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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam praktek bisnis sehari-hari dikenal adanya beberapa perjanjian 

dengan sebutan nama tertentu namun tidak diatur di dalam peraturan perundang-

undangan atau dapat dikatakan bahwa di Indonesia setidak-tidaknya belum 

diberikan pengaturan secara khusus.
1

 Perjanjian didefinisikan sebagai suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
2
   

Perjanjian juga dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-

akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.
3
 Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini 

mengandung unsur :
4
 

a.  Perbuatan.  

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih 

tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena 

perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang 

memperjanjikan; 

b.  Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.  

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling 

berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama 

lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. 
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c.  Mengikatkan dirinya.  

Terdapat unsur janji dalam perjanjian yang diberikan oleh pihak yang satu 

kepada pihak yang lain. Perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang 

muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu 

diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing 

pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian 

tersebut dibuat. 

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai 

kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus 

menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling 

penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-

syarat atau ketentuan yang disepakati.
5
  

Hal ini juga disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian 

itu sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu: (a) adanya kata sepakat; (b) kecakapan 

untuk membuat perjanjian; (c) adanya suatu hal tertentu; (d) adanya klausa yang 

halal. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan 

hukum. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian, dimana si debitur sebagai pihak 

harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang 

tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak 

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
6
 

Dua syarat yang pertama yaitu sepakat dan cakap disebut sebagai syarat 

subjektif, karena mengenai orang atau sibyeknya yang mengadakan perjanjian. Dua 

syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu 

sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apbila syarat subyektif 

tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan, sedangkan 
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apabila syarat obyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal 

demi hukum.
7
 

Namun demikian, tentunya di dalam melaksanakan suatu bisnis 

memungkinkan timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian. Di dalam keadaan yang demikian tersebut maka berlaku ketentuan-

ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul sebagai akibat hukumnya atau 

wanpretasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau 

pemenuhan.
8
Berdasarkan namanya, perjanjian atau kontrak dibagi menjadi dua, 

yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat).
9
 

Perjanjian bernama atau nominaat diatur dalam buku III KUHPerdata.  

Perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdata antara lain adalah 

perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa menyewa, serta 

perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. KUHPerdata telah mengatur 

berbagai jenis perjanjian, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman yang 

membuat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, 

maka muncul perjanjian-perjanjian yang pengaturannya berada di luar KUHPerdata 

untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata disebut dengan perjanjian 

tidak bernama atau innominat.
10

 Perjanjian innominaat adalah perjanjian yang 

timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian tidak 

bernama tersebut antara lain adalah perjanjian suborgasi, perjanjian terapeutik, 

perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, dan lain-lain.
11

 

Sewa beli merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab 

Udang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat 
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perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.
12

  

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari 

sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, 

yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannnya.
13

 

Perjanjian sewa beli dikatakan sebagai suatu perjanjian Innominaat juga 

tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Sewa beli termasuk jenis 

perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sebagai bentuk perjanjian ini telah 

menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat, serta telah 

menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Jenis 

perjanjian ini berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan pada kebiasaan dan 

kebutuhan dalam sebuah bisnis. 

Perjanjian sewa beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan 

perjanjian innominaat. Penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia muncul sebagai 

akibat dari perkembangan zaman namun di dalam penerapannya, perjanjian sewa 

beli masih kurang dipahami secara jelas. Untuk itu, dalam penentuan akibat hukum 

yang terjadi oleh karena suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang 

dilakukan oleh salah satu pihak tentunya perlu dijelaskan secara lebih rinci oleh 

karena mengingat bahwa perjanjian beli merupakan kontrak innominaat, yang 

pengaturannya tidak tercantum dalam pengaturan perundang-undangan secara 

khusus, sehingga penerapan akibat hukumnya dapat menjadi kurang jelas. 

