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PERIKATAN YANG LAHIR DARI 
PERJANJIAN

Perikatan yang Terjadi Karena Perjanjian

• Definisi perjanjian:

Suatu persetujuan adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

(pasal 1313)
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Rumusan ps 1313 BW memiliki
kelemahan

• Yang Dimaksud dengan “Perbuatan”  tidak
jelas

• Tidak tampak asas konsensualisme

KRITIK THDP PSL 1313: TIDAK LENGKAP DAN 
SANGAT LUAS

1. Tidak lengkap
Ada kalimat 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya yang berarti
bahwa perjanjan sepihak saja dan perwakilan suka rela.

2. Sangat luas
Karena perbuatan mencakup pula perbuatan melawan Hukum,
perwakilan suka rela dan bukan merupakan perjanjian karena
timbul dari Undang –Undang yang bukan merupakan sumber
dari perjanjian.

3. Karena rumusan ps 1313 BW terlalu luas, definisi perjanjian
dirumuskan sbb: PERJANJIAN adalah suatu perbuatan hukum
dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

4. Pasal 1313 BW adl perjanjian obligatoir (perjanjian yang
meimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan apabila
dilanggar dapat dituntut pemenuhannya).
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Sifat Perjanjian

• Perjanjian dalam KUH Perdata bersifat konsensuil
obligatoir. Konsensuil berarti bahwa perjanjian itu
telah terbentuk atau terjadi atau lahir pada saat
dicapainya kata sepakat diantara para pihak;

• Karena sebagian besar perjanjian-perjanjian dalam
KUH Perdata bersifat konsensuil maka KUH
Perdata menganut asas konsensualisme.

Definisi Perjanjian yang bersifat Obligatoir:

• Dalam arti sempit
Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja
diantara para pihak dengan tidak memindahkan obyek
perjanjian;

• Dalam arti luas
a) Menimbulkan hak dan kewajiban saja diantara para

pihak dengan tidak memindahkan obyek perjanjian,
contoh perjanjian jual-beli;

b) Membebaskan seseorang dari kewajiban yang sudah ada
(menurut para pakar disebut perjanjian liberatoir),
contoh pembebasan hutang, yaitu bahwa hanya
seseorang yang berkewajiban untuk membebaskan
hutang;
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Pengecualian terjadinya perjanjian:

• Perjanjian formal adalah perjanjian yang untuk
terbentuknya atau lahirnya diisyaratkan adanya
bentuk tertentu atau formalitas tertentu, contoh :

a) Perjanjian pendirian PT harus berbentuk

b) Dalam akta notaris;

c) Perjanjian kerja dalam bentuk tertulis;

d) Perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis;

e) Hibah dengan bentuk akta notaris;

Pengecualian terjadinya perjanjian :

• Perjanjian Riil adalah perjanjian yang lahir atau
terbentuk dengan penyerahan benda yang
menjadi obyek perjanjian tersebut.

• Dalam perjanjian ini selama benda yang menjadi
obyek itu belum diserahkan maka perjanjian itu
belum ada, contoh perjanjian penitipan barang
dan perjanjian pinjam pakai;
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Syarat sah perjanjian
pasal 1320

• Causa, secara 
letterlijk  sebab, 
tetapi menurut 
riwayatnya adl. 
tujuan, yaitu yg 
dikehendaki oleh 
kedua belah pihak 
yg mengadakan 
perj.

• 1337

• Yang diperjanjikan 
dalam perjanjian 
haruslah suatu hal 
atau suatu barang 
yang cukup jelas 
atau tertentu

• 1332, 1333, 1334

• Ps. 1330 jo 330.
• Belum dewasa
• Dibawah 

pengampuan
• Badan hukum

• PT
• Yayasan
• Koperasi

• Paksaan (dwang) 
takut akan ancaman 
(dilarang oleh UU) 13

• Khilaf  (dwaling)
orang, barang, 
negosiasi, konsep

• Penipuan (bedrog) 
 serangkaian 
kebohongan yg 
diatur.

Sepa
kat

kecak
apan

Suatu 
sebab 

(oorzaak) 
yang halal

Suatu hal 
tertentu

Syarat Sah perjanjian

• Ps. 1320 BW :

1. Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan Untuk membuat Suatu 
persetujuan

3. Suatu Hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal
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Sepakat mereka yg mengikatkan 
dirinya

• Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yg 
bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus 
dinyatakan

• Kemauan yg bebas dianggap tidak terjadi ketika 
perjanjian itu terjadi karena paksaan(Dwang), 
kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrof)

kekhilafan

• Periksa ps 1321 dan ps 1322

• Dibedakan menjadi 2 yaitu kekhilafan 
mengenai orangnya (error in persona) dan 
kekhilafan mengenai hakikat barangnya (error 
in subtansia)
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Paksaan

• Periksa ps 1323, ps 1324

• Yang dimaksud dengan paksaan adalah kekerasan 
jasmani tau ancaman dgn sesuatu yg tidak 
diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan 
kpd sesorang sehingga ia membuat perjanjian

• Bandingkan dgn ps 1326 dan 1327

penipuan

• Lihat ps 1328

• Penipuan mensyaratkan adanya tipu muslihat

• Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus 
dibuktikan
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Kecakapan u/ membuat persetujuan

• Kedua belah pihak harus cakap menurut 
hukum u/ bertindak sendiri

• UU telah menetapkan “tidak cakap” untuk 
melakukan perbuatan hukum

KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN
maksudnya orang yang membuat perjanjian harus cakap

menurut hukum.
pasal 1329 BW:setiap orang adalah cakap untuk membuat

perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh uu tidak dinyatakan
tak cakap.

dalam pasal 1330 bw disebutkan orang-orang yang tidak cakap
untuk membuat perjanjian :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

uu, pada umumnya semua orang kepada siapa uu telah mela-
rang membuat perjanjian-perjanjian ter-tentu.
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Suatu Hal tertentu

• Yang diperjanjikan dlm suatu perjanjian 
haruslah suatu hal atau suatu barang yg cukup 
jelas atau tertentu

• Kejelasan mengenai objek perjanjian ialah 
untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan 
kewajiban

suatu hal tertentu

yang diamksud suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah
objek perjanjian, suatu pokok (benda) untuk mana diadakan
suatu perjanjian. ditinjau dari kreditur & debitur, hal tertentu
merupakan isi dari pada perikatan utama (prestasi), yang mun-
cul dari perjanjian tersebut. prestasi ter-sebut harus tertentu,
atau paling sedikit ditentukan jenisnya (pasal 1333 ayat (1) kuh
perdata). objeknya harus tertentu, ini dimaksudkan agar orang
dapat menuntut pemenuhan haknya & melunasi kewajiban-nya.
benda tersebut tidak perlu sejak se-mula harus sudah tertentu,
asalkan Dike-mudian HARI jumlah tersebut bisa ditentu-kan atau
dihitung (pasal 1333 ayat (2) kuh perdata ).
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Suatu Sebab(Causa) Yang Halal

• “Causa” diartikan bahwa isi perjanjian itu yang 
menggambarkan tujuan yang akan dicapai 
para pihak

• Jadi isi dari perjanjian tsb tidak boleh 
melanggar UU, ketertiban umum dan 
kesusilaan

Akibat Hukum jika tidak terpenuhi syarat sah 
perjanjian

1. Syarat 1 dan Syarat 2 disebut sebagai syarat 
subyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka 
perjanjian itu dapat dimintakan 
pembatalannya kepada hakim. Pembatalan 
dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 
tahun (ps.1454)
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2. Syarat 3 dan 4 disebut syarat Obyektif, jika 
syarat ini tidak terpenuhi perjanjian batal. 
Perjanjian dianggap tidak pernah ada

Unsur – Unsur Perjanjian

1. Para Pihak ( Subjek)

2. Ada persetujuan yang bersifat tetap

3. Ada tujuan yang hendak dicapai

4. Ada prestasi yang dapat dilaksanakan

5. Ada bentuk tertentu ( Tulis/Lesan)

6. Ada Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
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Bagian/ unsur perjanjian 

• Essensialia : bagian yang harus ada dalam perjanjian
• jual beli : barang dan harga
• Tukar menukar : barang dan barang
• Sewa menyewa : barang dan uang

• Naturalia : peraturan yang bersifat mengikat
• Penanggungan (vrijwaring ) PASAL 1491
• Pembayaran : pasal 1514
• Perlu diingat bahwa bk III BW bersifat terbuka/accesoir 

artinya orang boleh membuat perjanjian selain yang 
sudah ditentukan UU. Hal ini beda dg buku II BW 
(tertutup)

• Accidentalia : bagian yang ditambahkan para pihak
• Jual rumah beserta perabotannya

Kapan saat perjanjian ditutup atau Kapan 
terjadinya kesepakatan?

