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HUKUM BISNIS  

I. Hukum secara umum 

II.  

1. Pengertian hukum 

Hukum adalah aturan2 yg mengatur hubungan manusia yang bersifat memaksa dengan 

memberikan sanksi kepada pelanggarnya 

Dimana ada masyarakat distu ada hukum ubi  society ibi  ius) 

2. Unsur –unsur hukum 

a. hukum adalah peraturan 

b. sifatnya memaksa 

c. sanksi yang tegas 

3. Ciri-ciri hukum 

a. hukum itu perintah dan larangan 

b.harus dipatuhi 

4. Sistem hokum  

Anglo saxon dan eropa continental 

Sistem hokum anglo saxon adalah system hum berdasarkan yurisprudensi diterapkan di 

inggris, Australia dll, disebut unwritten law ( hukum tidak tertulis) 

Penerapan lebih mudah untuk negara berkembang karena sesuai dengan 

perkembangan zaman, pendapat para ahli dan praktisi hokum banyak dipakai 

Sistem hokum eropa continental dianut dan dikembangkan oleh negara eropa disebut 

civil law atau hokum romawi karena berasal adri kodifikasi hokum zaman kaisar romawi, 

prinsip utamanaya adalah hokum memperoleh kekuasaan mwngikat karena berupa 

peraturan yang berbentuk UU yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi, 

kepastian hokum menjadi tujuan utamanya. 

 

5. Tujuan hukum 

Adalah menjamin kepastian dan menciptakan  keadilan 

6. Sumber Hukum 

Pengertiannya: adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan yg mempunyai 

kekuatan yg bersifat memaksa yaitu aturan yang kalau dilanggar akan mendapatkan 

sanksi. 

7. Macam-macam Sumber Hukum: 



a. sumber hukum materil 

Sumber hukum yang ditinjau dari berbagai sudut , ekonomi, politik dll 

 

b. sumber hukum formil terdiri dari: 

1. UU 

2. Kebiasaan 

3. yurisprudensi 

4. Traktat 

5. doktrin 

 

1. UU adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, berlaku apabila sdh dimasukkan ke 

dalam LN dan tidak berlaku lagi kalau sesuai lg dengan kondisi zaman, serta ada uu baru yang 

menggantikan 

2. kebiasaan adalah perbuatan yg dilakukan berulang-ulang, kebiasaan yang menjadi sumber 

hukum adalah kebiasaan yg diterima oleh msy dan dilaksanakan sedemkian rupa dan bila tidak 

dilaksanakan dirasakan sebagai suatu pelanggaran 

3. Yirsprudensi adalah keputusan hakim yg terdahulu yg dijadikan pedoman oleh hakim yg 

berikutnya 

4. traktat adalah perjanjian antar negara 

5. doktrin adalah pendapat sarjana hukum 

Indonesia memiliki sumber hukum lain yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 

hukum 

8. Kodifikasi Hukum adalah membukukan jenis2 hukum kedlam kitab UU secara sistematis 

dan lengkap 

Tujuannya 

1. kepastian hukum adalah memberikan jaminan 

2. penyederhanaan hukum adalah langsung mengenai sasaran 

3. kesatuan hukum adalah setiap kodifikasi mengatur masalah yang sama 

Contoh Kodifikasi 

KUHPerdt, KUHP, KUHD KUHAPedt, KUHAP 

9. Pembagian Hukum 



1. menurut sumbernya : hukum UU dstnya 

2. menurut bentuknya : hukum tertulis dan tidak tertulis 

3. menurut tempat berlakunya : hukum nasional dan hukum Internasional 

4. menurut waktu berlakunya : hukum positif ( ius Constitum dan ius Constituendum 

5. menurut cara mempertahankannya : hukum materil dan hukum formil 

6. menurut isinya hukum perdata  ( privat) dan hukum publik 

Perbedaan hukum privat ( perdata) dengan hukum publik 

10. Hukum publik 

1. mengatur hubungan antara warga negara dengan negara 

2. Proses dilakukantanpa menunggu pengaduan 

3. pihaknya ada jaksa dan terdakwa 

4. kedudukan para pihak tidak sejajar 

5. upaya banding disebut dengan revisi 

11. Hukum perdata 

Ciri-ciri 

1. mengatur hubungan antar pribadi ( person) 

2. proses perkara dilakukan apabila ada laporan 

3. para pihak terdiri dari tergugat dan pengguggat 

4. kedudukan para pihak sejajar 

5. upaya banding disebut dengan appel 

Pengertian adalah hukum yang mengatur hubungan antara pribadi yg satu dengan 

pribadi yg lainnya ( hubungan perseorangan). 

1. menurut Dhiepus: hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yg mengatur 

kedudukan hukum, hak2 dan hubungan hukum dari manusia. 

2. menurut Prof. R Subekti : hukum perdata adalah hukum dalam arti luas meliputi 

semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokokyg mengatur kepentingan 

perseorangan. 

