
HUKUM PERJANJIAN

RH



WANPRESTASI

• Wanprestasi , ingkar janji, wanprestatie,
default, prestasi buruk artinya tdk
memenuhi kewajiban yang telah
ditetapkan dalam perikatan, baik
perikatan yang timbul karena perjanjian
maupun perikatan yang timbul karena
undang-undang.
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Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua
kemungkinan alasan :
1. karena kesalahan debitur, sengaja atau

lalai
2. keadaan memaksa (force majeure)



WANPRESTASI - LANJUTAN
Wujud wanprestasi dapat berupa :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi

akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan,

tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikannya,

tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut

perjanjian tidak boleh dilakukan.
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WAN..

• Debitur dikatakan wanprestasi, hrs dipenuhi
dua syarat :
1. Syarat materiil : adanya kesalahan (

sengaja dan lalai ).
Sengaja : perbuatan yang dilakukan
memang diketahui dan dikehendaki.
Lalai : yang diketahui hanya perbuatan itu
“ mungkin “ menimbulkan kerugian bagi
orang lain.



Untuk adanya kesalahan hrs dipenuhi
dua syarat :
a. perbuatan tsb harus dapat
dihindarkan;
b. perbuatan tsb harus dpt
dipersalahkan kepada si pelaku.
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• Syarat formil : adanya teguran atau
penetapan lalai atau somatie dari
kreditur kepada debitur.



Pasal 1238 KUH Perdata menunjukkan 
bahwa ada tiga bentuk somasi, yaitu :

1. Surat perintah;
2. Akta sejenis;
3. Tersimpul dalam perikatan itu 

sendiri.



Dalam hal tertentu somasi tidak diperlukan, 
yaitu dalam hal :
a. Adanya ketentuan batas waktu dalam 

perjanjian (fataal termijn); 
b. Prestasi dalam perjanjian berupa tidak 

berbuat sesuatu, karena seseorang 
dikatakan wanprestasi apabila melakukan 
sesuatu yang tidak diperbolehkan;

c. Debitur mengakui dirinya wanprestasi



Tanpa harus SOMASI :
• Debitur sudah mengakui ;
• Debitur terang-terangan menolak 

berprestasi;
• Debitur memenuhi / keliru



• SEMA Nomor 3 Tahun 1963 ada ditentukan 
bahwa dalam beberapa pasal pada BW, 
dinyatakan tidak adil dan tidak memenuhi 
perkembangan Zaman sehingga diusahakan 
untuk dicabut. Salah satunya adalah Pasal 
1238 BW yang mengatur SOMASI.



• Pasal 1238 BW ditafsirkan oleh MA bahwa 
: gugat ke pengadilan tidak usah didahului 
dengan somasi, karena dengan diterimanya 
tuntutan berupa turunan surat gugat oleh 
penggugat kepada Tergugat, tergugat 
dianggap sudah menerima somasi sehingga 
tidak diberikannya Somasi dimungkinkan 
dan diganti dengan Turunan Surat Gugatan 
yang berada di tangan Penggugat.



• RASIO-nya : dengan turunan surat gugatan, 
tergugat masih diberikan kesempatan untuk 
berprestasi sebelum perkara disidangkan.

• Dalam praktek, penggugat masih memakai 
somasi untuk menghindari dikalahkan. 

• Dalam hal pasal tersebut hakim tidak terikat 
pada sema nomor 3 tahun 1963 karena 
hanya berupa surat edaran.



Ganti Rugi

• Tempat Pengaturan : Pasal 1243 – 1252 BW
• Wujud GR : Uang
• Rincian GR : Kosten

Schade
Interessen



• Ganti Rugi dengan uang, karena uang bersifat 
praktis dan tidak menimbulkan banyak 
perselisihan.

• Bentuk-bentuk GR :
1) Uang
2) Perbuatan tidak mengulangi lagi 
3) Pemulihan kepada keadaan semula
4) Apabila  2) dan 3) tidak terpenuhi, diharuskan 

membayar uang pemaksa (dwangsong )



Rincian GR :
• Kosten : uang yang telah dikeluarkan.
• Schade : Kerusakan/kerugian yang dialami.

GELEDEN VERLIES (Kerugian 
yang Nyata)

• Interessen : Keuntungan yang diharap-
harapkan GEDERFDE WINST



• Ganti rugi yang dapat dituntut hanya 
meliputi kerugian yang dapat diduga dan 
yang merupakan akibat langsung dari 
wanprestasi.



Conditio Sine Qua Non (Von Buri)
• Suatu Peristiwa (A) adalah sebab dari 

peristiwa yang lain (B )
• (B) tidak akan terjadi, apabila  tidak ada 

peristiwa (A)
cth : Tidak datangnya Bintang Tamu (debitur) (A) 

membuat Panitia panik karena penonton ngamuk 
(B)



Adequate Veroorzaking (Von Kries)
• Menyatakan bahwa suatu peristiwa A 

adalah sebab dari peristiwa B, dengan syarat 
peristiwa A menurut pengalaman manusia 
yang normal dapat diduga akan 
menimbulkan akibat yang merupakan 
peristiwa B.



• Akibat hukum bagi debitur yang telah
melakukan wanprestasi adalah hukuman
atau dijatuhi sanksi atau akibat-akibat 
berupa :
a. Membayar kerugian yang diderita oleh 

kreditur (Pasal 1243 KUHPdt). Ketentuan ini
berlaku untuk semua perikatan.

b. Membatalkan atau memutuskan perjanjian
lewat hakim (Psl 1266 KUHPdt)
Berlaku untuk perikatan timbal balik



c. Peralihan resiko (Pasal 1237 KUHPdt) 
Ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk
menyerahkan sesuatu.

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di 
muka hakim.

e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, 
atau pembatalan perjanjian disertai dengan
pembayaran gantikerugian (Psl 1267 KUHPdt). 
Berlaku utk semua perikatan.



Pembelaan Debitur

Tangkisan Debitur apabila dituduh wanprestasi :
a. Karena ada Overmacht ;
b. Tidak berprestasi karena kreditur juga tidak 

berprestasi (Exeptio non adimpleti 
Contractus)

c. Karena ada pelepasan hak (rechts 
verwerking)



OVERMACHT

• Overrmacht , Force majeure : keadaan
atau kejadian yang tidak dapat diduga
terjadinya sebelumnya, shg menghalangi
seorang debitur untuk melaksanakan
prestasinya di luar kesalahannya.

• Overmacht dpt sbg alasan debitur utk
dibebaskan dari kewajiban membayar
ganti rugi.
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• Overmacht ada dua :
1. Absolut overmacht , obyektif ( tetap ) :

apabila perj sama sekali tdk mungkin
dilaksanakan, prestasi tdk mungkin
dilaksanakan, mis : barang hilang,
dirampok, dicuri, dsb.

2. Relatief overmacht, subyektif ( tdk tetap ) :
debitur masih mungkin melaksanakan
prestasi tapi membutuhkan pengorbanan
yang sangat besar , mis : krisis ekonomi,
sakit, dsb. 24


