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 A. Ketentuan Umum Perikatan 
  konsep perikatan 

        perikatan artinya hal yang mengikat antara orang 
yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu 
adalah peristiwa hukum(rechtsfeiten) yang dapat 
berupa: 

1. Perbuatan, misalnya, jual beli,utang piutang,hibah 

2. Kejadian, misalnya, kelahiran,kematian. 

3. Keadaan,misalnya perkarangan berdampingan, rumah 
susun. 

 

        

 

 

 

  

   



Next… 
 Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan 

hukum antara pihak yang satu dan pihak yang lain. 

 Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki 
hak dan kewajiban timbal balik 

 Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak 
penuntut (KREDITOR). 

 Pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang 
dituntut (DEBITOR). 

 Sesuatu yang dituntut disebut (PRESTASI). 

  PRESTASI adalah objek perikatan,yaitu sesuatu yang 
wajib dipenuhi oleh pihak yang dituntut (debitor) 
terhadap pihak penuntut (kreditor).  



Next… 
 pembagian dari prestasi 

1.  selalu dapat dapat dinilai dengan uang.   

2. Memenuhi benda tertentu misal harta 
kekayaan. 

3. Melakukan perbuatan tertentu,misalnya 
pekerjaan. 

4. Tidak melakukan perbuatan 
tertentu,misalnya persaingan tidak jujur. 



Next… 
 pihak yang wajib membayar sejumlah uang 

misalnya ganti kerugian berposisi sebagai 
debitor yaitu pihak yang wajib memenuhi 
kewajiban disebut dengan prestasi adapun 
pihak yang berhak memenuhi sesuatu 
sejumlah uang tertentu berposisi sebagai 
kreditor. 

 Dalam hubungan utang-piutang ,pihak 
berutang disebut debitor sedangkan pihak 
yang memberi utang disebut kreditor 



Pengaturan perikatan 
perikatan diatur dalam buku III KUHPdt.  
    Perikatan adalah hubungan hukum yang  terjadi karena 

perjanjian dan undang-undang. 
  aturan mengenai perikatan meliputi: 
1. Bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku bagi 

perikatan umum, dan tercantum dalam Bab I,bab II, bab 
III (pasal 1352 dan 1353),dan bab IV KUHPdt yang berlaku 
bagi perikatan umum. 

2. Bagian khusus meliputi semua aturan yang berlaku bagi 
perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang 
banyak digunakan dalam masyarakat,yang tercantum 
dalam Bab III (kecuali pasal 1352 dan1353) dan Bab V 
sampai dengan Bab XVIII KUHPdt yang berlaku bagi 
perjanjian-perjanjian tertentu saja,yang sudah ditentukan 
namanya dalam bab-bab bersangkutan. 



Next… 
  pengaturan perikatan didasarkan pada “sistem terbuka”, maksutnya 

setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah 
ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam 
undang-undang. Akan tetapih,sistem tebuka itu dibatasi  atas tiga hal 
yaitu: 

1. Tidak dilarang undang-undang 
2. Tidak mertentangan dengan ketertiban umum 
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. 
 Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUHPdt 

menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian 
maupun karna undang-undang. Dengan kata lain,sumber perikatan itu 
adalah perjanjian dan undang-undang, 

 dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian,kedua pihak  debitor –
kreditor dan kreditor  dengan sengaja bersepakat saliang mengikatkan 
diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi. 

 Pihak debitor wajib memenuhiprestasi dan pihak kreditor atas prestasi 
dan sebaliknya 

 



Next… 
 Dalam perikatan yang timbul karena undang-

undang, hak dan kewajiban debitor dan kreditor 
ditetapkan oleh undang-undang. 

Pihak debitor dan kreditor wajib memenuhi 
ketentuan undang-undang. 

Undang-undang mewajibkan debitor berprestasi 
dan kreditor berhak atas prestasi.kewajiban ini 
disebut kewajiaban undang-undang. 

Jika kewajiban tidak dipenuhi berarti terjadi 
pelanggaran undang-undang.  



Unsur-unsur perikatan 
1.  subjek perikatan 

  subjek perikatan disebut juga pelaku  perikatan. 
Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi 
karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. 

 Perilaku perikatan dapat terdiri atas manusia pribadi dan 
dapat juga badan hukum atau persekutuan. 

 Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan 
harus : 

    a. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri. 

    b. Tidak ada paksaan dari pihak manapun.  

    c. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak. 

    d. Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan.  

 

 



Next… 
2.  Wenang Berbuat 

  Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum 
dalam mencapai persetujuan kehendak (ijab kabul). 

 Persetujuan kehendak adalahpernyataan saling memberidan 
menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata. 

 Persetujuan kehendak (ijab kabul) adalah pernyataan saling memberi 
dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak.  

 Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang 
berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai 
berikut : 

a. Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh 

b. Walau belum dewasa,tapih sudah pernah menikah 

c. Dalam keadaan sehat akal  (tidak gila)   

d.  tidak berada dibawah pengampuan 

e. Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain 



Next… 
3.Objek perikatan 
 Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. 
  benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki 

dan dinikmati orang.  
 Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat 

atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang 
memilikinya, misalnya, rumah, perhiasan kendaraan bermotor 
dll. 

 Selain itu benda dapat berwujud,yaitu benda yang dapat diraba, 
dilihat, atau ada bentuk nyata,seperti buku, rumah dll. 

 Sedangkan benda yang tidak dapat berwujud yaitu benda yang 
tidak berbentuk,tidak dapat diraba aatau tidak dapat dilihat 
seperti hak milik,hak pakai, hak sewa dll. 

  benda objek perikatan harus harus benda perdagangan sesuai 
dengan undang-undang,ketertiban umum,dan kesusilaan 
masyarakat,dan bermanfaat. 

 



Next… 
  dalam objek perikatan harus benda 

perdagangansesuai dengan undang-undang, 
ketentuan umum, dan kesusilaan masyarakat , dan 
bermanfaat. 

Benda yang dilarang diperjualbelikan secara umum 
karena merugikan jasmani dan rohani, antara lain 
,narkoba,ganja,miras,benda mendatangkan mudarat. 

Benda objek perikatan dapat berupa : 
Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat 

,diangkut dan dipindahkan,seperti meja,komputer dll.  
  benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat 

diangkat  atau dipindahkan, seperti bagunan , pabrik 
dll. 
 



Next… 
4. Tujuan perikatan 

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan 
adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah 
pihak.prestasi yang dimaksud haris halal,artinya 
tidak dilarang undang-undang,tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum,dan 
tidak bertentangan dengan kesusilaan 
masyarakat. 

 



Ketentuan Umum dan Khusus 
 Dalam penerapannya, ketentuan umum dalam Bab 

I-IV Buku III kUHPdt diberlakukan untuk semua 
perikatan, baik yang sudah diatur dalam Bab III ( 
kecuali pasal 1352 dan 1353) dan Bab V-XVIII 
KUHPdt maupun yang diatur dalam KUHD. 

 berlakunya ketentuan umum terhadap hal-hal 
diatur secara khusus itu dapat dibatasi sepanjag hal-
hal itu sudah diatursecara khusus pula jika belum 
diatur secara khusus ketentuan umum  berlaku. 

 hal ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 1319 
KUHPdt dan pasal 1 KUHD 

 



Next… 

 menurut ketentuan pasal 1319 KUHPdt 
bahwa: 

   “Semua perjanjian, baik yang mempunyai 
nama tertentu maupun yang tidak mempunyai 
nnama tertentu,tunduk pada ketentuan 
umumyang dimuat dalam bab ini dan bab 
yang lalu” 