Untuk mengetahui apa telah lahir perjanjian & kapan
perjanjian itu lahir ? harus dipas-tikan apakah tercapai
sepakat & kapan sepakat itu tercapai.
Untuk menentukan apakah telah tercapai sepakat &
karenanya telah lahir perjanjian tidak terlalu sulit, jika kedua
pihak yang berjumpa / hadir sendiri & pembicaraan dilakukan
lisan.
Penetapan tercapainya sepakat & karena-nya lahir perjanjian
mengalami kesulitan dalam hal para pihak berada dalam
daerah yang berbeda & hubungan dilakukan melalui alat
komunikasi seperti: surat/telegram.
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Penetapan mengenai lahir/timbulnya
perjanjian menimbulkan teori2:

1. Teori pernyataan (uitings theorie): perjanjian lahir pada saat pihak
penerima/ akseptor menyatakan menerima tawaran pihak lain dalam
bentuk tulisan (kesepakatan terjadi pd saat yg menerima tawaran
menulis surat atau telegram, telex yg menyatakan bahwa ia menerima
tawaran itu (Uitingstheorie)). pada saat ini kedua pihak saling bertemu.
Contoh :
Si A mau mengadakan pesta, memesan minuman salah tulis dr 100 botol
mnjd 100 krat, dg demikian pemesanan hendak dibatalkan tp penjualnya
tidak bersedia membatalkannya karena yg dipegang oleh si penjual
adalah pernyataannya.

2. Teori pengiriman (verzendings theorie), saat pengiriman jawaban akseptasi
(penerimaan) adalah saat lahirnya perjanjian. Maka orang mempunyai
pegangan yang relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian, tanggal
cap pos dapat dipakai sebagai patokan, sebab sejak saat surat dikirim,
akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.

kesepakatan terjadi pd saat surat atau
telegram dikirim kpd yg menawarkan bhw
tawarannya diterima (verzentheorie), atau yg
menerima tawaran mengirim surat, telegram,
telex kpd yg menawarkan
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3. Teori Pengetahuan 

kesepakatan terjadi pada saat yg menwarkan mengetahui bahwa 
tawarannya diterima (Vernemingstheorie).

4. Teori Penerimaan 

kesepakatan terjadi pada saat yg menawarkan betul-betul mengetahui 
dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima 
(Ontvangstheorie)

5. Teori Kepercayaan 

kesepakatan dianggap telah terjadi pd saat yg menerima tawaran itu 
percaya bahwa tawarannya itu betul yg dimaksud. Kalau menurut teori 
kehendak (wilstheorie) tidak mungkin terjadi kesepakatan karena apa 
yg dikehendaki kedua belah pihak tidak bersesuian.

Cacad Kehendak (wilsgebrek)

-Kadang-kadang terjadi cacad dalam persesuaian kehendak dalam
perjanjian karena salah satu pihak tidak dapat mengemukakan
kehendaknya secara murni.

-Biasanya cacad kehendak ini sbg akibat dari adanya kekhilafan, penipuan
atau paksaan.

-Ada lagi yg keempat yaitu Undue Influence (penyalahgunaan keadaan)

1) Kekhilafan (kesesatan)

kekhilafan terjadi apabila org dlm suatu persesuaian kehendak
mempunyai gambaran yg keliru mengenai orangnya dan mengenai
barangnya.

mempunyai gambaran yg keliru mengenai orangnya dan mengenai orangnya
dan mengenai barangnya.

Membeli barang yang antik ternyata tidak antik, ingin membuat perjanjian
dengan pelu
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Contoh kekhilafan :

Membeli barang yg antik ternyata tidak antik, ingin membuat
perjanjian dengan pelukis Basuki Abdullah tetapi keliru dg pelukis
Darsuki Abdullah.

Jenis-jenis Perjanjian:

1. Perjanjian timbal-balik dan perjanjian
sepihak;

2. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban;

3. Perjanjian bernama, perjanjian tidak
bernama dan perjanjian campuran
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Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak :

• Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang
menimbulkan hak dan kewajiban diantara satu pihak
dengan pihak lainnya secara bertimbal-balik;

Contoh : Jual beli, Sewa Menyewa, Tukar Menukar

• Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana
senantiasa hanya ada kewajiban bagi salah satu pihak saja
sedang bagi pihak lain tidak ada kewajiban;

Contoh : Perjanjian Hibah, Hadiah

Perjanjian cuma-cuma dan atas beban:

• Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang
menurut hukum hanya menguntungkan salah satu
pihak;

• Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian
dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan
antara prestasi dan kontra prestasi tersebut
senantiasa ada hubungannya
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Perjanjian atas beban:

• Di dalam perjanjian ini kontra prestasi dapat berwujud 2 hal, 
yaitu:

a) Pemenuhan kewajiban oleh pihak yang lain;

b) Pemenuhan suatu syarat potestatif; syarat potestatif
adalah syarat yang pemenuhannya tergantung kepada
pihak yang menetapkan syarat itu;

Misalnya : X menyanggupi memberikan Y sejumlah uang, jika Y 
menyerah-lepaskan suatu barang tertentu kpd X

Perjanjian bernama, tidak bernama dan
perjanjian campuran:

• Pasal 1319 KUH Perdata : semua perjanjian yang
mempunyai nama khusus maupun yang tidak
terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada
aturan umum yang termuat dalam bab ini;

• Pengaturan : Titel V-XII Buku III KUH Perdata,
KUHD dan Peraturan Khusus, misal tentang
koperasi.
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Perjanjian Bernama :

• Adalah perjanjian yang di dalam
masyarakat sudah mempunyai nama-nama
tertentu dan lazimnya perjanjian ini sudah
khusus. Oleh karena itu perjanjian bernama
disebut dengan perjanjian khusus;

Misal : Jual Beli, Sewa Menyewa, Tukar
Menukar

Pengaturan Perjanjian Bernama:

• Buku III Titel V-XII KUH Perdata;

• KUHD;

• Peraturan Khusus, contoh: Tentang Koperasi;
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Perjanjian Tidak Bernama:

• Adalah perjanjian yang di dalam masyarakat 
tidak dikenal dengan nama khusus. Biasanya 
perjanjian ini disebut dengan perjanjian jenis 
baru;

• Contoh:  Perjanjian Beli-Sewa;

Perjanjian Franchise;

Perjanjian Modal Ventura;

Kontrak Production Sharing;

Kontrak Karya.

Perjanjian Campuran :

• Perjanjian yang di dalamnya mengandung
unsur-unsur di berbagai perjanjian lain yang
merupakan perjanjian bernama, contoh
perjanjian beli-sewa (huurkoop). Disini
perjanjian ini disatu pihak mengandung jual-
beli dan pihak lain mengandung sewa-
menyewa.



