Ketentuan-ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak
A. SOMASI
l. Dasar Hukum dan Pengertian Somasi
Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari ingebrekestelling.
Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi
adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat
memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara
keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai
dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi itu, yaitu
a. debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima
sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;
b. debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak
memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan
melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab
tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin
dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
c. prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah
lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk
memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tentu tidak dilaksanakan, maka sudah
tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi
tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur.

2. Bentuk dan Isi Somasi
Dari telaahan berbagai ketentuan tentang somasi. tampaklah bahwa bentuk, somasi
yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah
atau sebuah akta yang sejenis.

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang
berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang adalah Juru Sita, Badan Urusan

Piutang Negara, dan lain-lain. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit tiga kali,
dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal
debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan
I, II, dan III adalah tiga puluh hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama
tiga bulan atau sembilan puluh hari. Suatu contoh, BUPN mengirimkan surat
teguran kepada debitur supaya menghadap ke Kantor BUPN dengan tujuan untuk
melunasi utang-utang yang tidak dibayarkan kepada bank.

Berikut ini disajikan contoh surat somasi dari Bank BNI 46 Cabang Mataram.
BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46)
CABANG MATARAM
Jln. Langko Mataram. Telp. (0370) 631046

Mataram, 10 Juni 2002
Nomor

:

Lamp.

: 1 eksp

Hal

: Teguran Pertama

Kepada
Yth. Bapak M. Ali HMS
Jln. Towuti I/l3 Tanjung Karang Permai
Ampenan Mataram
di Mataram

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa
berdasarkan perjanjian kredit bank yang telah dibuat antara BNI 46 Cabang
Mataram dengan Saudara, pada tanggal 10 Juli 2001, bahwa setiap tanggal 10
bulan berikutnya Saudara harus membayar angsuran kredit, yaitu pokok dan
bunga sebesar Rp. 1.000.000,00 / bulan. Namun, berdasarkan data yang ada pada
kami, ternyata Saudara menunggak kredit atas utang pokok dan bunga sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diharapkan kepada Saudara untuk segera
melunasi kewajiban sebanyak tersebut di atas, paling lambat tanggal 15 Juli
2002.

Demikian, agar dapat saudara laksanakan tepat pada waktunya.

Pimpinan BNI Cabang Mataram
Tanda tangan

(Nama terang)

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu
1. apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); dan
3. tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 Juli
2002.

3. Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi
Ada lima macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagai mana
dikemukakan berikut ini (Niewenhuis, 1988).
a. Debitur menolak pemenuhan.
Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak
pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam
sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan
(HR 1-2-1957).
b. Debitur mengakui kelalaiannya.

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit
(diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.
c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.
Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa overmacht)
tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus
diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal
ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).
d. Pemenuhan tidak berarti lagi (zinloos)
Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau
melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang
dibiarkan lampau. Contoh klasik, kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin
atau peti mati. Penyerahan kedua barang tersebut setelah. perkawinan atau setelah
pemakaman tidak ada artinya lagi.
e. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur. Debitur
dapat langsung dinyatakan wanprestasi.

B. WANPRESTASI
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan
dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam restatement of the
law of contracts (Amerika Serikat). wanprestasi atau breach of contracts dibedakan
menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial breachts. Total breacht artinya
pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya
pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru
dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita.
Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita.
Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu

ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi
atau tidak.
2. Akibat Adanya Wanprestasi
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.
a. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia
terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi
akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan
mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur
wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
Oleh

karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri
dari

kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266

KUH Perdata.

3. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi
Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal
sebagai berikut.
a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267
KUH Perdata).
c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena
keterlambatan (HR 1 November 1918).
d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi
itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap breach of contract adalah
pembayaran compensation (ganti rugi), yang terdiri atas costs (biaya) and damages
(ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (rescission).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
a. debitur berada dalam keadaan memaksa;
b. beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya
bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan
besar lainnya;
c. kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata ).

Di dalam hukum Common Law, jika terjadi wanprestasi (breach of contracht),
maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (damages), dan
bukan pemenuhan prestasi (performance). Akan tetapi dalam perkembangannya,
adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya
dimungkinkan berdasarkan equity, di samping legal remedy (ganti rugi), ada
equitable remedy (pemenuhan prestasi). Di samping kedua gugatan tersebut, dalam
hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran
karena dapat dilakukan repudiation (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa
campur tangan hakim.
Tidak setiap breach of contrach (wanprestasi) menimbulkan hak membubarkan
perjanjian karena terbatas pada pelanggaran (breach) yang berat (substansial).

