 

9. Penjualan barang internasional
9.1.  Penjualan barang internasional merupakan salah satu bidang hu-

kum perdata yang merupakan subjek perjanjian: Konvensi PBB ten-
tang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (United Nations 
Convention of Contracts for the International Sale of Goods, CISG), yang 
disusun di Wina (Austria) pada tahun 1980, yang disebut secara 
singkat Konvensi Penjualan Wina (Vienna Sales Convention). Be-
landa adalah negara pihak dari CISG sejak 1992. Indonesia hingga 
sejauh ini belum menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut. 

9.2.  Konvensi Penjualan berlaku terhadap kontrak-kontrak untuk pen-
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jualan barang internasional (lihat pasal 1 CISG). Yang tidak terma-
suk adalah (a) penjualan konsumen (!), (b) penjualan melalui le-
lang, (c) penjualan melalu eksekusi dll., (d) penjualan saham dll., 
(e) penjualan kapal dan pesawat udara, dan (f) penjualan listrik 
(lihat pasal 2 CISG). 

9.3.  Konvensi Penjualan bukan merupakan konvensi yang bersifat 
mengikat; para pihak dapat mengesampingkan penerapannya, 
atau boleh mengabaikan salah satu atau lebih dari ketentuan-ke-
tentuannya (pasal 6). Konvensi tersebut menetapkan suatu peran 
penting bagi penggunaan perdagangan (pasal 9). 

9.4.  Konvensi Penjualan tidak mencakup semua isu penjualan yang 
mungkin, tetapi terbatas pada (i) pembentukan kontrak, dan (ii) hak 
dan kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli. Mengenai 
masalah-masalah lain, hukum nasional, yang ditunjuk oleh hukum 
perdata internasional, akan memainkan peran yang menentukan. 

10.  Kasus-kasus terkait hukum tentang jual-beli
Kasus 1  Putuskan apakah kontrak-kontrak berikut ini merupakan 

“penjualan konsumen” atau tidak.
a)  Dokter Gigi A membeli 6 kursi sederhana, untuk dile-

takkan di ruang tunggunya. 
b)  Dokter Gigi A membeli pemanas ruangan untuk kan-

tornya. 
c)  B, seorang fotografer amatir yang fanatik, membeli 

sebuah printer foto profesional ($ 8.000) untuk hobinya. 
d)  C, seorang fotografer profesional, membeli sebuah kam-

era kecil ($ 200) untuk mengambil gambar keluargan-
ya. 

e)  D, yang adalah seorang tukang roti, memperbaiki dan 
menjual mobil tua di waktu luangnya. D menjual mobil 
yang telah diperbaikinya kepada E. 

f)  F, yang adalah seorang petani, membeli sebuah kend-
araan SUV (sport utility vehicle) untuk dipakai bekerja 
dan untuk berlibur. 

Kasus 2  Dalam sebuah supermarket besar (Maxxis), John membeli 
sebuah arloji seharga $ 15. Sebuah tanda di jendela toko 
mengatakan bahwa arloji ini adalah jenis tahan air sampai 
kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. John, yang 
sesekali suka menyelam, memakai arloji tersebut selama me-
nyelam. Pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut, 
kaca arlojinya terlepas. Arloji itu pun rusak. John mengklaim 
pelanggaran kontrak. 
a)  Kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan 

apakah penjual Maxxis melanggar kontrak atau tidak? 
b)  Apa yang akan menjadi argumentasi atau gugatan dari 

pengacara John? 
c)  Apa yang akan menjadi kontra-argumentasi atau jawa-
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ban oleh pengacara Maxxis? 
d)  Apa yang, menurut pendapat Anda, akan hakim putus-

kan? 
Kasus 3  A menjual rumahnya kepada B. Dinding rumah itu menun-

jukkan beberapa retakan kecil. A tahu ada juga beberapa re-
takan besar, tetapi ini tersembunyi di balik lapisan wallpaper 
(kertas pelapis dinding tembok) yang tebal. Ketika B mulai 
pindah dan mulai mendekorasi ulang rumah, ia menemukan 
celah-celah besar yang tersembunyi itu. Retakan-retakan itu 
begitu besar sehingga rumah itu membutuhkan topangan 
yang sangat kuat untuk mencegahnya dari keruntuhan. B 
mengklaim adanya pelanggaran kontrak. 
a)  Kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan 