20

Akibat Hukum Perjanjian Sah

• Berlaku sebagai UU

• Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

• Pelaksanaan dengan itikad baik

Pelaksanaan Perjanjian

• Pembayaran
Alat bayar yg digunakan pada umumnya adalah mata uang.
Pembayaran harus dilakukan ditempat yg telah ditentukan

• Penyerahan benda
dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan
memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu
dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ada 2 macam
yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan penguasaan
benda

• Pelayanan Jasa
Adalah memberikan pelayanan dengan melakukan
perbuatan tertentu. Misalnya servis, pengangkutan, perkerjaan
buruh, dsb
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ACTIO PAULIANA

• Berasal dari hukum Romawi dan penciptanya Paulus

Kreditur dapat menyita harta benda dari debitur apabila debitur
tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian hutang
piutang (Pasal 1131)

Actio paulina adalah perwujudan pasal 1341 BW

Adalah hak kreditur u/ membatalkan perjanjian yang diadakan
debiturnya dgn pihak ketiga karena merugikannya

• Syarat Actio Pauliana :

1. Harus merupakan perbuatan hukum

2. Bukan merupakan perbuatan hukum yang diwajibkan

3. Hanya kreditur yg dirugikan berhak mengajukan pembatalan

4. Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui bahwa
perbuatannya merugikan kreditur

Ket :

1. Perbuatannya hrs perbuatan hukum

kalau debitur tidak melakukan suatu atau mendiamkan/membiarkan
adanya daluwarsa piutangnya kpd pihak lain, tidak menerima hadiah
yg diberikan kpd debitur dr pihak lain atau dg perkataan lain debitur
membiarkan agar harta bendanya berkurang, maka actio pauliana
tidak dpt diperlakukan.

2. Perbuatan hukum itu tidak diwajibkan yaitu tidak terpaksa dilakukan
misalnya : membayar hutang yg belum waktunya harus dibayar,
menjaminkan harta bendanya untuk hutangnya yg sudah harus
dibayar , juga termasuk perikatan wajar (alami)

3. Perbuatan hukum dari debitur itu harus merugikan kreditur

Apabila debitur memberikan hadiah, atau menjual harta bendanya dg
harga yg murah sekali, pokoknya tanpa perbuatan debitur itu kreditur

3. Akan mendapatkan lebih byk lagii.
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4. Debitur dan pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya itu
merugikan kreditur .

Perbuatan ini tdk diartikan sbg sengaja, kalau debitur dan pihak
ketiga melakukan dg kesengajaan untuk merugikan kreditur maka
perbuatannya adalah batal mutlak karena bertentangan dg
kesusilaan. Mengetahui dsini scr sadar trmsk pula bhw debitur dan
pihak ketiga seharusnya mengetahui perbuatannya itu merugikan
kreditur.





Hukum 
Perancangan 

Kontrak
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Gambaran umum
Hkm perikatani diatur dlm buku ke III KUHPER. Tetapi
definisi mengenai apa perikatan tidak diatur di dalamnya.
Hukum perikatan merup bagian dari Hukum Harta
Kekayaan (Vermogenrecht) dan bagian yg lain dari Hukum
Harta Kekayaan adalah Hukum Benda.

Istilah Perikatan

 BUKU III BW berjudul VAN VERBINTENISSEN
menunjukkan istilah Verbintenis OBLIGATION (CODE
CIVIL PERANCIS) yang diambil dari Hk. Romawi
Obligation

 Kepustakaan Indonesia memakai istilah Verbintenis,
diterjemahkan :

 Perutangan (Prof. Sudewi)

 Perjanjian (Rojodikoro)

 Perikatan (Penerjemahan Gramatikal)

24
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5

Istilah 
Common Law

Contract

Agreement

Agree

Pact

Covenant

Treaty 

Civil Law (Indonesia)

Kontrak

Sewa

Perjanjian

Persetujuan

Perikatan

Pengertian perikatan

• Perikatan 
“suatu hubungan hukum (mengenai 
kekayaan harta benda) antara dua orang, 
yang memberi hak kepada yang satu untuk 
menuntut barang sesuatu dari yang lain, 
sedangkan orang lainnya diwajibkan memenuhi 
tuntutannya itu”

Hubungan hukum tsb minimal 2 pihak, yaitu;
1. kreditur (berpiutang)  berhak menuntut prestasi
2. debitur (berhutang)  berkewajiban untuk memenuhi 

prestasi
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Perikatan

 Pengertian Perikatan  tidak dijumpai 
KUH Pdt doktrin  mencoba memberi 
pengertian:

1. Hal yang mengikat antara org yang satu & org
yang lain (Abdulkadir M., 2000: 198)

2. Hubungan hukum mengenai harta kekayaan 
yang terjadi antara debitur & kreditur 

3. Hubungan hukum antara 2 pihak yang
menimbulkan hak & kewajiban atas suatu 
prestasi (Sudikno Mertokusumo)

Definisi Hukum Perikatan

• Hofmann

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah
subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberpaa
orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut
cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang
demikian.

• Pitlo

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta
kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang
satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur)
atas sesuatu prestasi.
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• Vollmar

Ditinjau dari isinya, ternyata bahwa perikatan
itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan
suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan
terhadap (kreditur), kalau perlu dengan bantuan
hakim.

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “ver bintenis”. Istilah 
perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di 

Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti ; hal yang mengikat orang 
yang satu terhadap orang yang lain. 

Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi diantara

dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas
prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga
sebaliknya.

SUMBER PERIKATAN

PERJANJIAN 
(1313BW) 

UNDANG-UNDANG
(1352 BW)

SUMBER PERIKATAN
(Pasal 1233)

PERBUATAN MANUSIA
(1353 BW)

HANYA UNDANG-UNDANG
(104,321,625 BW)

SESUAI HUKUM
(1354, 1359 BW)

PERBUATAN MELAWAN  HK
(1365 BW)
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Dari skema diatas dpt diketahui bhw sumber pokok dr
Perikatan adalah Perjanjian dan UU, dan sumber dr UU dpt
dibagi lagi mnjd UU dan perbuatan manusia dan hanya UU,
sedangkan sumber dr UU dan perbuatan manusia dibagi lg
mnjd perbuatan yg menurut hukum dan Perbuatan yg
melawan hukum.

Ketentuan UU menyatakan bhw semua perikatan timbul
perjanjian atau karena UU. Hal itu memang dpt diterangkan
bhw perikatan yg timbul dr perjanjian adalah krn kehendak
dr pihak-pihak, perikatan yg timbul dr UU krn UU.

Pd hakekatnya yg timbul dr UU saja adalah tidak mungkin
krn perikatan dsini terjadi krn kehendak kedua belah pihak
atau tidak ada perj.

Perikatan yg timbul dr UU saja adalah perikatan yg letaknya
dilur Buku III yaitu yg ada dlm psl 104 mengenai kewajiban
Alimentasi artinya kewajiban timbal balik ortu dan anak dan
yg lain dlm pasa

 Sebagian besar (99%) perikatan bersumber perjanjian
(perikatan baru terjadi apabila ada perjanjian)

 Perikatan bersumber UU yang menentukan undang-
undang
• ps 1353: walau UU menentukan, harus ada perbuatan

manusia
• ps 321, 104 (kewajiban alimentasi), ps.625 (Hk.tetangga

yaitu hak dan kewajiban pemilik-pemilik pekarangan
yg berdampingan)

 Perikatan (UU) akibat perbuatan manusia:
• sesuai hukum
• perbuatan melawan hukum

 Perikatan sesuai hukum:
– ps 1354: zaakwarneming (mengurus kepentingan org

lain dg sukarela)
– ps 1359 (1): onverschuldigde betaling (pembayaran yg

tak terutang)
– ps 1359 (2): natuurlijk verbentenis
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UNSUR PERIKATAN

1. Hubungan Hukum

2. Kekayaan

3. Pihak-Pihak (Subyek Perikatan)

4.   Prestasi, P. (1234) (Obyek Perikatan)

Unsur-unsur dalam perikatan :

– Hubungan hukum

Maksudnya adalah bahwa hubungan yang terjadi dalam
lalu lintas masyarakat, hukum melekatkan hak pada satu
pihak dan kewajiban pad apihak lain dan apabila salah
satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka hukum
dapat memaksakannya.

