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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang berakal budi1 dan makhluk sosial, hal ini dapat 

dilihat dari manusia yang ada di dunia ini tidak hidup sendiri, melainkan selalu 

hidup bersama-sama dengan manusia lainnya dan melakukan interaksi antar 

manusia. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi 

atau antarhubungan.2 Dengan adanya interaksi ini timbul suatu hubungan antar 

manusia seperti perjanjian. Diperlukan lebih dari 1 pihak agar terciptanya interaksi 

dan terciptanya perjanjian. Hal tersebut karena perjanjian hanya dapat dilakukan 

dengan adanya minimal dua pihak. Pengertian perjanjian adalah persetujuan 

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan menaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.3 

Perjanjian merupakan salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat, dan juga 

banyak terjadi permasalahan dalam perjanjian, yang terbukti dengan banyaknya 

tumpukan kasus-kasus yang ada di forum peradilan umum manapun yang bertopik 

perjanjian. 

Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam kehidupan masyarakat tentu 

saja terdapat aturan-aturan dalam perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib 

yang berlaku juga, salah satunya adalah hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet pertama Edisi IV 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 877. 
2 Ibid., hal 542. 
3 Ibid., hal 566. 
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ini terlihat jelas bahwa perlu untuk diaturnya dan perlu peran hukum sebagai 

pedoman dalam melakukan perjanjian. Perjanjian diatur dalam bab “perikatan” 

oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, mulai dari syarat sah perjanjian 

bahkan sampai pengakhiran perjanjian tersebut. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ditentukan mengenai empat syarat sah perjanjian. Hal tersebut 

adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Perjanjian akan dinyatakan 

sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan pada Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

Berdasarkan wujudnya, perjanjian dikenal dengan dua macam yaitu 

perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan; dapat dibaca, contohnya perjanjian kerjasama, 

sedangkan yang dimaksud lisan adalah perjanjian yang dilakukan dengan cara 

pengucapan saja, contohnya A berjanji kepada B untuk bertemu di suatu mall siang 

hari yang diucapkan secara langsung kepada B. Keduanya mengikat terhadap para 

pihak, walaupun berbeda wujud. Perjanjian sangat diperlukan bagi setiap manusia, 

terutama dalam bidang bisnis atau pekerjaan mereka. Mereka melakukan pekerjaan 

biasanya selalu membuat perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian 

hari antara para pihak. Selain itu perjanjian juga berguna sebagai tanda bukti bahwa 

para pihak sudah sepakat dan setuju untuk memenuhi kewajibannya masing-masing 

dan mendapatkan haknya masing-masing juga. Didalam suatu perjanjian dapat 

mengatur sebuah aturan antara para pihak yang melakukan perjanjian dan 

menjadikannya sebagai undang-undang yang berlaku bagi para pihak. Hal ini 

terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 1338 ayat (1) 
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menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 1338 ayat (2) menyebutkan 

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu”. Perjanjian biasanya terjadi karena untuk mengikat sesuatu yang diinginkan 

dan disetujui oleh kedua bela pihak. Contoh perjanjian yang lazim adalah perjanjian 

sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian kerjasama dan sebagainya. Biasanya 

dalam suatu perjanjian terdapat beberapa objek atau benda yang diperjanjikan dan 

para subjek yang menjanjikannya. Pengertian subjek yang dimaksud adalah para 

pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 

Dalam hukum perjanjian, masyarakat diberikan kebebasan dalam 

mengadakan perjanjian, akan tetapi hal ini dibatasi dengan beberapa norma dalam 

masyarakat, diantaranya ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu perjanjian dapat 

dibuat dengan bebas asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan norma-norma tersebut. Perjanjian yang sah tersebut berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka atau para pihak. Dalam hukum perjanjian sering 

terdengar bahwa hukum perjanjian hanyalah hukum pelengkap saja. Hal tersebut 

yakni Pasal-Pasal yang ada di dalam hukum perjanjian tersebut. Sehingga apabila 

mereka mengatur sesuatu di dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut 

adalah seperti pengganti dari undang-undang bagi para pihak. Akan tetapi apabila 

mereka tidak mengaturnya, maka para pihak harus tunduk kepada undang-undang 

untuk mengatur yang belum mereka perjanjikan. 