apakah penjual melanggar kontrak atau tidak? 
b)  Apa yang akan menjadi argumentasi gugatan pengac-

ara B? 
c)  Apa yang akan menjadi kontra-argumentasi atau sang-

gahan dari pengacara A? 
d)  Apa yang, menurut pendapat Anda, akan hakim putus-

kan? 
Kasus 4  Toko internet bernama Muzic4U menjual rangkaian radio-

dan-CD kepada Peter, dengan harga $ 150. Sekitar satu bulan 
setelah pengiriman, apa yang disebut “fungsi-pemindahan” 
dari bagian CD tersebut berhenti bekerja (yaitu kemungki-
nan untuk memainkan lagu dalam urutan acak yang dipilih 
sendiri oleh alat tersebut). 
a)  Apakah fakta ini merupakan pelanggaran kontrak oleh 

Muzic4U? 
b)  Jika ya, upaya hukum manakah yang bisa digunakan 

oleh Peter? 
c)  Apakah Muzic4U memiliki pembelaan terhadap pelba-

gai upaya hukum ini? 
d)  Apakah fakta bahwa Muzic4U adalah toko internet men-

jadi hal yang patut dipertimbangkan secara berbeda? 
Kasus 5  A menjual seekor kuda tunggangan kepada B. Satu bulan 

setelah penyerahan B menemukan kuda itu sakit parah. Dia 
pun mengklaim adanya pelanggaran kontrak oleh A. 
a)  Apa yang akan menjadi beban bukti bagi B? 
b)  Apakah akan menjadi hal yang berbeda jika penjualan 

itu adalah  penjualan konsumen atau tidak? 
Kasus 6  Pada bulan Januari, pedagang barang antik A menjual dan 

menyerahkan sebuah “meja makan yang dijamin berasal dari 
abad ke-19” kepada konsumen B. Pada bulan Juli, seorang 
teman B menemukan bahwa meja itu tidak diragukan lagi 
merupakan sebuah imitasi modern. 
a)  Upaya-upaya hukum apa yang bisa pembeli B guna-

kan? 
 Pada bulan Oktober B menemui A dan mengeluh ten-
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tang sifat modern dari meja yang dia jual. 
b)  Apa yang akan menjadi pembelaan A? 
c)  Terhadap upaya hukum manakah pembelaan seperti itu 

akan bermanfaat? 
d)  Apa pendapat Anda tentang pembelaan A dalam kon-

disi tersebut? 
Kasus 7  Penjual barang antik A menjual sebuah kursi antik kepada C. 

Menurut kontrak, C diwajibkan membayar harga pembelian 
paling akhir tiga minggu setelah pengiriman kursi. C tidak 
membayar dan menjadi bangkrut empat minggu setelah pen-
giriman. 
a)  Dua upaya hukum manakah yang dapat digunakan 

penjual A? 
b)  Yang manakah dari upaya hukum ini yang lebih baik? 

Dan mengapa? 
c)  Apa yang dapat menjadi jebakan untuk A dalam meng-

gunakan upaya hukum yang lebih baik itu? 
Kasus 8  A menjual sebidang tanah yang luas – dengan sebuah rumah 

di atasnya – kepada B. Setelah pengalihan kepemilikan, B 
menemukan adanya sebuah penghambaan: X memiliki hak 
yang nyata (hak atas tanah tersebut, hak yang terbatas) un-
tuk menyeberangi bidang tanah tersebut setiap kali ia meng-
inginkannya. 
a)  Dapatkah B mengangkat isu pelanggaran kontrak? 
 Kontrak penjualan A-B berisi klausul berikut: “B men-

erima tanah tersebut sebagaimana adanya, termasuk se-
mua hak terbatas (hak nyata) yang mungkin terdapat di 
atasnya”. 

b)  Dapatkah B mengangkat isu pelanggaran kontrak? 
Kasus 9  A (Belanda) menjual 10.000 bunga tulip kepada B (Australia). 

Kontrak tersebut memuat klausul yang berbunyi: “Kontrak 
kami akan diatur oleh hukum Belanda”. 
a)  Kemukakan argumen bahwa Konvensi Penjualan Wina 

(CISG) berlaku. 
b)  Kemukakan argumen bahwa Konvensi Penjualan Wina 

(CISG) tidak berlaku. 
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