Sistematik hukum perdata 

Hukum Perdata Umum sudah dikodifikasikan menjadi KUHPerdt terdiri dari 4 buku : 

1. buku I mengatur tentang hukum orang 



2. buku II mengatur tentang hukum benda 

3. Buku III mengatur tentang hukum perikatan 

4. Buku IV mengatur tentang hukum pembuktian 

Hukum Perdata Khusus sudah  dikodifikasikan menjadi KUHD terdiri dari 3 buku : 

1. buku I mengatur tentang dagang pada umumnya 

2. buku II mengatur tentang  hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran 

3. Buku III mengatur tentang Kepailitan ( dihapus dengan keluarnya UU no 4 th 1998 

tentang kepailitan 

 

12. Sejarah Hukum Perdata adalah bahwa th 1809 negeri Belanda di perintah oleh Raja 

Lodwijk dari Perancis yg memberlakukan Code Civil ( hukum perdata perancis) sewaktu 

Belanda memperoleh kemerdekaan di buatlah oleh Belanda Hukum perdata yang baru 

dengan cara mencontek hukum  Code Civil dan dinamakan dengan BW (burgerlij 

wetbook). Karena Belanda menjajah Indonesia maka BW diberlakukan di Indonesia 

dengan azas konkordansi ( azas persamaan), setelah Indonesia memperoleh 

kemerdekaan maka BW tetap diberlakuan di Indonesia dengan  

Dasar hukum pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dengan ketentua apabila ada pasal 

dalam BW yg tidak sesuai dengan kondisi Indonesia merdeka maka akan dicabut.  

Contoh yg telah dicabut buku ke II KUHPerdt diganti oleh UUPA ( uu no 5 th 1960), buku 

I tentang perkawinan dicabut oleh UU perkawinan UU no 1 th 1974. 

13. Peristiwa Hukum Perdata 

Terdiri dari: 

1. peristiwa Hukum lain : 

a. keadaan→kepailitan 

b.kejadian bukan karena perbuatan manusia→ kadaluarsa 

c. kejadian dalam kehidupan manusia→ kelahiran, kematian 

2. tindakan hukum /perbuatan hukum: 

a. bersegi satu→ membuat testamen/wasiat 

b. bersegi 2 → jual beli 

c. bersegi 3 → mendirikan perseroan 

 

3. perbuatan melanggar hukum 



4. perbuatan yg tidak dikehendaki oleh seseorang yaitu perwakilan sukarela dan 

pembayaran yg tidak diwajibkan 

BUKU ke I KUHPerdt tentang Hukum Orang 

Buku ke I mengatur tentang orang atau manusia sebagai subjek hukum untuk memiliki hak 

dan bertindak, mengatur tentang hubungan kekeluargaan, serta hubungan hukum yg dapat 

dinilai dengan uang 

14. Subjek Hukum 

Pengertian subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban atau setiap yg memiliki hak dan 

kewajiban, terdiri dari manusia dan badan hukum (kumpulan manusia, PT) 

Sejak kapan manusia menjadi subjek hukum ? Sejak dalam kandungan manusia sudah menjadi 

subjek hukum, pasal 1 KUHPerdt dan pasal 1 KUHP. Bahwa setiap bayi dalam kandungan berhak 

atas harta yg ditinggalkan orangtuanya, serta setiap bayi dalam kandungan berhak untuk 

dilahirkan 

Subjek hukum cakap dan tidak cakap 

Cakap artinya mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan nya. Setiap 

subjek hukum adalah cakap, tetapi ada beberapa yg tidak cakap. 

Subjek hukum yg tidak cakap 

1. Orang yg belum dewasa dewasa menurut KUHPerdt adalah 21 th 

2. orang yg berada di bawah pengawasan/pengampuan, yaitu pemabuk, pemboros  dan orang 

yg tidak waras 

Kekuasaan orang tua → kewajiban orang untuk mendidik dan memelihara anak2nya, meliputi 

diri dan hartanya. 

Pendewasaan→mempersamakan seorang anak dengan seorang yg sudah dewasa: 

1. pendewasaan sepenuhnya oleh anak 20 th kepada Presiden melalui MA, maka sama seperti 

orang dewasa. 

2. pendewasaan sebagian oleh anak 18 th ke PN dan dewasa hanya untuk perbuatan yg diajukan 

saja. 

15. DOMISILI→atau adalah tempat diman seseorang dapat dicari. Setiap subjek hukum 

mempunyai domisili, domisisli istri ikut suami, anak ikut ortu. 

Domisili berguna untuk menentukan tempat dimana ia bisa dipanggil oleh pengadilan dan 

pengadilan mana yg berwenang mengadili perkaranya. 

 

 

 



Buku ke II KUHPerdt mengatur tentang Hukum Benda 

Hukum benda adalah hukum yg mengatur hubungan antara orang dengan benda atau harta 

kekayaannya. 

Benda oleh buku ke II disebut juga objek hukum dalam bahasa Belanda disebut Zaak termasuk di 

dalam benda, harta kekayaan, perkara, kepentingan, tindakan hukum atau perkara.  

Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi permasalahan dan kepentingan oleh subjek 

hukum 

Macam-macam benda/pembagian benda 

1. benda berwujud dan benda tidak berwujud 

2. benda dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan 

3. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 

4. benda bergerak dan benda tidak bergerak 

Pembagian benda yang terpenting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak karena 

pembebanan dan penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak berbeda. Yaitu: 

1. penyerahan benda bergerak adalah langsung, penyerahan banda tidak bergerak adalah tidak 

langsung 

Pembebanan benda bergerak disebut gadai, pembebanan benda tidak bergerak disebut hak 

tanggungan 

 Benda bergerak 

Pengertian adalah benda yang dapat dipindahkan dan berpindah dengan sendirinya 

Macam-macam; 

1. benda bergerak karena sifatnya, ternak, mobil dll 

2. benda bergerak karena ditentukan oleh UU, hak pakai atas benda bergerak 

3. benda bergerak karena dapat dipindahkan, buku, perabotdll 

Benda tidak bergerak 

Pengertian adalah benda yang tidak dapat berpindah dan dipindahkan/ benda tetap. 

Macam-macam: 

1. benda tidak bergerak karena sifatnya, tanah dengan segala yang ada diatasnya 

2. benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, mesin pada pabrik, benda yg tidak 

sungguh2 digabungkan dengan bangunan 

3. benda tidak bergerak karena ditentukan oleh UU, kapal berukuran 20 M2 ke atas dan segala 

hak atas benda tidak bergerak, HGU,HGB, 



Aturan yang mengatur tentang benda 

1. buku ke II KUHPerdt 

2. UU No 5 th 1960 (UUPA) 

3. UU No 15 th 2001(hak merek) 

4. UU No 31 th 2001 (desain Industri 

5 UU No 14 th 2000 (hak paten 

Hak-hak kebendaan yg ada pada buku ke II KUHPerdt 

1. bezit ( pasal 1997 KUHPerdt) adalah hak terhadap sebuah benda hanya secara lahir saja, 

sebenarnya benda itu bukan haknya. Seseorang menguasai suatu benda seolah-olah benda 

tersebut miliknya yg dilindungi oleh UU. 

Cara memperoleh: 

a. penyerahan ( dengan bantuan orang lain) 

b. pengambilan langsung, menguasai langsung benda tsb misal membuka lahan ( tidak dengan 

bantuan orang lain) 

c. warisan 

2. eigendom ( pasal 570 KUHPerdt)/ hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu 

benda dg leluasa dan berbuat bebas terhadap benda tersebut, asal tidak bertentangan dengan 

UU, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Cara memperoleh hak milik  (pasal 584)  

1.pemilikan, mengambil benda bergerak bukan milik orang lain, misal : ikan, mutiara 

2. natreking, benda bertambah karena kejadian alam seperti pengeringan sungai, hewan 

beranak, pohon berbuah 

3. perlekatan, segala yg melekat pada benda merupakan satu kesatua 

4. daluarsa/ lewat waktu , lewat waktu 30 th seseorang memperoleh hak milik 

5. penyerahan , misal jual beli    

3. Hak menikmati hasil (vruchtgebruik)(pasal 756 KUHPerdt) adalah hak untuk menikmati hasil 

dari benda milik orang lain seolah milik sendiri dengan memelihara sebaik2nya. 

4. Hak pengabdian tanah (servituut)/ pasal  674 KUHPerdt adalah suatu beban yg diletakkan atas 

tanah orang lain yg berbatasan, 

Sifat hak servituut 

a. Abadi → terus menerus, mengalirkan air 



b. Sementara--. Jika penggunaannya memerlukan perbuatan mns, seperti melintasi 

pekarangan, mengambil air, mengembala ternakinya  

Terjadinya hak servituut karena perjanjian atau sdh demikian terjadinya,  

Berakhirnya benda musna, percampuran hak, daluarsa 30 th 

5. hak opstaal (pasal 711KUHPerdt) adalah ahk untuk memiliki bangunan, gedung dan tanaman 

diatas tanah orang lain dapat dijadikan jaminan hutang 

6. hak erfpacht (pasal 720 KUHPerdt) adalah hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan 

sebidang tanah milik orang lain dengan membayar upeti tahunan, biasanya untuk perkebunan 

besar 

Hak jaminan 

 adalah hak untuk menjadikan sebuah benda sebagai jaminan hutang.  

1. pand (gadai) pasal 1150 KUHPerdt adalah hak atas benda bergerak untuk dijadikan jaminan 

hutang. 

Benda yg dijadikan jaminan diserahkan kepada pihak berpiutang 

2. Hipotik  pasal 1162 hak atas benda tidak bergerak untuk dijadikan jaminan hutang. 

Benda bergeraknya khusus untuk kapal dan pesawat terbang semenjak th 1996 dengan adanya 

hak tanggungan  

Proses hipotik harus dengan akte oleh pejabat pembuat akte kapal (PPAK) (syahbandar) dan 

pejabat pembuat akte pesawat terbang (PPAPT)  

Akte memuat identitas para pihak keterangan benda, jumlah hutang, jumlah jaminan, hak2 yg 

dijanjikan seperti menjual sendiri, menyewakan, janji asuransi, cara pembayaran dll. 