Di dalam praktik memang tidak mudah dalam menentukan hukum mana yang 

berlaku dalam perjanjian campuran, seperti sewa beli yang banyak diterapkan dalam 

kegiatan bisnis, misalnya sewa beli kendaraan bermotor, sewa beli rumah, sewa beli 

tanah, dan lain-lain. Pada pelaksanaannya, biasanya dilakukan dengan cara 

perjanjian secara tertulis, tetapi juga ada yang dilakukan dengan cara tidak tertulis, 

semua tergantung para pihak yang membuat perjanjian. Adapula yang dilakukan 

                                                           
12

 Suharnoko. 2007. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media, hlm. 

64-65. 
13

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek). Pasal 1548, Jakarta: Pradnya Paramita. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 

 

dengan cara perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya dilakukan secara 

negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.  

Atas dasar hal tersebut di atas, melalui adanya buku III KUHPerdata yang 

menganut asas kebebasan berkontrak/sistem terbuka, maka para pihak bebas 

menentukan jenis perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek 

kontrak, serta menentukan format kontrak, namun tidak bertentangan dengan 

ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan 

kepatutan.  

Berdasarkan dalam buku III KUHPerdata yang mempunyai sistem terbuka 

dan adanya asas kebebasan berkontrak, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

ditentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan dalam pasal ini dikenal 

dengan istilah Pacta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak mengandung pengertian 

bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.  

Mengenai sebab dari suatu perjanjian haruslah halal, sebagaimana diatur 

dalam pasal 1337 ditentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 

oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum. Perjanjian sewa beli ini mengikuti atau diatur dalam pasal 1339 

menentukan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang 

tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang 

termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. 

Ruang lingkup kajian hukum kontrak tak bernama atau innominaat adalah 

berbagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Hukum kontrak 

innominaat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata 

merupakan hukum yang bersifat umum, artinya bahwa kontrak-kontrak innominaat 

berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam 

Undang-Undang khusus tidak diatur maka dapat mengacu pada peraturan yang 

bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerdata.
14
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Tujuan dari hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan 

keseimbangan.
15

 Akan tetapi di dalam praktik perjanjian sewa beli masih 

memunculkan banyak permasalahan dimana masyarakat banyak yang belum 

mengerti dan memahami penerapan perjanjian tersebut, bahkan penetapan risikonya, 

sehingga dipastikan akan muncul ketidakseimbangan antara pihak.  

Pada perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili 

perkara Perdata pada tingkat pertama dalam perkara gugatan Antara Iqbal Faruqi 

sebagai Penggungat dengan Prof. Dr, H. Yusril Ihza Mahenda, S.H., M.Sc sebagai 

Tergugat.  

Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebuah tanah seluas 492 m
2
 yang di 

atasnya terdapat rumah seluas ± 650m
2
, di sekeliling rumah tersebut berdiri 

komplek Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi lainnya, serta rumah-rumah Duta 

Besar dan Negara-Negara Sahabat. Pada saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, 

Tergugat masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan menempati rumah 

dinasnya di Komplek Widya Candra, Jakarta. Tergugat telah berteman dengan Ayah 

Penggugat. Ayah Penggugat adalah pegawai Tergugat di kantor Law Firm IHZA 

and IHZA pada tahun 2001 sampai dengan Desember 2013. Akibat dari perceraian 

Tergugat dan pernikahannya yang kedua, Tergugat meminjam rumah Penggugat 

dan berjanji kepada Ayah Penggugat dalam waktu dekat di tahun 2006 juga akan 

membeli dengan harga pasaran yang wajar, hingga pada bulan Oktober 2006, 

Tergugat mulai menguasai rumah Penggugat tanpa perjanjian apapun dengan 

Penggugat. Tergugat melakukan renovasi dan merubah posisi kamar, tangga, kamar 

mandi, kolam ikan, dan lainnya sesukanya dengan seleranya sendiri sehingga 

berbeda dengan gambar semula, semua itu dilakukan oleh Tergugat tanpa seizing 

Penggugat dan tanpa adanya izin IMB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ternyata, 

pada tahun 2006 tersebut, Tergugat tidak melakukan jual beli rumah atau AJB. Hal 

ini mencerminkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akta 

Perjanjian Pengikatan untuk melakukan Jual Beli Nomor 38 tanggal 30 Mei 2011 

yang dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta. 
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Oleh karena itu, penelitian dalam tesis ini akan meneliti tentang “Penerapan 