- Harta kekayaan

Maksudnya adalah untuk menilai bahwa suatu
hubungan hukum dibidang harta kekayaan, yang dapat
dinilai dengan uang. Hal ini yang membedakannya dengan
hubungan hukum dibidang moral (dalam perkembangannya,
ukuran penilaian tersebut didasarkan pada rasa keadilan
masyarakat).
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– Para pihak
Pihak yang berhak atas prestasi = kreditur, 
sedangkan yang wajib memenuhi prestasi = debitur.
Prestasi (pasal 1234 KUH Perdata), prestasi yaitu :

a) Memberikan sesuatu

b) Berbuat sesuatu.

c) Tidak berbuat sesuatu.
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Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract,
sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan, overeenkomst
yang diterjemahkan dengan istilah perjanjian sebagaimana yang
disebutkan dalam pasal 1313 KUHPerdata. Sedangkan istilah
kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan bukanlah
merupakan istilah yang asing, seperti istilah kontrak kerja, buruh
kontrak, atau juga istilah kebebasan berkontrak .

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory
agreement) diantara dua atau lebih pihak yang dapat
menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum

Perjanjian

Pasal 1313

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih
lainnya”

Diperbaiki doktrin

“suatu pesetujuan dengan mana dua orang atau lebih 
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
mengenai harta kekayaan.”

Subekti:
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
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19

 Dalam praktek tidak dibedakan istilah
kontrak atau perjanjian atau perikatan.

 Dalam teori dibedakan istilah perjanjian
atau perikatan

PERBEDAAN  PERIKATAN DAN 
PERJANJIAN

 Perbuatan Hukum Hubungan Hukum

 Sifat Konkrit Sifat Abstrak

 Sudah pasti perikatan
 Belum tentu perjanjian
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PERIKATAN

Hubungan hukum
di dalam lapangan
harta kekayaan
antara 2 orang
atau lebih, dimana
pihak yang satu
berhak atas suatu
pretasi (kreditur)
dan pihak lain
(debitur) wajib
menjalankan/mem
enuhi prestasi

Perbuatan
hukum dlm
lap.harta
kekayaan
antara 2 orang
atu lebih dst.

PERJANJIAN

Perjanjian Tertulis.

Obyek perikatan :
prestasi
(kewajiban debitur
untuk
melaksanakan
apa yang telah
diperjanjikan

KONTRAK

Perbedaan antara perikatan, 
perjanjian dan kontrak

Subjek Hukum dalam Perjanjian

 Subjek Hukum adalah pendukung hak dan
kewajiban,
– Manusia.
– Badan hukum.

 Kemampuan dalam membuat perjanjian
dengan menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdata

 Digolongkan orang-orang yang cakap
(“bekwaamheid”) adalah:
– Orang-orang yang sudah dewasa.
– Mereka yang tidak di bawah pengampuan.
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Obyek Perikatan 
Obyek dari perikatan adalah PRESTASI, yaitu debitur 
berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas 
suatu prestasi.
Wujud dari prestasi (Dasar Hukum: Ps 1234 KUH Pdt )
adalah :
1. Memberi sesuatu 

1235 KUHPerdata

499 KUHPerdata

2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Ket :
1. Perikatan memberi sesuatu

yaitu kewajiban seseorang utk memberi sesuatu, utk
menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu terdiri dr memberi
baang tertentu maka debitur masih ,empunyai kewajiban lain
yaitu memelihara barang itu sebaik-baiknya smp pda saat
penyerahanny. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan
barang itu thdp kerusakan dan

Lanjutan....

Kemusnahannya. Memberi sesuatu dpt diartikan
menyerahkan sesuatu baik penyerahan yg nyata
maupun penyerahan yg yuridis. Misalnya : pinjam pakai,
menyewakan atau menyerahkan hak milik.

2. Perikatan “untuk berbuat sesuatu”

prestasinya berwujud berbuat sesuatu atau melakukan
perbuatan tertentu yg positif.

misal : memotong rumput, membersihkan halaman, dsb.

3. Perikatan “untuk tidak berbuat sesuatu”

untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yg telah
dijanjikan.

misal : tidak mendirikan bangunan yg menutupi
pemandangan, supaya membiarkan saja orang
mengambil air dari sumurnya.
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ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM 
PERANCANGAN KONTRAK

Ada 7 jenis perikatan yg merup asas umum yg hrs
di perhatikan olh setiap pihak yg terlibat di
dlmnya :

1. Asas sistem terbukanya hkm perj.

hkm perj. Yg diatur dlm buku III KUHPER
merup. Hkm yg bersifat terbuka. Artinya
ketentuan2 hkm perj. Yg termuat dlm kitab
tsb hny merup hkm pelengkap, yg besifat
melengkapi. Jd boleh tdk diindahkan oleh
para pihak yg membuat perj.

Terbukany sistem hkm perj. Ini melahirkan
konskuensi bhw setiap pihak yg mmbuat perj
memiliki kebebasan yg seluas-luasny utk
membuat berbagai macam bentuk perj.
Sepanjang tdk bertentangan dg nilai2 sosial &
memiliki itikad baik.

2. Asas konsensualitas (Consensus)

• Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang 
ditandai dengan apa yang dikehendaki pihak yang satu juga
dikehendaki oleh pihak lainnya.

• Asas ini tercantum di dalam pasal 1320 KUHperdata.

• Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 (tiga) hal (pasal 1321
KUHPerdata) yaitu:

1. Paksaan (dwang);

2. Kekhilafan (dwaling);

3. Penipuan (bedrog)

3. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

• Kebebasan untuk membuat perjanjian yang meliputi: 

• Kebebasan untuk menentukan kehendak untuk menutup atau
tidak menutup perjanjian.

• Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup
suatu perjanjian;

• Kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian;

• Kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian;

• Kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.

Asas ini tercantum di dalam pasal 1338 KUHPerdata.
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4. Asas itikad baik (Good Faith)

Pada dasarnya semua perj dibuat haruslah dg
itikad baik (in good fait). Hal ini diatur dlm
pasal 1338 ayat 3 KUHPER

Pengertian itikad baik mempunyai 2 arti :

a. Perj yg dibuat hrs memperhatikan norma2
kepatutan dan kesusilaan

b. Perj yg dibuat hrs didasari oleh suasana
batin yg memiliki itikad baik

• Prof. Mr. P.L. Wry memberikan arti itikad baik
dalah hukum perjanjian adalah:

• “…. Bahwa kedua belah pihak harus berlaku
yang satu terhadap yang lain seperti patut saja
antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya,
tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-
akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak
dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi
juga dengan melihat kepentingan pihak lain”

• Prof. Subekti, SH merumuskan itikad baik sebagai berikut:

“Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti
kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan
sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan
tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian
hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”.

• Pasal 1338 ayat 3KUHPerdata:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Kesimpulan:

– Itikad baik adalah suatu sikap batin atau keadaan 
kejiwaan manusia yang:

 Jujur;

 Terbuka (tidak ada yang disembunyikan atau digelapkan);

 Tulus ikhlas;

 Sungguh-sungguh
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• Fungsi Itikad Baik dalam kontrak.

Rumusan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, dapat disimpulkan
bahwa itikad baik harus digunakan pada saat pelaksanaan
suatu kontrak. Hal ini berarti bahwa pada waktu kontrak
dilaksanakan, selain ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati dalam kontrak yang wajib ditaati oleh para pihak,
melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang
tidak tertulis. Jadi, itikad baik berfungsi menambah
(aanvullend) ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak di dalam kontrak.