Kemudian akte hipotik harus didaftarkan pada kantor pendaftaran kapal atau kantor 

pendaftaran pesawat untuk mendapatkan sertifikat hipotik, kemudian diumumkan dalam 

tambahan lembaran negara berakhirnya hipotik diikuti dengan roya atau pencoretan 

3. Jaminan fidusia (PP No 42/1999) 

Pengertian adalah jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dimana benda 

jaminan tetap berada pada pihak pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan suatu hutang. 

Objek; benda bergerak yaitu benda inventaris, peralatan mesin, kendaraan bermotor 

Objek ; benda tidak bergerak yaitu hak pakai atas rumah susun 

Proses: pasal 11 

Fidusia dilakukan akte otentik ( pasal 6)  dalam bahasa indonesia, akte fidusia memuat identitas, 

data perjanjian, uraian benda,  

 



2. didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Kementerian Hukum dan Ham. 

3. kantor pendaftaran fidusia akan mencatat ke dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan 

sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada penerima fidusia 

4. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan PN. 

Penerbitan Jaminan Fidusia (pasal 14) 

1. sertifikat jaminan fidusia diterbitkan pada tanggal penerimaan permohonan 

2. sertifikat jaminan fidusia adalah salinan  buku daftar fidusia  

3. jaminan fidusia mulai berlaku pada saat dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia 

4. sertifikat jaminan fidusia memuat kata2 “demi keadilan berdasarkan KTYME” 

5. sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 

6. jika debitur ingkar janji maka kreditur atau penerima fidusia berhak menjual jaminan atas 

kekuasaan sendiri 

Hak Tanggungan ( UU No 4/1996) 

Pengertian→ hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah untuk 

pelunasan suatu hutang. 

Objek : Hak milik, HGU,HGB 

Satu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari 1 hak tanggungan 

Peringkat hak tanggungan pertama berhak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui lelalng dan mengambil pelunasan. 

  Prosedur Hak Tanggungan 

Hak tanggungan dibuat dengan akte PPAT (pasal 10) yg memuat : identitas, utang yg dijamin, 

nilai tanggunganuraian objek, janji2 

Didaftarkan (pasal 13) pada kantor pendaftran tanah dalam waktu 7 hari setelah setelah hak 

tanggungan n ditandatangani 

Kantor pendaftaran tanah memnuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku 

hak atas tanah dan menyalinnya ke sertifikat hak atas tanah 

 Hak tanggungan lahir pada saat dicatatnya hak tanggungan pada buku tanah hak tanggungan 

 Kantor pendaftran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yg memuat kata2 “ demi 

keadilan berdasarkan KTYME” 

 Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial = keputusan PN 

Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan 

 



Hapusnya hak tanggungan 

hutang lunas 

Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan 

Pembersihan berdasarkan peringkat oleh PN berdasarkan permohonan  

Hapusnya hak tanggungan tidak menghapus hutang 

Hukum Agraria / UU no 5 th 1960/UUPA 

UUPA bertujuan untuk mengadakan hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat 

tanah, sehingga tercapai suatu keseragaman (uniformitas) atas mengenai hukum tanah, bumi, 

air, dn kekayaan alam lainnya. 

Azas hukum Agraria 

Azas menguasai dari negara, negara yg berwenang mengatur 

Azas berfungsi sosial, jika kepentingan umum mengendaki maka harus dilakukan 

Azas max dan min..5 Ha dan 20 Ha 

Hak-hak atas tanah yg ada di UUPA 

Dengan UU no 5 th 1960 UUPA maa hak-hak kebendaan yg ada pada buku ke II KUHperdt tidak 

berlaku lagi kecuali tentang Pand dan hipotik 

1. hak milik pasal 20 adalah hak yg turun temurun, terkuat, terpenuh yg dapat dipunyai orang 

atas tanah, hak milik berfungsi sosial. 

2. hak guna usaha pasal 28-34 adalah hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai oleh negara 

untuk pertanian, peternakan besar dalam jangka waktu 25 sampai 35 tahun. 