Perjanjian Sewa Beli di Indonesia dan Terjadinya Wanprestasi sebagai Akibat 

Hukum (Studi Putusan MA Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan perjanjian sewa beli dalam 

Putusan MA Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perjanjian 

sewa beli dalam Putusan MA Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum berkaitan 

dengan perjanjian sewa beli dalam Putusan MA Nomor 

44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara perjanjian sewa beli dalam Putusan MA Nomor 

44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam tesis ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

Manfaat secara teroritis diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis 

yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak tak bernama (innominaat). Selain itu, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam menambah khasanah 

pengetahuan dengan hukum bisnis bagi penelitian selanjutnya. 

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat 

memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan para pelaku bisnis yang 
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berkaitan dengan akibat hukum atau wanprestasi dari adanya perjanjian atau kontrak 

tak bernama (innominaat) yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-

undangan. 

 

1.5 Kerangka Teoritis 

1.5.1 Perjanjian atau Kontrak 

Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, karena setiap manusia 

mempunyai kepentingan. Kaedah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-

kepentingan manusia. Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai 

isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan 

normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan 

kepatuhan pada keadah-kaedah.
16

  

Hukum mengatur hubungan hukum di antara subyek hukum, Subyek Hukum 

adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.
17

 

Yang dimaksud dengan Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum,
18

 

sedangkan yang dimaksud Kepentingan adalah Tuntutan perorangan atau kelompok 

yang diharapkan untuk dipenuhi.
19

 

Perjanjian dalam lalu lintas hukum perdata memegang peranan penting karena 

sebagian besar perikatan yang terjadi disebabkan oleh adanya perjanjian. Perjanjian 

akan selalu mengacu pada buku III KUH Perdata tentang perikatan. Istilah perikatan 

merupakan istilah yag lazim untuk menerjemahkan Verbintenis, sedangkan 

perjanjian sering juga diterjemahkan Overeenkomst. 

Pengertian tentang perjanjian diatur didalam buku III KUH Perdata, yang 

terdiri dari 18 bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan 

khusus. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata menentukan 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
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Istilah perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda overeenkomst atau 

contract (Inggris). Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih.
20

 Pada dasarnya, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang 

dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk 

mengikatkan diri satu dengan lainnya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
21

 Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata disebuatkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam 

melakukan suatu perjanjian.  

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara 

dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian”. Inti definisi yang 

tercantum dalam Black’s Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai 

persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau 

tidak melakukan secara sebagian.
22

 

Sahnya perjanjian disebutkan dalam pasal 1320 tersebut dengan memiliki 

penjelasan diantaranya adalah sebagai berikut.
23

 

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 

Pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki 

kehendak untuk melakukan suatu perjanjian dan memiliki kesesuaian serta 

kecocokan dalam pemikiran. 

Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian 

antara pihak, yaitu:
24

 

1.  Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada 

saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan 

surat. 

                                                           
20

 Salim H.S. 2006. Pengantar Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 161-162. 
21

 Ridwan Khairandy. 2014. Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama). Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 40. 
22

 Salim H.S. 2003. Op.Cit, hlm. 16. 
23

 Mariam Darus Badrulzaman. 2006. KUHPPerdata Buku III. Bandung: Alumni, hlm. 98. 
24

 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, 

dan Taryana Soenandar. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm. 73. 
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2.  Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi 

pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima 

tawaran. 

3.  Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak yang 

menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima. 

4.  Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu 

terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak 

yang menawarkan. 

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan 

tidak bebas, yaitu:
25

 

1.  Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak 

mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai 

barangnya. 

2.  Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau 

tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas 

maka perjanjian dapat dibatalkan. 

3.  Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi 

ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar 

bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau 

diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya. 

4.  Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya 

mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan 

darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang 

abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa 

sebenarnya ia harus mencegahnya. 