5. Asas Pacta sunt servanda

Tercantum dlm pasal1338 ayat 1 KUHPER yg isinya semua perj yg
dibuat secara sah berlaku sbg UU mereka. Syarat sah nya perj
datur dlm asal 1320. sekalipun menyimpang dr ketentuan2 yg ada
dlm buku III KUHPER tetap mengikat sbg UU bagi para pihak yg
membuat perj. Konsekuensi :

- Bhw siapapun selain para pihak yg membuat perj dlarang
mencampuri perj yg telah dibuat.

- Apabila trjd sengketa atas perj yg dimaksud maka hakim akan
menyelesaikan sengketanya sesuai dg isi perj tsb.

Asas ini merup dasar bagi istilah kebebasan berkontrak

a. Kebebasan utk mengadakan perj

b. Kebebasan utk tdk mengadakan perj

c. Kebebasan utk mengadakan perj dg siapapun

d. Kebebasan utk menentukan sendiri isi maupun syarat2 perj
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6. Asas force majeur

Asas ini dikenal dg asas overmacht/asas keadaan memaksa.
Asas ini memberi kebebasan bagi debitur segala
kewajibannya utk membayar ganti rugi akibat tdk
terlaksananya perj karena suatu sebab yg memaksa.

Keadaan memaksa : suatu keadaan dimana debitur memang
tdk dpt berbuat apa2 trhdp keadaan / peristiwa yg timbul
diluar dugaannya c/ : bencana alam, kebakaran dll.

7.  Asas exeptio non adiemplet contractus

Asas ini merup suatu pembelaan bagi debitur utk dibebaskan
dr kewajiban membayar ganti rugi akibat dr tdk dipenuhinya
perj, dg alasan kreditur telah melakukan kelalaian. Asas ini
berlaku utk perj timbal balik.

Jenis-jenis Perjanjian

Perbedaan pengertian antara kontrak dengan perjanjian
dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian,
dimana tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, karena
perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan, sehingga
perjanjian yang dibuat secara tertulis disebut kontrak.
Kontrak dalam pelaksanaan selalu dibuat dalam keadaan
tertulis, dan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian. Dan syarat-sayarat sahnya perjanjian juga
berlaku dalam membuatan kontrak.
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Syarat sah perjanjian
pasal 1320

• Causa, secara 
letterlijk  sebab, 
tetapi menurut 
riwayatnya adl. 
tujuan, yaitu yg 
dikehendaki oleh 
kedua belah pihak 
yg mengadakan 
perj.

• 1337

• Yang diperjanjikan 
dalam perjanjian 
haruslah suatu hal 
atau suatu barang 
yang cukup jelas 
atau tertentu

• 1332, 1333, 1334

• Ps. 1330 jo 330.
• Belum dewasa
• Dibawah 

pengampuan
• Badan hukum

• PT
• Yayasan
• Koperasi

• Paksaan (dwang) 
 takut akan 
ancaman (dilarang 
oleh UU) 13

• Khilaf  (dwaling)
orang, barang, 
negosiasi, konsep

• Penipuan (bedrog) 
 serangkaian 
kebohongan yg 
diatur. Sepakat kecakapa

n

Suatu 
sebab 

(oorzaak) 
yang halal

Suatu hal 
tertentu

Sanksi Terhadap Wanprestasi

Ad 1. ganti rugi

Ganti Rugi

Biaya

BungaRugi

Ganti rugi:
1. Bersifat material
2. Bersifat immaterial

Kerusakan barang-barang
kreditur akibat kelalaian
debitur

Segala pengeluaran yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan

Kerugian yang berupa
Kehilangan keuntungan

Pembatasan 
ganti rugi

1. Ps. 1247
2. Ps. 1248
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JENIS-JENIS PERJANJIAN 

1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK

2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA

3. PERJANJIAN OBLIGATOIR DAN KEBENDAAN

4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL

5. PERJANJIAN CAMPURAN

KET :

A. Perjanjian Timbal Balik 
Perjanjian Timbal Balik Adalah Perjanjian yg 
mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal 
balik, contoh : jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, 
dll.

B. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yg mewajibkan 
pihak yg satu berprestasi dan memberi hak kepada 
pihak lain untuk menerimanya, contoh : hibah, hadiah, 
dsb

C. Perjanjian Bernama adalah perjanjian yg sudah 
mempunyai nama tertentu yg dikelompokkan sbg 
perjanjian khusus, misal : jual beli

D. Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian yg tidak 
mempunyai nama tertentu dalam uu, jumlahnya tidak 
terbatas.
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D. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang 
menimbulkan hak dan kewajiban.

E. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk 
memindahkan hak milik suatu benda

F. Perjanjian Campuran adalah perjanjian dimana oleh 
uu telah diatur secara khusus dan memuat unsur-unsur 
dari berbagai perjanjian yg sulit dikualifikasikan.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
(MoU)

 Pada hakekatnya MoU merupakan suatu
perjanjian pendahuluan yang nantinya akan
diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain
yg mengaturnya secara lebih detail.

 Hanya berisikan hal-hal yg pokok saja.

 MoU harus memenuhi syarat-syarat sahnya
suatu perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH
Perdata.



42

PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG 
KEDUDUKAN MoU

 Pendapat yg mengatakan bahwa MoU
hanya merupkan agreement gentlement,
artinya hanya pengikat moral tanpa
kewajiban hukum utk memenuhinya.

 Pendapat yg mengatakan bahwa sekali
suatu perjanjian dibuat apapun bentuknya,
lisan/tertulis, pendek/panjang, lengkap/detail
atau hanya diatur yg pokok2 saja, tetap
merupakan perjanjian, sehingga kekuatan
pengikat mou kedudukannya sama dgn
perjanjian biasa.

CIRI-CIRI MoU

 Isinya ringkas, sering kali hanya 1 halaman saja
 Berisikan hal-hal yg pokok saja
 Hanya bersifat pendahuluan saja, yg akan diikuti oleh

perjanjian lain yg lebih rinci
 Mempunyai jangka waktu berlaku ( 1 bulan, 6 bln atau

1 tahun), jika jangka waktu yg sdh ditentukan tidak ada
tindak lanjut dgn penandatanganan suatu perjanjian yg
lebih rinci, maka mou tsb akan batal, kecuali
diperpanjang oleh para pihak

 Dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan
 Tidak ada kewajiban yg bersifat Memaksa kpd para

pihak untuk melakukan suatu perjanjian yg lebih detail.
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ALASAN-ALASAN MoU

 Krn prospek bisnisnya yg blm jelas sehingga blm dapat
dipastikan.

 Krn dianggap penandatanganan kontrak masih lama dgn
negosiasi yang sulit

 Krn tiap-tiap pihak dlm perjanjian masih ragu-ragu dan
perlu waktu dlm menandatangani suatu kontrak

 MoU dibuat dan ditanda tangani oleh para eksekutif dari
suatu perusahaan, maka perlu suatu perjanjian yg lebih
rinci yg dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yg
berkaitan.

TUJUAN MoU

 Memberikan kesempatan kpd pihak yg bersepakat 
untuk memperhitungkan apakah saling 
menguntungkan atau tidak jika diadakan kerja sama, 
sehingga mou dapat ditindaklanjuti dgn perjanjian dan 
dapat diterapkan sanksi-sanksi.

 Dlm hukum perjanjian kedudukan MoU baik sbg
kontrak ataupun tdk hanyalah tahap pendahuluan
untuk mengadakan perikatan, sehingga belum
mengikat para pihak dan sanksi pun belum dapat
diberlakukan.
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Kontrak 
1. Pengetian

Suatu perbuatan dengan mana 
satu pihak atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih.(Pasal 1313 
KUH Perdata). 

2. Sumber Hukum 
Pasal 1320 KUHPerdata 
b. Pasal 1338 KUHPerdata 
c. UU No 24 tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional
Catatan : 
ketentuan-ketentuan tersebut 
tidak menyebutkan secara tegas 
mengenai pengertian atau 
substansi Memorandum of 
Understanding.. 
d. Doktrin 
e. Kebiasaan 

1. Pengertian
Nota kesepahaman yang dibuat
antara subjek hukum yang satu
dengan subjek hukum lainnya, baik
dalam suatu negara maupun
antarnegara untuk melakukan
kerjasama dalam berbagai aspek
kehidupan dan jangka waktunya
tertentu.