3. Hak Guna Bangunan pasal 35-40 

Adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik pemerintah atau tanah orang lain 

ngan waktu 30 th dengan suatu perjanjian 

4. Hak pakai pasal 41-43 adalah hak untruk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yg 

dikuasai oleh negara dan pihak lain 

5. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan 

6 hak guna air adalah hak untuk memperoleh air untuk kepentingan atau keperluan tertentu 

untuk mengalirkan air di atas tanah orang lain 

Hak reklame pasal 230 KUHperdt 

Hak yg dimiliki oleh penjual untuk meminta kembali barang yg sudah dijualnya 

Bentuk hak reklame 

1. hak reklame diluar kepailitan artinya kepailitan tidak terjadi, 



Syaratnya: 

a. penjualan terhadap benda bergerak dan tunai 

b. benda yg dijual masih ditangan pembeli 

c. dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah jual beli 

2. hak reklame dalam kepailitan, artinya kepailitan terjadi 

Syaratnya: 

a.. pembeli lalai membayar 

b.  Penjualan dengan cara dicicil 

c. dapat dilakukan dalam waktu n60 hari setelah jual beli 

d. jika barang tersisa sebagian tetap dikembalikan dengan  ditanggung penjual 

Perbedaan hak kebendaan dg hak perseorangan 

Hak kebendaan  

Adalah hak yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yg dapat dipertahankan 

Ciri : 

1. memberikan kekuasaan langsung   kepada sesorang atas suatu benda 

2. dapat dipertahankan terhadap orang yg melanggar hak kebendaan tsb  

Hak perseorangan  

Adalah hak yang memberikan hak tuntutan atau penagihan kepada seseorang 

Ciri: 

Memberikan hak untuk menuntut  

Dipertahankan terhadap sementara orang   

Hak Privilege/ pasal 1131 

Adalah hak istimewa yg diberikan terhadap piutang 

Atau piutang2 yg diberikan hak istimewa 

Pasal 1131 menyatakan bahwa semua benda yg dimiliki seseorang menjadi tanggungan untuk 

semua hutangnya 

Pasal 1132 menyatakan penagih2 yg timbul dari privilege Pand dan Hipotik harus mengambil 

pelunasan terlebih dahulu 

Pasal 1134 menyatakan prilege adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yg 

diberikan oleh uu berdasarkan sifat piutangnya yg disebut dengan BEVOONRECHTE SHCULDEN. 



Privilege timbul setelah semua harta benda disita 

 Piutang karena Pand dan Hipotik lebih tinggi dibanding piutang privilege lainnya. 

Piutang2 yg diberikan hak privilege: 

1. biaya perkara untuk penyitaan, biaya penjualan 

2. uang sewa dari benda tidak bergerak 

3. harga barang bergerak yg belum dibayar 

4. biaya karena menyelamatkan suatu benda 

5. Biaya pembuatan suatu benda yang belum dibayar 

Piutang yg diberikan hak privilege untuk kekayaan yg berhutang: 

1. biaya eksekusi dan biaya menyelematkan kekayaan 

2. ongkos penguburan dan pengobatan 

3. biaya hidup 

Buku ke III Perikatan 

Pengertian perikatan 

Adalah hubungan hukum antara 2 pihak, pihak yg satu berhak menuntut dan pihak yg berhak 

memenuhi tuntutan 

Perjanjian adalah peristiwa hukum dimana keduabelah pihak bersepakat akan melaksanakan 

apa yg mereka perjanjikan 

Perikatan = perjanjian, tetapi perikatan lebih luas dari perjanjian karena perikatan salah satunya 

bersumber dari perjanjian. 

Azas Perikatan/azas buku ke III 

1. azas kebebasan berkontrak dan terbuka 

Pasal 1338 KUHPerdt menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian diserahkan sepenuhnya 

kepada ke2 belah pihak untuk menentukan isi, dan sanksi perjanjian asalkan tidak bertentangan 

dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan 

Pasal 1339 KUHPerdt menyatkan bahwa perjanjian nyg telah dibuat secara sah berlaku sebagai 

UU bagi yg membuatnya. 

2. azas penambahan adalah  bahwa buku ke III sebagai aturan tambahan jika para pihak lupa 

dalam membuat perjanjain 

3. azas konsensuil bahwa perjanjian yg dibuat oleh para pihak haruslah karena  keinginan bebas 

dari para pihak tersebut 

Sumber Perikatan 



1. Dari Undang-Undang 

– a.  Dari UU (saja) 

– b.  Dari UU yg didahului oleh perbuatan manusia: 

– 1. perbuatan sukarela  

– 2. perbuatan melawan hukum 

2. Dari perjanjian 

Perikatan Yang Bersumber Dari UU 

1. a. perikatan yg bersumber dari uu adalah perikatan yg sudah sedemikian rupa ditentukan oleh 

UU,  

Contoh: perikatan dalam keluarga/ hubungan kekeluargaan  

Perikatan yang lahir dari uu yg didahului oleh perbuatan manusia  

Adalah perikatan yg sudah ditentukan oleh uu sedemikian rupa tetapi ada perbuatan yg 

dilakukan terlebih dahulu sehingga menyebabkan mns terikat 

1.a.1. perikatan yg lahir dari uu didahului oleh perbuatan sukarela. Adalah perikatan terjadi 

karena seseorang melakukan perbuatan sukarela untuk orang lain, maka orang yg dituju harus 

mengganti segala biaya yg dikeluarkan karena perbuatan sukarela tersebut.  ( Zaakwaarneming 

pasal 1334 KUHPerdt) 

1.b.2. perikatan yang lahir dari uu didahului oleh perbuatan melanggar hukum. Adalah perikatan 

yg lahir karena perbuatan yg merugikan orang lain, maka orang yg dirugikan berhak menuntut 

dan orang yg merugikan wajib memenuhi tuntutan ( Onrechtmatigedaad pasal 1365 KUHPerdt) 

Perikatan yg lahir dari perjanjian 

2. perikatan yag lahir dari perjanjian adalah perikatan yg terjadi karena kesepakatan dari kedua 

belah pihak. 