 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Kecakapan dalam suatu perikatan atau perjanjian maksudnya adalah 

dimana kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Para pihak 
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yang akan melakukan suatu perjanjian haruslah seseorang yang sudah cakap 

dan memiliki wewenang dalam melakukan perbuatan hukum. 

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan 

hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk 

membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang 

dinyatakan tidak cakap. 

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai 

berikut : 

1. Orang-orang yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 330 

KUHPerdata, pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pada pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. 

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang 

dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan 

pemboros.
26

 

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

dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 

Perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang 

ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan 

dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang 

oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak 

tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang 

membuat perjanjian tertentu. 
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Di dalam hukum perjanjian dikenal adanya tiga asas, yaitu asas 

konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana diuraikan sebagai berikut.
27

 

a) Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak 

saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, bahwa 

perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya 

kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.  

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa salah 

satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. 

b) Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Pasal 

1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. 

c) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 

setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan 

macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum.  

Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam pasal 1338 ayat (1) BW. 

Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak 

(perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan 

mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum 
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sebagaimana disebut dalam pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk 

perjanjian-perjanjian tertentu.
28

 

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang 

bersifat timbal balik. Baik pihak yang berpiutang (kreditur) atau pihak yang 

berhutang (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.  

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata, apabila salah satu pihak merasa perjanjian 

tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih 

dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, 

ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, 

kerugian, dan bunga.  

Pasal 1267 KUHPerdata di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila 

salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya wanprestasi, maka pihak 

yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap 

pihak lawannya yang wanprestasi tersebut, yaitu memaksa pihak yang wanprestasi 

tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan 

perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang 

lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang serta akibat 

hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari 

perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para 

pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari 

undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh 

undang-undang, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.  

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat 

diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak 

yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada 

hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita 

kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. 
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Perjanjian adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktumya 

atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kata “tidak tepat pada waktunya dan 

kata tidak layak“ apabila dengan dihubungkanya dengan kewajiban merupakan 

perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara keseluruhanya 

tidak menempati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian 

yang telah disepakati bersama. 

Pada bab II buku III KUH Perdata berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak 

atau perjanjian. Penggunaan kata “atau” menunjukkan bahwa pengertian antara 

perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH Perdata adalah sama.  

Dalam kehidupan sehari-hari kita menafsirkan pengertian Hukum Kontrak 

adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
29

 

Hukum kontrak yang dikenal ada dua macam yaitu hukum kontrak nominaat 

atau perjanjian bernama dan hukum kontrak innominaat atau perjanjian tidak 

bernama. Hukum kontrak nominaat adalah ketentuan hukum yang mengkaji 

berbagai macam kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata.
30

 

Sedangkan hukum kontrak innominaat adalah keseluruhan kaidah hukum yang 

mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan 

kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.
31

 

 

1.5.2 Wanprestasi 

Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan asas 

kepatutan, tidak melanggar prinsip kepentingan umum, dan juga harus sesuai 

dengan kebiasaan.
32

 Dalam hukum kontrak ada prinsip yang sangat mendasar 

yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya 

wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan dan juga ada 

prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukan wanprestasi.
33
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Di dalam pasal 1243 menyatakan bahwa wanprestasio adalah “penggantian 

biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya 

tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya 

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
34

 

Debitur dinyatakan lalai apabila:
35

 

a) Tidak memenuhi prestasi; 

b) Terlambat berprestasi; 

c) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

Namun pada umumnya, wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan 

lalai (in mora stelling: ingebereke stelling) dari pihak kreditur kepada debitur.  

Akibat adanya wanprestasi adalah sebagai berikut.
36

 

1) Perikatan tetap ada; 

2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 

KUHPerdata); 

3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah 

debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari 

pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang 

pada keadaan memaksa; 

4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, baik kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan 

menggunakan pasal 1266 KUHPerdata. 