2. Sumber Hukum
a. Pasal 1320 KUHPerdata 
b. Pasal 1338 KUHPerdata 
Catatan : 
Kedua ketentuan Undang-Undang 
tersebut mengatur secara tegas 
mengenai substansi kontrak. 
c. KUHD 
d. Undang-Undang lainnya 
e. Doktrin 
f. Kebiasaan 

MoU

Perbedaan Kontrak dan MoU





45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56





57



58



59



12/6/2018

60



12/6/2018

61



62



63



64



65



66



67



68





69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



12/6/2018

79



12/6/2018

80



12/6/2018

81



12/6/2018

82



83



84



85



86





87



88



89



90





91

Entering Negotiation & 
Contract Drafting Process

Preparing for negotiation

Understand client’s business intention and goals

Measure positioning of your client and the opposite party: the purpose 
is to develop a bargaining position

Understand the regulatory and legal framework of the proposed 
transaction

Understand all constraints that may be coming from the prevailing laws, 
regulations and government policies, and how to minimize or solve it 
effectively

Understand the deal structure and alternatives of option

Setting up of a strong and effective negotiation team

Composing strategy and techniques of negotiation and 

drafting

Utilizing database, R & D materials & studies

Applying best practices and authoritative precedence   
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Dealing with positioning and other gaps

Different business goals

Different country, local, and corporate cultures

Regulation, business and corporate values: different level of 
governance

Different legal systems and traditions, different political structure 
and financial systems 

Different approach to stakeholders: government, law makers, 
contractors, suppliers, distributors, lenders, shareholders, 
management, employees, society, local community

Different best practices and precedence

Check list to watch prior to negotiation 

 Conflict of interests check

 Business intention

 Feasibility of the transaction from legal and commercial points of 
view

 Options for legal and commercial structure

 Risks mitigation

 Policy issues of the law firm you are working for: governance, 
ethics, and moral issues

 Commercial considerations, issues and constraints
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Commercial considerations, issues and constraints 

Conflict check in the industry

BKPM Negative List of Investments

Investment incentives, guarantees, and supports available (regulatory or 
special treatment for industry or location)

Tariff barriers; export and import constraints

Regulatory issues (investment, industry, trade, anti monopoly, 
environmental, labor, local regulations)

Competitors in the industry

Location of the  projects: access to infrastructure

Non-regulatory issues (local community, politics, and social issues, 
governance, etc)

Commercial considerations, issues and constraints 

Choice of laws

Choice of jurisdiction/Dispute resolutions mechanics

Effective enforcement

Forms of assets; location of assets; liquidity of assets; using assets as 
security for financing purposes

Control: management, equity, technology, supply of goods and materials

Pricing policy of products and services

Protection of intellectual property rights, branding and company’s names

Technology licensing

Sharing of resources from the principal: IT, management, marketing, 
distribution, supplies, accounting and legal services, etc
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Commercial considerations, issues and constraints 

Sources of financing: bank loans, capital markets, strategic investors, 
government supports, factoring, venture capital, etc

Manufacturing facilities, export-processing zone, import and export 
duties

Products: market requirements; purchasing power; marketing strategy 

Land issues, types of rights, length of use and protection, local issues 
affecting land rights and acquisition 

Distribution systems: direct, requirement for using local vehicles, anti 
monopoly issues, clean-break settlement

Expatriate employment: management and technical level, length of 
employment, application of local labor laws, work permit issues, labor 
union issues, types of employment for local labors, labor court systems, 
etc

Others 

Before entering into negotiation room

 Prepare list of issues, constraints and options for solution

 Prepare answers and solutions to differences

 Risk factors, and mitigating the risks 

 Setting up positioning 

 It’s not about winning, but it’s about achieving business goals

 Call for commercial, legal and operational judgments

 Controlling egos and emotions

 Limits of authorities
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10/20/2018
ANATOMI KONTRAK (TM

9)2
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Contoh :

5

Pembukaan

6
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7

Pada hari ini Senin, Tanggal Satu Bulan AgustusTahun Dua

Ribu Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

8
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Keseluruhan

23

Contoh

24
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Pengecualian

27

28
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PEMBEBASANHUTANG
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35

Yogyakarta, 1 Agustus 2005

Para Pihak

 Struktur kontrak menjadi 12 (dua belas) hal pokok. Kedua belas hal itu meliputi:

 1. judul kontrak

 2. pembukaan kontrak

 3. komparisi

 4. resital (konsiderans atau pertimbangan)

 5. definisi

 6. pengaturan hak dan kewajiban (substansi kontrak)

 7. domisili

 8. keadaan memaksa (force majeure)

 9. kelalaian dan pengakhiran kontrak

 10. pola penyelesaian kontrak

 11. pola penyelesaian sengketa

 12. penutup

 13. tanda tangan
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PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 

ANTARA PT. BFF DENGAN ENDRA GUNAWAN 

 

No. 017/PK/BFF/XI/2017 
 

 

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 (tiga puluh) bulan Nopember tahun 2017 (dua ribu tujuh 

belas), yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

I. PT. BFF, yang berkedudukan di jalan Pelem Raya No. 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini 

diwakili oleh Pandi Supandi selaku Direktur Utama, dari dan karenanya sah dan 

berwenang beritndak untuk dan atas nama PT. BFF, yang untuk selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK PERTAMA; 

II. Endra Gunawan, beralamat di jalan Darmo No. 11, Jakarta Barat, sesuai dengan KTP 

No. 35672607140001 dalam hal ini bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut 

PIHAK KEDUA. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut “Para 

Pihak”. 

 

Para Pihak masing-masing  bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas 

terlebih dahulu menerangkan: 

 

1) Bahwa untuk menunjang kebutuhan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Pihak 

Kedua membutuhkan dana untuk pembiayaan tersebut. 

2) Bahwa Pihak Kesatu memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas 

yang memadai untuk memberikan pembiayaan tersebut kepada Pihak Kedua sebagaimana 

tersebut diatas. 

 

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk 

membuat dan melaksanakan  Perjanjian Pembiayaan ini dengan ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

 

Pasal 1  

Fasilitas Pembiayaan 

 

1) Bahwa, Pihak Kedua  telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk diberi 

pembiayaan guna pembelian kendaraan bermotor  (selanjutnya akan disebut “Barang”) 

dengan data-data berikut: 

 

Merek / Type   : Varia            

Tahun                : 2017            

Warna                : Hitam         

Kondisi           : Baru   

Nomor rangka    : MCH34567890     

Nomor mesin      : XK734567890 

Dealer   : PT. Subur Jaya                                           
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2) Bahwa Pihak Pertama dengan ini memberi pembiayaan kepada Pihak Kedua untuk 

pembelian Barang yang diakui telah diterima dan oleh karena itu Pihak Kedua dengan ini 

secara tegas mengakui benar-benar dan sah telah berhutang uang 

kepada KREDITUR untuk jumlah sebesar Rp. 27.036.000,- (dua puluh tujuh  juta tiga 

puluh enam ribu rupiah), selanjutnya akan disebut “Hutang”; terdiri dari Hutang Pokok 

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Bunga Rp. 2.036.000,- ( dua juta tiga 

puluh enam ribu rupiah). 

 

3) Atas jumlah tersebut di atas, Pihak Kedua sanggup dan berjanji tanpa syarat untuk 

membayar kepada Pihak Pertama, sejumlah uang yang akan jatuh tempo pada tanggal 5 

(lima) setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebesar Rp. 

2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya (selanjutnya 

akan disebut “Angsuran”). 