Syarat sah perjanjian: 

1. sepakat 

Bebas dari dipaksa, ditipu dan keliru 

2. cakap 

3. suatu hal tertentu 

3. sebab yg halal 

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif yaitu syarat yg harus ada pada diri yg membuat perjanjian. 

Jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan 



Syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif yaitu syarat yg harus ada pada benda yg diperjanjikan . Jika 

tidak terpenuhi maka perjanjian batal dengan sendirinya 

Prestasi dan Wanprestasi 

prestasi adalah kewajiban melaksanakan apa yg sudah diperjanjikan 

Macam/bentuk 

1. Menyerahkan  

2. Melakukan 

3. Tidak melakukan 

Wan prestasi adalah ingkar janji tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan apa yg 

sudah diperjanjikan 

Macam/bentuk 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Terlambat melaksnakan prestasi 

3. Melaksankan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yg diperjanjikan 

  

Cara /langkah untuk menuntut debitur yg lalai 

1. melakukan teguran ringan 

2. melakukan teguran keras 

3. melakukan somasi 

4. melakukan gugatan 

Tuntutan yg dapat dipilih kreditur untuk menuntut debitur yg lalai 

Tuntutan untuk melaksanakan perjanjian 

Tuntutan untuk penggantian kerugian 

Tuntutan pelaksanaan perjanjian ditambah dengan penggantian kerugian 

Tuntutan untuk pembatalan perjanjian ditambah dengan penggantian kerugian 

Jika debitur memilih tuntutan berupa penggantian kerugian  

Maka ganti kerugian dapat berupa: 

1. Konsten adalah biaya yg dikeluarkan sebelum, saat dan setelah perjanjian  

2. Schaden adalah kerugian yg sungguh2 menimpa kreditur akibat debitur  wanprestasi   



3. Intressen adalah yaitu kehilangan keuntungan atau bunga yg diharapkan 

Tangkisan Debitur 

Bila debitur dituntut oleh kreditur maka debitur dapat melakukan pembelaan dengan 3 cara 

agar terbebas dari pembayaran ganti kerugian. 

1. overmacht (force mayeur)(keadaan memaksa) adalah suatu keadaan diluar kekuasaan debitur 

sehingga debitur tidak dapat melasanakan prestasi 

a. overmacht mutlak, suatu kedaan dimana debitur benar2 tidak dapat melaksanakan 

prestasinya, bencana alam 

b. overmacht relatif, suatu keadaan dimana debitur masih dapat melaknakan prestasi jika 

overmacht sudah berlalu, misalnya benda yg diperjanjikan hilang dipasaran 

Mora Creditoris dan rechtverweking 

2. mora creditoris adalah alasan debitur kepada kreditur bahwa kreditur yg lalai dalam 

melaksanakan isi perjanjian sehingga merugikan dirinya sendiri 

3. rechtverweking adalah  alasan debitur kepada kreditur bahwa kreditur terlihat dari sikapnya 

melepaskan haknya, membeli barang cacat. 

Resiko  

Adalah kewajiban memikul kerugian yg menimpa benda yg diperjanjikan oleh suatu kejadian di 

luar kesalahan salah satu pihak. 

Resiko diatur: 

1. pasal 1237 KUHPerdt tentang perjanjian penyerahan barang 

Isinya: suatu perjanjian penyerahan barang sejak lahirnya perjanjian tsb, barang yg yg 

diperjanjikan sudah menjadi tanggungjawab sipenerima brang, jika barang tersebut musnah 

sebelum diserahkan maka tanggungjawab ada ditangan si penerima 

2.Pasal 1460  tentang perjanjian jual beli. 

Isi: bahwa suatu barang yg sudah dijual akan menjadi tanggungjawab pembeli walaupun barang 

tersebut belum diserahkan 

3. Pasal 1545 tentang perjanjian tukat menukar 

Isi: bahwa jika suatu barang yg telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar kesalahan sipemilik, 

maka persetujuan dianggap gugur dan siapa yg telah memenuhi persetujuan dapat menuntut  

Pasal 1237 dan pasal 1460 tidak sesuai dengan keadilan karena resiko ada dipihak yg telah 

melaksankan prestasi, kedua pasal ini dicabut berdasarkan SE MA no 3 th 1963 

Pasal 1545 sesuai dengan keadilan maka masalah resiko didasarkan pada pasal 1545.  

