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PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG

A. Perbuatan Manusia yang tidak melawan hukum
(rechtmatige)

1. Zaakwarneming (perwakilan sukarela)

• Dalam KUH Perdata tidak secara tegas diatur
mengenai perumusan zakkwarnemong, tetapi
kita bisa melihatnya dari pasal 1354 KUH 
Perdata. 



• Pasal 1354

• Jika seseorang dengan sukarela tanpa
ditugaskan, mewakili urusan orang lain, 
dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia
secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk
meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, 
hingga orang yang ia wakili kepentingannya
dapat mengerjakan sendiri urusan itu…



• Zaakwaarneming adalah suatu perbuatan dimana

seseorang secara sukarela menyediakan dirinya

dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, 

dengan perhitungan dan resiko tersebut.



Syarat :
• Yang diurus adalah kepentingan orang lain.
• Secara sukarela.

• Tanpa mendapat kuasa atau perintah.
• Dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu.
• Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan

itu.



• Bertindak menurut hukum,dalam melakukan
perbuatan mengurus kepentingan itu harus
dilakukan berdasarkan kewajiban menurut
hukum (undang-undang), atau tidak
bertentangan dengan kehendak pihak yang 
berkepentingan.



Hak dan kewajiban para pihak

HakHak dandan kewajibankewajiban yang yang mewakilimewakili..

• Kewajiban mengerjakan segala sesuatu yang 
termasuk urusan itu sampai selesai,dengan
memberikan pertanggungjawaban.

• Pasal 1355

Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, meskipun orang yang 
kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan
diselesaikan,sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih
pengurusan itu



• Berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang 
diwakilinya tersebut. 

Pasal 1357

Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, 
diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh
wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang 
disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat
olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan
perlu. 



HakHak dandan kewajibankewajiban yang yang diwakilidiwakili

• Berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh
wakil itu atas namanya, membayar ganti kerugian atau
pengeluaran.

• Berhak atas keringanan pembayaran ganti kerugian
atau pengeluaran itu, yang disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian pihak yang mengurus kepentingan itu, 
berdasarkan pertimbangan hakim dan berhak meminta
pertanggungjawaban atas pegurusan kepentingan itu.



2. Pembayaran Tanpa Hutang (Onverschuldigde betaling)

Pasal 1359

• Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa 
yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut 
kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah 
dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali. 



Pasal 1362
• Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang 

yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib 
mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung 
dan han pembayaran, tanpa mengurangi penggantian 
biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita 
penyusutan. 

• Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi diluar 
kesalahannya, ía wajib membayar harganya dan mengganti 
biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat 
membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga 
seandainya berada pada orang yang seharusnya 
menerimanya.



Pasal 1363

• Barangsiapa menjual suatu barang yang 
diterimanya dengan itikad baik, sebagai 
pembayaran yang diwajibkan, cukup 
memberikan kembali harganya. Jika Ia dengan 
itikad baik telah memberikan barang itu 
dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka 
ía tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.



B. Perbuatan manusia yang melawan hukum 
(Onrechtmatige daad)

• Dasar hukum :

Pasal 1365
• Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 

membawa kerugian kepada orang lain, 
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian 
itu karena kesalahannya untuk menggantikan 
kerugian tersebut. 



UnsurUnsur--unsurunsur melawanmelawan hukumhukum

1. PerbuatanPerbuatan yang yang melawanmelawan hukumhukum

• Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

• Menurut Arrest 1919 :bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan
suatu perbuatan melawan hukum jika :

- Melanggar hak subyektif orang lain.

- Bertentangan dengan kewajiban hokum si pembuat, yi kewajiban
menurut undang-udang.

- Bertentangan dengan kesusilaan.

- Bertentangn dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas
masyarakat terhadapdiri atau barang orang lain.



2. Kesalahan
• Dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Syarat obyektif

harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia
yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya
akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang 
baik untuk tidak berbuat.

• Syarat subyektif kita harus meneliti, apakah si pembuat
berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan
akibat dari perbuatanya.

• Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan.



3.Kerugian 

• Kerugiandapat berupa kerugian materiil dan
immaterial.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan
melawn hukum dengan kerugian.



Ada 2 teori :
a. Condition sine Gua Non (Von Burt)
• Menurut teori ini orang yang melakukan 

perbuatan hukum selalu bertanggung jawab, jika 
perbuatannya itu condito sine qua non 
menimbulkan kerugian.

b. Adequate verorzaking (von kries)
• Menurut teori ini terdapat hubungan kausal, jika

kerugian menurut aturan pengalaman secara
layak merupakan akibat yang dapat diharapkan
akan timbul dari perbuatan melawan hukum.