 

Dari tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018, dengan Nilai 

Angsuran Per Bulan sebesar Rp. 2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu 

rupiah) pada tempat yang telah ditentukan yaitu, ke Rekening       :  PT. BFF 

Pada Bank           : Bank Central Asia 

No. Rekening      :  1260715758 

 

Pasal 2 

Mekanisme Pencairan Fasilitas 

 

Atas pembelian Barang tersebut, Pihak Kedua dengan ini meminta Pihak Pertama  untuk 

membayarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 

Ke Rekening       : PT. Subur Jaya Motor 

Pada Bank           : Mandiri 

No. Rekening      : 8782670098  

 

Pasal 3 

Pengakuan Hutang 

 

 Atas pembiayaan tersebut Pihak Kedua mempunyai tanggungan hutang sebesar Rp. 

27.036.000,- (dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pihak Pertama. 

 

Pasal 4 

Pembayaran Fasilitas Pembiayaan 

 

 Atas pembiayaan tersebut Pihak Kedua akan membayar dengan cara mengangsur kepada 

Pihak Pertama sebesar Rp. 2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap 

bulannya, sebanyak 12 (dua belas) kali angsuran. 

   

Pasal 5 

Pelunasan Dipercepat 

 

 Apabila Pihak Kedua mempunyai kemampuan keuangan lebih dan ingin melakukan 

pelunasan lebih awal, maka pelunasan sisa hutang tersebut tersebut akan dibebani dan 

ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 
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Pasal 6 

Penguasaan Barang 

 

1) Sejak terjadinya pembiayaan tersebut seperti tertuang di pasal 2 diatas, barang berada di 

Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala resiko dalam bentuk 

apapun berkenaan dengan kepemilikan , pemindahan, penerimaan, penggunaan maupun 

resiko-resiko lainnya atas barang yang sudah diserahkan kepada Pihak Kedua. 

 

2) Pihak Kedua bertanggung-jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut dan 

tidak dapat dijadikan alasan apapun untuk menunda atau membebaskan kewajibannya 

membayar sejumlah hutang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 

perjanjian ini. 

 

Pasal 7 

Jaminan 

  

 Selama JUMLAH TERHUTANG beum dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak 

Pertama, maka Pihak Kedua menyetujui bahwa DOKUMEN AGUNAN yang berupa BPKB 

(Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang diterbitkan atas nama Pihak Kedua yang 

tercantum dalam DOKUMEN AGUNAN, akan disimpan oleh Pihak Pertama dan akan 

dipergunakan bilamana perlu. 

 

Pasal 8 

Asuransi 

 

 Pembiayaan tersebut dibebani biaya asuransi yang dimasukkan dalam jumlah angsuran yang 

harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya kepada Pihak Pertama. 

 

Pasal 9 

Cidera Janji 

 

 Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam syarat pembayaran angsuran dan jangka waktu 

PERJANJIAN ini, Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu menghentikan atau memutuskan 

PERJANJIAN ini dengan mengesampingkan  ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata khususnya bagian yang mengharuskan perlunya putusan pengadilan 

untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehinggga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) 

atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. 

 

Pasal 10 

Keadaan Memaksa 

 

1) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa  atau kejadian yang berada diluar 

kemampuan manusia, termasuk namun tudak terbatas pada sabotase, peperangan, 

peraturan/kebijaksanaan  Pemerintah, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan bencana 

lainnya. 

 

2) Tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap 

isi/ketentuan dari Perjanjian ini apabila hal tersebut  disebabkan karena terjadinya Force 

Majeure. 
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Pasal 11 

Berakhirnya Perjanjian 

 

 Sepanjang tidak diketemukan permasalahan antara Kedua Belah Pihak dari apa yang sudah 

disepakati sebelumnya, mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian akan berakhir dengan 

sendirinya setelah diselesaikan pembayaran angsuran yang terakhir pada tanggal 5 Nopember 

2018. 

 

Pasal 12 

Penyelesaian sengketa 

 

1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan 

dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan  secara musyawarah  untuk 

mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menyerlesaikan permasalahan tersebut melalui 

Pengadilan Tinggi Kota Jakarta sebagai domisili hukum Kedua Belah Pihak. 

 

Pasal 13 

Lain-lain 

  

1) Semua lampiran yang dilampirkan dalam Perjanjian ini oleh Para Pihak merupakan bagian 

yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

2) Para Pihak dapat melakukan perubahan, penambahan atau modifikasi atas ketentuan yang 

belum diatur dalam Perjanjiam ini dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. 

 

  Perjanjian berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir 

sampai seluruh kewajiban Pihak Kedua dipenuhi. Para pihak telah membaca, sepakat, 

memahami serta menyetujui untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini. 

   

 Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tanatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada tanggal 

sebagaimana disebutkan pada awal perjajian ini oleh masing-masing Pihak, dalam rangkap 2 

(dua), masing-masing bermeterai  cukup  dan keduanya  mempunyai kekuatan hukum yang 

sama. 

 

 

 

PIHAK PERTAMA        PIHAK KEDUA 

PT. BFF  

 

 

 

 

 

Pandi Supandi       Endra Gunawan 

Direktur Utama                                                                    

 

161



PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA 

No  : 123 

 

Pada hari ini Kamis,  tanggal 20 September 2017, yang bertanda tangan dibawah ini :  

1. Ardian Pratama, SH lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia, 

pemegang KTP Nomor 13200569987002, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gatot Subroto Nomor 

15 jabatannya sebagai Direktur Utama. 

 

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan demikian untuk dan atas nama serta 

sah mewakili  Perseroan PT Karya Mandiri, berkedudukan di Surabaya, sesuai dengan dengan Akta 

Pendirian tanggal 15 Oktober 2008 Nomor 10, yang dibuat dihadapan Amir Hamzah,SH.,LL.M., 

Notaris, di Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 November 2008 Nomor AHU-

93124.AH.01.02,Tahun 2008, yang Akta pendirian dan Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 Februari 2010 Nomor 9 ,Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 325. 

 

Yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

 

2. Mahira, lahir di Bandung, pada tanggal 25 Februari 1990, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP 

Nomor 1050005014030001, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dago Asri Nomor 2, hal ini 

bertindak untuk diri sendiri dan berusaha dengan nama Bukan Wardah yang beralamat di Jl Salak No 

5 Surabaya. 

 

 

Yang dalam hal ini disebut selaku PIHAK KEDUA  

 

Para Pihak lebih dahulu menerangkan : 

 

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang persewaan 

mesin produksi kosmetik, dan PIHAK KEDUA adalah pemilik perusahaan yang memproduksi 

kosmetik. 

 

Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan mesin untuk memproduksi kosmetik melalui leasing 

pada PIHAK PERTAMA . 

 

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan leasing atas mesin yang dibutuhkan kepada PIHAK 

KEDUA. Maka sehubungan dengan hal tersebut, para pihak telah bersepakat bahwa leasing 

ini dilakukan dan diterima dengan peraturan dan perjanjian sebagai berikut : 
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PASAL 1 

DEFINISI 

 

Perjanjian ini adalah sewa guna usaha, merupakan perjanjian penyediaan modal berupa barang-

barang modal yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Lessor kepada PIHAK KEDUA sebagai 

Lessie, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini, selama masa waktu tersebut PIHAK 

KEDUA membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan harga dan cara 

pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian ini, dan setelah masa jangka waktu berakhir, PIHAK 

PERTAMA memberikan hak opsi (optional) kepada PIHAK KEDUA, untuk memilih meneruskan jangka 

waktu sewa atau dapat membeli barang modal tersebut sesuai dengan sisa pembayaran yang belum 

dibayarkan, yaitu harga sisa/residu dari objek leasing, dengan syarat dan ketentuan serta harga dan 

cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini. singkatin 

 

PASAL 2 

OBYEK LEASING 

 

1. Objek Leasing pada perjanjian yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 

merupakan barang yang sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 

2. PIHAK KEDUA meleasing mesin produksi kosmetik dengan rincian sebagai berikut: 

Mesin Merk Lianhe ISO 9001, CE, GMP sebanyak 1 (satu) unit 

 

PASAL 3 

JANGKA WAKTU 

 

1. Perjanjian leasing ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai 30 

September 2018, kecuali diperpanjang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian 

ini.  