Macam2 Perikatan 



1. perikatan bersyarat adalah perikatan yg digantungkan pada suatu kejadian yang belum pasti 

dikemuadian hari 

2. perikatan yg digantungkan pada suatu ketetapan waktu , yaitu perjanjian baru akan 

terlaksana pada waktu yg sudah ditetapkan  

3. perikatan alternatif adalah perikatan yg memiliki 2 atau lebih persetuan yg dapat dipilih 

4. perikatan tanggung menanggung adalah antara bebrapa orang sebagai satu pihak dengan 

satu orang sebagai pihak lain  

5. perikatan dengan penetapan hukuman yaitu perikatan dengan mencantumkan sanksi 

6. perikatan alam/perikatan bebas, perikatan tidak sempurna adalah suatu perikatan yg berada 

ditengah-tengah antara perikatan hukum dan perikatan moral. Tuntutan tidak dapat dilakukan 

melalui pengadilan, hanya moral debiturlah yg mendorong untuk melaksanakan prestasi 

Contoh: 

1. hutang karena judi 

2. Pembayarn bunga yg tidak diperjanjikan 

3. hutang pailit yg sdh diperdamaikan 

Hapusnya Perikatan 

1. pembayaran adalah pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela dengan menyerahkan dan 

melaksanakan.  

2. Pembaharuan hutang adalah hutang lama diperbaharui (novasi 

3. kompensasi adalah perhitungan timbal balik 

4. percampuran hutang adalah hutang lunas karena perkawinan antara 2 pihak  

5. penawaran pembayaran tunai dikuti dengan penyimpanan ( konsinyasi) 

6. pembebasan hutang 

7. musnahnya barang 

8. pembatalan perjanjian 

Perjanjian khusus 

Adalah perjanjian yg diatur dalam KUHPerdt dan disebut juga dengan perjanjian bernama 

karena memiliki nama. 

1. perjanjian jual beli adalah perjanjian antara 2 pihak dengan kesanggupan oleh satu pihak 

untuk menyerahkan hak milik suatu barang dan pihak lain sanggup menyerahkan sejumlah uang. 

Huurkoop adalah barang dijual dengan dicicil dan pembeli dapat memiliki barang bila cicilan 

telah lunas.  



2. perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian antara 2 pihak, pihak yg satu sanggup 

menyerahkan suatu benda untuk dipakai dlm jangka tertentu dan pihak lain sanggup membayar 

sewa. 

3. perjanjian hibah ( schenking) adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk 

menyerahkan hak milik suatu barang dengan cuma2 dan seketika mengikat dan tidak dapat 

dicabut lg 

4. perjanjian kerja (perburuhan) adalah perjanian antara pemberi kerja dengan seorang pekerja 

untuk melaukan suatu pekerjaan, ada 3 bentuk: 

a.perjanjian perburuhan sejati ( arbeids-overemcomst) 

Antara atasan dan bawahan, ada upah, untuk suatu waktu 

b.perjanjian pemborongan pekerjaan 

c.perjanjian untuk melaukan suatu jasa 

Pembuktian dan Kadaluarsa 

Pembuktian 

Definisi pembuktian tidak ada, tetapi dl setiap perkara yg diajukan dan yg dibantah harus 

dibuktikan kebenarannya 

Macam2 alat bukti: 

1. Surat2 terbagi atas: 

a.surat akte terbagi atas: 

1. akte resmi 

2. akte dibawah tangan 

b.surat lain 

2. kesaksian 

3. persangkaan 

4. pengakuan 

5. sumpah 

Surat2  

1. a. surat akte adalah tulisan yg dibuat semata2 untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa 

1.a.1. akte resmi atau akte otentik adalah akte yg dibuat oleh atau dihadapan pejabat yg 

berwenang menurut UU, notaris, hakim, jurusita PN, pegawai catatan sipil. 

Kekuatan pembuktian: 



Akte otentik memiliki kekuatan pembuktian yg sempurna , artinya bila suatu pihak mengajukan 

akte resmi , hakim harus menerima dan menganggap apa yg tretulis pada akte otentik sungguh2 

terjadi, dan hakim tidak boleh meminta penambahan pembuktian lagi. 

1.a.2. akte di bawah tangan adalah akte yg tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. 

Kekuatan pembuktiannya lemah,  jika salah satu pihak mengakui apa yg ada pada akte maka 

akte di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian sama dengan akte resmi. 

Tetapi jika tanda tangan tsb disangkal maka maka wajib dibuktikan kebenaran apa yang tertera 

pada akte. Cap jempol = tanda tangan 

b. surat2 lain yaitu surat yang bukan berupa akte, seperti surat, faktur, catatan yg dibuat oleh  

satu pihak yg kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim 

2. kesaksian adalah peristiwa yg dilihat dengan mata kepala sendiri atau yg dialami sendiri oleh 

seseorang yg disebut saksi. 