C. GANTI RUGI
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III
KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH
Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur hakim Pasal
1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu
bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan

kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan,
bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan
kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur
dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada
tanggal 10 Januari 1996. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum
juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi
karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi)
kepada A, minimal tiga kali.

Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut
kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi
adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai
berikut
1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan
kerugian.
2.

Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata). ini

ditujukan

kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah
dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah
berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.
Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur.
penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat lansung
dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang
disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam

perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi inmateriil
(Asser's 1988: 274). Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur
dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian inmateriil adalah suatu
kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak benilai uang, seperti rasa sakit,
mukanya pucat, dan lain-lain.

D. KEADAAN MEMAKSA
1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa
Ketentuan tentang overmacht (keadaan memaksa) dapat dilihat dan di baca dalam
Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata
berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila
tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak
tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang
tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. walaupun tidak
ada iktikad buruk padanya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang
berbunyi: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan
memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk
memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu
perbuatan yang terlarang olehnya."

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan
Penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan
yang berada diluar kekuasaannya.

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya,
kerugian dan bunga, yaitu
1. adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
2. terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur
tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya
kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi,
banjir, lahar, dan lain-lain.

2. Macam Keadaan Memaksa
Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu
1) keadaan memaksa absolut, dan
2) keadaan memaksa yang relatif.

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak
dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi,
banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar utangnya pada
si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi
gempa bumi. Maka A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur
masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu
harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau
menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan
tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contoh keadaan memaksa relatif,
seorang penyanyi telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi
beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal
dunia. Contoh lainnya, A telah meminjam kredit usaha tani dari KUD. dengan janji
akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat.
Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya
kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang.

3. Teori-Teori Keadaan Memaksa
Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu

1) teori ketidakmungkinan (onmogelijkeheid), dan
2) teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afivesigheid van schuld).

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu
keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam.
a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif (absolut onmogelijkheid). yaitu suatu
ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada
kreditur.
b. Ketidakmungkinan

relatif

atau

ketidakmungkinan

subjektif

(relative

onmogelijkheid), yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk
memenuhi prestasinya.

Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesingheid van schuld),
berarti dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht
peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak
boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

4. Akibat Keadaan Memaksa
Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu.
a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
b. beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
c. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum
bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang
disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu
(1) akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c, dan
(2) akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat nomor b.

E. RISIKO
Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer (ajaran
tentang risiko). Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk
memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang
menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat
keadaan memaksa (overmacst). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak
dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian, di mana
salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Misalnya
A memberikan sebidang tanah pada B. Tanah itu direncanakan untuk diserahkan
pada tanggal 10 Mei 1996, tetapi pada tanggal 15 April 1996, tanah itu musnah.
Pertanyaannya kini, siapa yang menanggung risiko? Yang menanggung risiko atas
musnahnya tanah tersebut adalah B (penerima tanah) (Pasal 1237 KUH Perdata).

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan
untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya.
Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar
menukar, dan lain-lain. Contohnya, A telah membeli sebuah rumah beserta tanahnya
pada B seharga Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Rumah itu dibeli pada
tanggal 10 Januari 1996. Namun rumah tersebut belum diserahkan kuncinya oleh B
kepada A. Akan tetapi, pada tanggal 10 Februari 1996 terjadi gempa bumi yang
memusnahkan rumah tersebut. Pertanyaannya kini, siapakah yang menanggung
risiko atas rumah tersebut? Menurut Pasal 1460 KUH Perdata yang menanggung
risiko atas musnahnya rumah tersebut adalah A (pembeli), walaupun rumah tersebut
belum diserahkan dan dibayar lunas. Jadi, B berhak menagih berapa pembayaran
yang belum dilunasi oleh A.

Ketentuan Pasal 1 4 6 0 K U H Perdata telah dicabut berdasarkan SEMA Nomor 3
Tahun 1 9 6 3 . Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya
harus memperhatikan:
1. bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan
2. bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Di dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan
pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat
menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545
KUH Perdata).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko atas
musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukarmenukar, perjanjian menjadi gugur.