 

PASAL 4 

HARGA  

 

1. Para pihak telah setuju dan sepakat bahwa harga sewa objek leasing, dengan rincian sebagai 

berikut: 

No Nama Unit Harga Obyek 

1 Mesin Merk Lianhe ISO 9001, CE, GMP Rp 500.000.000,00 

 

2. Dalam harga objek leasing tersebut sudah termasuk asuransi, ongkos dan/atau biaya pengiriman 

semua barang-barang tersebut sampai ke tempat. 
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3. Harga sewa atas objek leasing adalah sebesar Rp 30.000.000,00 per bulan atau seluruhnya 

sebesar Rp 360.000.000,00 selama 1 (satu) tahun periode pertama. 

 

PASAL 5 

CARA PEMBAYARAN 

1. Pihak PIHAK KEDUA wajib membayar harga sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya; 

 

2. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA setiap tanggal 1 (satu) tiap bulannya, sejak perjanjian ini 

berlaku;  

 

3. Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA menggunakan transfer Bank, yang ditujukan kepada Bank 

Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Surabaya, Jalan Jendral Sudirman No.45, Surabaya, No 

rekening : 515-59482-412, atas nama PT Karya Mandiri. 

 

 

PASAL 6 

DENDA KETERLAMBATAN 

 

1. PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari harga angsuran per bulan 

untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. 

 

PASAL 7 

PENYERAHAN BARANG 

 

1. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA sebuah mesin produksi 

kosmetik dengan spesifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas. 

 

2. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada 

tangal 30 September 2017, di tempat  PIHAK KEDUA, UD Bukan Wardah yang beralamat di Jl 

Salak No 5 Surabaya. 

 

3. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan siap pakai 

untuk operasional perusahaan PIHAK KEDUA. 

 

4. Penyerahan barang secara hukum dianggap telah terjadi apabila PIHAK KEDUA telah 

menandatangani bukti penerimaan berupa : nota / faktur serah-terima. 

 

5. Dokumen yang disebut pada ayat (4) di atas adalah merupakan bukti tertulis sempurna 

mengenai telah terjadinya serah-terima kepada PIHAK KEDUA. 
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PASAL 8 

JAMINAN 

 

1. PIHAK PERTAMA wajib menanggung  biaya – biaya selama jangka waktu sewa antara lain biaya 

operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan alat kecuali apabila kerusakan karena 

peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia (force majeur) dan kecelakaan kerja. 

 

2. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga, mengawasi, dan memelihara barang agar tetap dalam 

keadaan baik dan layak dipakai secara sebagaimana mestinya.  

 

3. PIHAK KEDUA terikat untuk tidak memindahkan barang di luar lokasi produksi PIHAK KEDUA 

yang sudah ditentukan. 

 

4. PIHAK KEDUA terikat untuk tidak menjual, mengalihkan dan atau menjaminkan barang dalam 

perjanjian ini kepada pihak lain dengan cara apapun juga. 

 

5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pidana terhadap penggunaan 

barang yang secara melawan hukum. 

 

PASAL 9 

WANPRESTASI 

 

1. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau 

peristiwa yang ditetapkan di bawah ini yang merupakan suatu kejadian kelalaian / pelanggaran 

terhadap perjanjian ini : 

 

a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban 

sebagaimana  ditentukan dalam perjanjian ini. 

b. Telah terjadi suatu tindakan yang mempengaruhi hak PIHAK PERTAMA atas barang dalam 

bentuk apapun. 

c. Bilamana perusahaan PIHAK KEDUA dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh 

pengadilan yang berwenang. 

 

2. Bilamana terjadi salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di atas maka PIHAK PERTAMA 

berhak melakukan hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Menuntut pelunasan sisa kewajiban yang masih harus dibayar PIHAK KEDUA, secara 

sekaligus.  

2. Menarik barang yang berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA. 

3. Membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. 
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PASAL 10 

HAK OPSI 

Setelah masa perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA berhak menggunakan hak opsinya untuk : 

1. Membeli barang perjanjian tersebut, apabila seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan 

perjanjian leasing ini telah dipenuhi secara penuh oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA 

berhak membeli barang tersebut dengan menyerahkan pembayaran nilai residu sebesar Rp 

140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan hak 

miliknya atas barang tersebut dari PIHAK PERTAMA. 

 

2. Memperpanjang perjanjian ini dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan 

perjanjian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini 

berakhir. 

 

PASAL 11 

PUTUSNYA PERJANJIAN 

 

1. Apabila barang dalam perjanjian ini musnah oleh sebab apapun juga. 

2. Ada pernyataan pailit yang berkekuatan hukum tetap terhadap PIHAK KEDUA yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang. 

3. PIHAK KEDUA menghentikan kegiatan usahanya karena sebab apapun juga; 

4. Terhadap satu atau beberapa hal yang disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3) di atas maka 

PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera membayar lunas sisa harga leasing secara sekaligus 

dan atau menyerahkan barang ke dalam penguasaan PIHAK PERTAMA, dalam keadaan baik 

dan layak pakai; 

 

PASAL 12 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

 

1. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak berkaitan dengan perjanjian ini maupun 

yang berkaitan dengan pelaksanaannya, pertama-tama para pihak wajib berusaha 

menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan. 

 

2. Apabila upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan perselisihan di 

antara para pihak, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri 

Surabaya. 

 

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani di Surabaya dengan dihadiri dan ditandatangani 

oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup 

yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. 
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     PIHAK KEDUA                                  PIHAK PERTAMA 
UD BUKAN WARDAH     PT KARYA MANDIRI 

     

 

                     Mahira                                 Ardian Pratama, SH 
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Soal latihan perancangan kontrak I 

 

Beni mempunyai sepeda motor matic yang baru dibeli 6 bulan 

yang lalu, karena merasa bosan kemudian ditawarkannya 

motor tersebut dalam situs jual beli online seharga 19 juta 

rupiah. 

Satu minggu kemudian Agus tertarik akan iklan tersebut dan 

mengajukan penawaran sebesar 18 juta rupiah. Keduanya 

kemuadian bertemu dan menyepakati beberapa hal, yaitu 

harga motor sebesar 18,5 juta, balik nama setelah 5 tahun dan 

garansi dari penjual selama 6 bulan.  

Selain itu karena beni membeli ban variasi baru yang belum 

terpakai maka disertakan sebagai bonus berikut dengan helm 

bonus pembelian motor baru. 

Buatlah kontrak kesepakatan antara beni dan agus tersebut!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal latihan perancangan kontrak II 

Adeng adalah seorang pengusaha sukses dan orang terkaya di 

kampungnya,  

Hari ini tgl 30 November 2018 datang tetangganya yang 

bernama Togok ke rumah Adeng untuk meminjam uang 

karena anaknya sedang sakit dan butuh biaya. 

 

Adeng yang baik hati pun iba kepada Togok dan 

meminjamkan uang senilai 50 juta. 

Untuk menjaga kepentingannya Adeng mengajukan syarat 

kepada Togok yaitu jaminan BPKB mobilnya, uang harus 

dikembalikan dalam tempo maksimal 4 bulan dengan bunga 

sebesal 8%, dan apabila terlambat akan mendapat denda 

250.000 setiap harinya. 

 

Apabila kamu di minta oleh Togok untuk merancang tawaran 

kontrak ke Adeng, buatlah kontrak yang mengakomodir 

permintaan Adeng tetapi juga tidak merugikan Togok!!!! 

 

Kontrak ini kumpulkan dalam 2 bentuk, Tulis tangan 

Kumpulkan hari ini di meja saya dan dalam bentuk MS World 

ke Edmodo sesuai batasan waktu yang saya tentukan. 