 

1.5.3 Perjanjian Sewa Beli 

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak bernama atau 

innominaat sehingga selain hukum kontrak, innominaat juga diatur dalam buku 

III KUHPerdata dimana terdapat satu pasal yang mengatur tentang kontrak 

innominaat,
37

 yaitu pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi, “semua perjanjian 
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baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama 

tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab yang lalu.” 

Selain itu secara umum Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting 

dalam mana para pihak membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerdata. 

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, mempunyai 

hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan 

hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan 

perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, intinya bahwa 

kontrak atau perjanjian innominaat muncul karena adanya asas kebebasan 

berkontrak, dimana asas kebebasan berkontrak membolehkan seseorang itu 

membuat perjanjian diluar yang dicantumkan dalam KUHPerdata asalkan 

perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas 

hukum perjanjian, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.  

Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang penting yang tidak boleh 

diabaikan oleh setiap orang yang hendak membuat perjanjian Innominaat. Jadi 

pada dasarnya perjanjian innominaat sama dengan perjanjian nominaat. 

Kebebasan untuk membuat kontrak itu dibatasi oleh undang-undang, ketertiban 

umum, kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian asas-asas hukum kontrak 

innominaat pun mengikuti asas-asas yang tercantum dalam Buku III KUH 

Perdata. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa dasar kontrak innominaat yaitu 

asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, 

tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang 

pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum. Sewa beli yang menampakkan jati diri 
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bukanlah sebagai perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun 

mencerminkan ciri-ciri dari keduanya.  

Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual 

melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran 

yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah 

disepakati bersama dan diktat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan 

bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli 

setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. 

Sebelum lebih jauh lagi menjelaskan mengenai penerapan perjanjian sewa 

beli, terlebih dahulu peneliti perlu menjelaskan mengenai latar belakang 

munculnya perjanjian jual beli. Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali 

adalah untuk menampung persoalan, yang dikarenakan kebanyakan para calon 

pembeli tidak mampu membayar jumlah uang yang ditentukan secara tunai. 

Penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin 

menyempit, dan daya beli masyarakat kurang.
38

 Selain itu yang menjadi latar 

belakang lahirnya kontrak sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan 

berkontrak. 

Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat 

terjadinya kontrak sewa beli. Namun, apabila kita mengkaji pasal 1320 

KUHPerdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat 

terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa.
39

Pada 

dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli 

dibuat dalam bentuk tertulis.Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah 

bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun berbentuk tulisan (akta). 

Apabila bentuk perjanjian itu tertulis, maka perjajian sewa beli tersebut terjadi 

saat ditandatanganinya kontrak tersebut.  

Namun untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk melakukan 

perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sebaiknya dibuat secara tertulis. 

Namun agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman 
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dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan 

dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. 

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan 

barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila 

dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. 

Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek 

perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak 

kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti 

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga 

status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau 

memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, 

tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan 

berlawanan,yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran 

sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut 

menunjukan adanya sikap pengamanan (security) yang berlebihan dari penjual 

terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang 

merupakan barang sewa beli. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh 

kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Jadi tidak memerlukan 

beberapa saksi, pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup 

ditempeli dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan 

hukum lebih kuat. 

Pada dasarnya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dilakukan 

seperti perjanian-perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian sewa beli bukan 

seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian sewa beli 

merupakan gabungan dari keduanya yang diaplikasikan dengan cara para pihak 

melakukan hak dan kewajiaban dalam perjanjian seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Biasanya penerapan perjajian sewa beli di Indonesia contohnya 

misalnya A ingin membeli sewa sebuah rumah kepada B, yaitu dengan cara 

membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian membayar angsuran/cicilan 

samapai lunas.  
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Dengan membayar uang muka hak milik atas rumah tersebut belum beralih, 

namun rumah tersebut sudah dikuasai atau ditempati dan pembeli sewa wajib 

merawat memelihara rumah tersebut. Dan ketika angsuran/cicilan lunas, maka 

barulah hak milik berali kepada Pembeli sewa dengan penjual sewa menyerahkan 

bukti kepemilikan atas rumah tersebut. Untuk itu sewa beli adalah suatu 

perjanjian campuran dimana terkandung unsur jual beli dan perjanjian sewa 

menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka 

hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa meski barang sudah 

berada ditangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada 

pembeli sewa, setelah pembeli sewa setelah membayar angsuran terakhir untuk 

melunasi harga barang.
40

 

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak 

perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi . namun 

ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak 

batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. 

