
TAHUKAH ANDA…….??! 
Apa yang harus  termuat  dalam kontrak ……

Untuk  membuat  suatu  perikatan  yang  lazim  di  sebut  sebagai  perjanjian 
(kontrak), maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu:
 Apa yang dimaksud dengan Perikatan dan Perjanjian itu sendiri. 

PERIKATAN adalah
Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang 
memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang 
lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. 

Sementara
PERJANJIAN (psl.1313 KUH)
Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih (asas pribadi/ kepribadian) 

Jadi boleh dikata  adanya hubungan perikatan antara satu pihak dengan pihak 
lainnya menimbulkan Kewajiban:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu 

Lalu….
menurut psl 1338 KUH Perdata mengandung 4  asas-asas perjanjian 

 asas  kebebasan berkontrak 
 karena itu suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai 

UU bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servada);
 Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup 
untuk itu (asas konsensualisme);

 Harus ada itikad baik dari para pembuat perjanjian dalam melaksanakan 
perjanjiannya.

Aspek – aspek kebebasan berkontrak menurut psl.1338 KUH Perdata 
 Mengenai terjadinya perjanjian  (Konsensualisme)

 Perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak 
antara para pihak (consensus, consensualisme)



 Tentang akibat perjanjian 
 Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat 

dapat berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian 
 Tentang  isi Perjanjian 

Karena itu dalam berkontrak kita dapat bebas membuat berbagai macam 
kontrak tetapi……
Ada batasannya (menurut psl.1337 KUH Perdata) :

 Adanya syarat “sebab yang halal” dalam sahnya perjanjian 
 Bila tidak sesuai dengan ketentuan psl.1337 KUH per data maka tidak sah 

(*>jual beli bayi) 

Syarat sahnya kontrak 
1. Subyektif 

a) Sepakat 
b) Cakap 

2. Obyektif 
a) Hal tertentu 
b) Sebab yang halal

Untuk itu perlu kita ketahui apasih yang dimaksud dengan …

KESEPAKATAN
  Adanya rasa  ikhlas  atau saling  memberi  dan menerima atau sukarela 

diantara  pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Hal  ini  tidak 
dapat jadi  apabila   dasarnya  paksaan,  penipuan atau kekhilafan tidak 
dapat menjadikan sebuah kesepakatan 

KECAKAPAN
 Para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh 

hukum  dinyatakan  sebagai  subyek  hukum,  kecuali  anak-anak 
(belum  menikah)  dan  orang  sakit  jiwa  atau  orang  dewasa  yang 
ditempatkan dibawah pengawasan (curatele) 

Hal tertentu 
  Objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat 

ditentukan, jadi tidak samar-samar  (agar tidak menimbulkan kontra diktif 



seperti  jual  beli  sebuah  mobil  harus  jelas  mereknya,   buatan  tahun 
berapa, warna apa, nomor mesinnya, sasisnya dll). 

Selanjutnya  kita  masuk  dalam  tahap  Penyusunanan  kontrak  dan  format 
penulisan kontrak (item ini tercantum dalam Kepres 80 Tahun 2003  TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)

3 TAHAPAN PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS

1. Prakontrak;
a) Negosiasi 
b) Memorandum of Understanding (MoU)
c) Studi Kelayakan 
d) Negosiasi (lanjutan)

2. Kontrak;
a) Penulisan naskah awal 
b) Perbaikan naskah 
c) Penulisan naskah akhir 
d) penandatanganan 

3. Pascakontak.
a) Pelaksanaan 
b) Penafsiran 
c) Penyelesaian sengketa 

FORMAT PENULISAN KONTRAK
1. JUDUL

Dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, 
misalnya : Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Joint Venture (License Agreement);

2. PEMBUKAAN
“Yang bertanda tangan di bawah ini …… atau 
Pada hari ini Senin tanggal dua Januari tahun dua ribu sembilan, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini…… ;

3. PIHAK-PIHAK 
Sebutkan Nama, Pekerjaan/Jabatan, Tempat tinggal, dan bertindak untuk 
siapa ;

4. LATAR BELAKANG KESEPAKATAN (RECITAL)



Contoh Rumusannya: (dalam menjual mobil/sepeda motor)
Dengan menerangkan penjual telah menjual kepada pembeli dan pembeli 
telah membeli dari penjual sebuah mobil/sepeda motor merek …… tipe…. 
Dengan ciri-ciri berikut ini : Engine No. … Chasis … Tahun Pembuatan ….. 
Dan Faktur Kendaraan tertulis atas nama ….. Alamat…… dengan syarat-
syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli ;

5. ISI
Mengatur Hak dan Kewajiban Pihak-pihak yang berisi berbagai janji, 
ketentuan, klausula yang disepakati bersama (berbentuk pasal-pasal, ayat-
ayat, huruf-huruf dan angka-angka tertentu) 
Dalam bagian ini memberikan menerangkan pula :

• Sewa-menyewa : batas waktu penyewaan, hal-hal apa saja yang 
termasuk dalam paket penyewaan, apa yang boleh/tidak boleh 
dilakukan, sanksi dll;

• Pembangunan : waktu pelaksanaan, sanksi dll ;
6. PENUTUPAN.