Kesaksian yg tidak diterima: 

1. kesaksian yg didapatkan dari orang lain 

2. kesaksian berupa kesimpulan  

3. kesaksian oleh seorang saksi yg dekat hubungan dengan yg berperkara 

4. satu orang saksi bukanlah saksi 

3. persangkaan adalah kesimpulan yg diambil dari suatu peristiwa yg sudah terang dan nyata: 

a.persangkaan yg ditetapkan oleh hakim→ persangkaan yg dilakukan oleh seorangterhadap 

peristiwa yg tidak dapat dibuktikan melalui kesaksian, misal pada perkara perzinaan. 

b. persangkaan yg ditetapkan UU yaitu persangkaan untuk tidak dapat mengajukan pembuktian 

lagi, karena dari bukti yg sudah ada sudah dapat ditetapkan kejelasan masalah 

Contoh kwitansi pembayaran rumah atau listrik  untuk bulan maret, sedangkan kwitansi dibulan 

jan, feb ada, demikian juga dengan kwitansi di bulan april mai ada,   

4. pengakuan sebenarnya bukan alat bukti karena salah satu pihak sudah mengakui 

5. sumpah 

a.sumpah yg menentukan yg diperintahkan oleh salah satu pihak yg berperkara kepada pihak 

lawan dengan maksud mengakhiri perkara. 

Jika pihak lawan bersumpah dan isi sumpah disusun oleh pihak yg memerintahkan maka yg 

mengangkat sumpah akan dimenangkan oleh hakim, pihak yg diminta bersumpah dapat 

mengembalikan permintaan sumpah tsb 

Kekuatan sumpah memaksa hakim harus menerima atau mengaanggap peristiwa dl sumpah 

benar terjadi 



b.sumpah tambahan adalah sumpah yg diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak , 

pihak yg diminta bersumpah dapat menolak 

Lewat waktu/ Kadaluarsa 

Yaitu berlalunya suatu waktu seseorang mendapatkan suatu hak atau seseorang lepas dari suatu 

tuntutan 

1. mendapatkan hak 

Terhadap benda tidak bergerak, jika seseorang bezit selama 20 th maka ia dianggap memiliki 

hak atas benda itu asal dapat menunjukkan bukti, jika 30 th berlalu maka ia tidak perlu 

menunjukkan bukti lg cukup dengan ia bezitter selama 30 th itu. 

Terhadap Benda bergerak seseorang dianggap langsung sebagai pemilik  

2. lepas dari tuntutan  

a. Lewatnya waktu 30 th maka seseorang lepas dari tuntutan hukum atau penagihan, seseorang 

dapat menyatakan bahwa 30 th ia tidak pernah mendapatkan penagihan/ tuntutan , namun jika 

seseorang pernah dituntut waktu 30 th  berlalu tidak dapat menggugurkan tuntutan. 

b. 2 th untuk rekening dokter 

c.  3 th untuk rekening toko, penjualan barang sehari-hari 

istilah2 

Rechtverweking= pelepasan hak 

Decheanche = pelepasan hak dalam hak reklame 

Actio pauliana pasal 1341 KUHPerdt adlah tuntutan kreditur terhadap debitur melalui hakim 

bahwa perbuatan debitur telah merugikan kreditur, misalnya memakai barang jaminan sehingga 

merosot nilainya, atau menjual barang jaminan 

4. derden beding suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak untuk kepentingan pihak ke tiga 

Hubungan Hukum Dagang Dan Hukum Perdata 

Pengertian Hukum dagang adalah hukum yg mengatur masalah dagang yaitu kegiatan usaha 

untuk mencari keuntungan 

Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata→ antara aturan hukum perdata dan hukum 

dagang tidak ada perbedaan, didalam hukum perdata juga diatur masalah dagang. Jika hukum 

perdata dan hukum dagang mengatur masalah yg sama maka yga kan dipakai atau yg akan 

diberlakukan adalah hukum dagang. 

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dikenal dengan suatu  azas Lex Spesialis 

Derogat Legi generalis artinya hukum khusus mengenyampingkan hukum umum 

Sejarah Hukum Dagang 



Hukum Perdata kita adalah bermula dari hukum perdata Romawi (Code Civil) ( Corpus Yuris Civil) 

yg tidak megatur tentang masalah dagang. Masalah diatur hanya dalam hukum kebiasaan. 

Perancis dengan Raja Lodwij mencoba menyusun hukum dagang yg berasal dari hukum 

kebiasaan tersebut dan menamakannya Code Commerce dan diberlakukan di Belanda. 

Kemudian Belanda merdeka dan menyusun hukum dagang sendiri tetapi mencontek hukum 

dagang perancis dan menamakannya dengan WVK ( wet book van koophandels), kemudian 

Belanda menjajah Indonesia dan memberlakukan WVK di Indoensia, kemudian Indonesia 

merdeka maka WVK tetap berlaku dan dinamakan dengan KUHD. 

Sumber Hukum Dagang 

1. KUHPerdt Buku ke III 

2. KUHD 

3. UU lain 

4. perjanjian kedua belah pihak 

Inilah yg lex spesialis derogat generalis, KUHD akan dipakai jika antara KUHD dan KUHPedrt 

mengatur masalah yg sama. 
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