Bila pada awal mulanya tercipta perjanjian maka tentunya akan ada juga 

pengakhiran dari perjanjian tersebut. Pengakhiran yang dimaksud mempunyai 
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beberapa macam cara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1381 

menyebutkan ada sepuluh cara untuk pengakhiran perjanjian tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Karena pembayaran 

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang 

hendak dibayarkan itu di suatu tempat 

3. Pembaharuan hutang 

4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik 

5. Percampuran hutang 

6. Pembebasan hutang 

7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian 

8. Pembatalan perjanjian 

9. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan 

10. Lewat waktu 

Dengan terjadinya pengakhiran perjanjian akan menimbulkan akibat hukum 

terhadap para pihak. Terlebih lagi mengenai pembatalan perjanjian. Pada Pasal 

1381 butir 8, yang dimaksud pembatalan perjanjian adalah yang sesuai dengan 

ketentuan pada Pasal 1446 sampai dengan 1456 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, contohnya suatu perjanjian yang tidak berdasarkan syarat sah perjanjian 

yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata dapat 

dimintakan pembatalan perjanjian di pengadilan dan di depan hakim. Jika suatu 

perjanjian batal demi hukum, maka tidak akan ada lagi sesuatu perikatan hukum 

antara para pihak tersebut. Pada Pasal 1381 butir 8, yang dimaksud pada butir 

tersebut adalah suatu perjanjian akan apabila adanya syarat batal yang telah 
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terpenuhi. Contohnya A melakukan kerja sama dengan B dengan telah 

ditandatanganinya SPK, kemudian A melaksanakan proyek tersebut dengan 

pembuatan pondasi 10% (sepuluh persen) untuk termin pertama. Namun  pada 

kenyataannya pembayaran untuk termin pertama tidak dibayarkan juga setelah 

jatuh tempo pembayaran, kemudian pihak B menghentikan proyek tersebut secara 

sepihak dengan membuat surat tertulis. Ketentuan pada Pasal 1265 menyebutkan 

suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan 

membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah 

ada suatu perikatan.4 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu diteliti mengenai 

pembatalan perjanjian sebagai pengakhiran suatu perjanjian, khususnya Putusan 

Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn Putusan Pengadilan 

Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt/2014/PT.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 28 K/Pdt/2016. 

 

1.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan suatu perjanjian kerjasama 

yang dilakukan secara sepihak? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terhadap 

pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak pada Putusan Pengadilan 

Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn juncto Putusan Pengadilan 

                                                           
4 Subekti, Hukum Perjanjian. Cet 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 76 dan 77. 
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Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt/2014/PT.BDG juncto Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Pdt/2016 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai akibat hukum terhadap 

pembatalan suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sepihak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak 

yang dirugikan terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak pada 

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn juncto 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt/2014/PT.BDG 

juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 

K/Pdt/2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian 

kerjasama yang mana sangat banyak praktik-praktik perjanjian kerjasama sehingga 

dapat menunjang kelancaran pelaksanaan serta pengakhiran suatu perjanjian, dan 

dapat menambah wawasan serta pengalaman peneliti. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan sumbangan pemikiran di bidang hukum perjnajian kerjasama baik bagi para 
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pembuat perjanjian kerjasama serta bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, 

khususnya hukum perjanjian kerjasama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang akan digunakan sebagai dasar penelitian landasan teoritis 

terdiri dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian 

kerjasama, sedangkan landasan konseptual merupakan konsep 

mengenai  perjanjian kerjasama yang dapat diterapkan pada 

rumusan masalah. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Jenis penelitian yang digunakan dalah thesis ini, objek penelitian, 

bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan bahan-bahan non 

hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta 
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hambatan dan penanggulangan yang dialami selama penelitian akan 

diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

  Pada bab ini akan dipaparkan mengenai permasalahan dalam 

penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori 

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian 

ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

rumusan masalah dan saran yang berupa rekomendasi atau gagasan 

yang ditunjukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat 

dalam menghadapi pebatalan perjanjian kerjasama secara sepihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