Selanjutnya Pasal 1244 - Pasal 1252 KUHPerdata menjelaskan mengenai ganti 

rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, 

ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntuk kehilangan 

keuntungan yang di harapkan.  

Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 

KUHPerdata antara lain adalah sebagai berikut : 

a.  Pemenuhan perjanjian; 

b.  Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 

c.  Ganti kerugian saja; 

d.  Pembatalan perjanjian; 

e.  Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian. 

Di dalam rancangan Undang-Undang kontrak telah ditentukan tentang 

berakhirnya kontrak. Penghakiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam 

Pasal 7, 3, 1 sampai dengan Pasal 7, 3, 5. Ada lima hal yang diatur dalam pasal 

tersebut yaitu: 
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1.  Hak untuk mengakhiri kontrak, 

2.  Pemberitahuan pengakhiran, 

3.  Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi, 

4.  Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dan 

5.  Pengaruh dari pengakhiran secara umum. 

Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam pasal 7,3,1, yang berbunyi: 

„‟Suatu dapat mengakhiri kontrak tersebut dimana kegagalan untuk 

melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada 

tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar (Pasal 7,3,1 ayat (1)).‟‟
41

 

Berakhirnya perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut: 

1.  Pembayaran telah dilunasi; 

2.  Meninggal pihak kedua (pembeli sewa) dan tidak ada ahli waris yang 

melanjutkannya; 

3.  Pembeli jatuh pailit serta saat kendaraan ditarik; 

4.  Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain. Ini terjadi 

karena pembelih sewah telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain; 

5.  Pihak kedua wanprestasi; 

6.  Adanya putusan pengadilan;
42

 

7.  Terjadi suatu tindak pidana (penipuan, perusakan, penggelapan). 

8.  Pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli tidak terlepas dari konsekuensi 

hukum tersebut di atas. Oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan 

menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak sehingga 

terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban akan akibat hukum yang 

terhadap suatu kesalahan atau kelalaian.  

Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian sewa beli dalam bentuk 

apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk 

melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam 

kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu 

pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. 
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Perlu diketahui pula bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjia 

sewa beli sampai saat sekarang belum ada Undang-Undang khusus yang 

mengaturnya. Sewa beli belum diuraikan secara lengkap dan rinci, termasuk di 

dalam isinya belum memuat tentang kapan berakhirnya suatu perjanjian sewa 

beli.  

Berakhirnya perjanjian sewa beli ini, para pihak boleh sesuai dengan 

kesepakatan para pihak sehingga sudah barang tentu disini terdapat kemungkinan 

cara untuk mengakhirinya. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang dapat 

dijadikan cara untuk mengakhiri suatu perjanjian tersebut: 

1.  Apabila angsuran telah dibayar lunas; 

2.  Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang 

meneruskan, atau mungkin ada ahli warisnya yang namun tidak mau 

meneruskan; 

3.  Apabila terjadi perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian sewa beli 

oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lawannya; 

4.  Apabila setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersifat tetap. 

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana 

atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa 

namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati 

bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak 

terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. 

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti 

yang disebutkan dalam kontrak. 

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi 

dan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum. Ganti rugi karena wanprestasi 

diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata 

s.d. Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan 

Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
43
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Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang 

membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa : 

a)  Ada perbuatan melanggar Hukum; 

b)  Ada kerugian; 

c)  Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar Hukum; 

d)  Ada kesalahan. 

Sementara itu wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya 

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian 

terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. wujud dari tidak 

memenuhi prestasi tersebut ada 3 macam, yaitu : 

1.  Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; 

2.  Debitur terlambat memnuhi perikatan; 

3.  Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah bahwa 

kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang 

dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-

undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. 

Berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur 

tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat 

ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.
44

  

Oleh karena perjanjian sewa beli merupakan perjanjian innominaat yang 

didasarkan pada pasal 1319 KUH Perdata, maka harus tunduk juga pada 

ketentuan umum perjanjian, misalnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian 

dan wanprestasi. Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau 

saat terjadinya adalah perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika 

seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi 
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dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak maka 

dia tidak melaksanakan prestasinya.
45

 

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang 

dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak 

yang wanprestasi. Pihak yang wansprestasi memiliki kewajiban untuk membayar 

ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum perdata menuyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang 

dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya.  

Hal tersebut di atas berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat 

berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi 

para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban 

atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalm perjanjian hanya 

merupakan dan menjadi kewajibanya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang 

pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya tersebut kepada 

kreditor, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari 

kewajibannya tersebut. 

 

1.6 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

berhubungan dengan penggunaan istilah perjanjian agar tidak membuat kerancuan 

istilah sebagaimana peneli uraikan sebagai berikut. 

1. Pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

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

hal. 

2. Pengertian Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut, jadi pihak kreditur 

menuntut prestasi kepada pihak debitur, menurut pasal 1234 KUHPerdata, 

prestasi dibagi dalam tiga macam, yaitu prestasi untuk menyerahkan sesuatu, 

perstasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu dan prestasi untuk berbuat atau 

tidak melakukan sesuatu.
46
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3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad). Istilah perbuatan 

melawan hukum sendiri masih banyak dipertentangkan, ada yang menggunakan 

istilah perbuatan melanggar hukum, tindakan melawan hukum, perbuatan 

menyalahi hukum, perbuatan bertentangan dengan hukum. Sementara, Undang-

Undang sendiri tidak menjelaskan pengertian Perbuatan melawan hukum (Pasal 

1365 KUHPerdata) tetapi hanya memberikan syarat-syarat untuk menuntut 

ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan 

melawan hukum menurut M.A Moegni Djojodirjo adalah merupakan suatu 

perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan 

perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan 

keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang 

atau barang.
47

 

4. Pengertian Wanprestasi adalah dalam Bahasa Belanda artinya tidak memenuhi 

kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul 

karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
48

 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian 

hukum yuridis normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-

norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dan juga dalam berbagai putusan pengadilan yang berisi putusan Perbuatan 

melawan hukum yang berasal dari perjanjian sewa beli. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan 

peraturan dalam hal ini Undang-Undang yang terkait (KUHPerdata) sebagai dasar 

Perjanjian dihubungkan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga 

penerapannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode yang 

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau 

berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai 
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objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemduian 

dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undnagan yang 

berlaku.
49

 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah dengan 

cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian Putusan 

Pengadilan dalam perkara perjanjian sewa beli berupa Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, dan juga menggunakan peraturan perundang-

undangan.
50

 

b. Data sekunder dari bahan kepustakaan yaitu buku bacaan hukum, yurisprudensi, 

dari media massa, seperti majalah hukum artikel dari surat kabar, karya tulis 

ilmiah, kamus hukum, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, naskah seminar, dan 

buku-buku yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan pada 

penelitian tesis ini. 

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan sumber referensi hukum akan 

dianalisa secara kualitatif untuk dipaparkan, analisis dilakukan secara kualitatif 

tetapi dikaitkan dengan teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan agar 

dapat menjelaskan permasalahan yang ditemukand alam tesis ini. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian dalam tesis ini tersusun kedalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Teori berisikan tentang penjabaran teori yang berkaitan 

dengan penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dan terjadinya wanprestasi 

sebagai akibat hukum dalam perjanjian innominaat. 

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian dan sumber data 

yang digunakan, metode pengumpulan data dan tahapan analisis data. 
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Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan berisikan tentang analisis kasus pada 

penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dan terjadinya wanprestasi sebagai 

akibat hukum dalam perjanjian innominaat. 

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran. 
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