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Abstract 

Tidak ada satu peraturanpun yang menyatakan secara tegas pembatasan 
terfladap asas kebebasan ber1<ontrak.Hal ini tidak berarti bahwa asas kebebasan 
ber1<ontrak bersifat mutlak. Beberapa peraturan membatasi asas kebebasan 
ber1<ontrak baik dari sisi subyek, obyek, isi maupun bentuk pe~anjian. 
Kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran ~anjian merupakan salah 
satu wujud pembatasan asas kebebasan berkontrak. 

· Pendahuluan . 
Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan 
bisnis 1 baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara 
rnaupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas 
negara . Perjanjian - perjanjian tersebut terlahir dengan adanya 
kesepakatan antara minimal dua pihak yang terl<ait.1 sudah dapat 
dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada 
kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. 

Pada abad sembilan belas 1 kebebasasan berkontrak menjadi 
prinsip umum dalam mendukung persaingan bebas. Setiap campur 
tangan negara terhadap perjanjian bertentangan dengan prinsip 
pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum 
prinsip pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi paradigma 
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baru yang diagungkan 1 bahkan kebebasan berkontrak cenderung 
berkembang kearah kebebasan tanpa batas 1 

Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek 
hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian I 

kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan 
perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk 
perjanjian. Dengan demikian kebebasan berkontrak bersumber 
pada kebebasan subyek hukum ( baca : individu ) dalam 
memenuhi kepentingan individu tersebut. Oleh karena itu dapat 
dipahami bahwa guna memenuhi kepentingan individu 
memberikan kebebasan kepada individu tersebut untuk membuat 
perjanjian. 

Kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata di Indonesia dapat 
ditemukan dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata yang · 
menyatakan bahwa : " Semua perpersetujuan yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang2 bagi merelaJ yang membuatnya. Dari 
kata " semua " dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum 
dapat membuat perjanjian dengan isi apapun 1 ada kebebasan 
subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian . Dengan 
perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum 
mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian. 

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subyek hukum 
untuk membuat perjanjian yang baru yang belum diatur dalam 
KUH Perdata 1 agar dapat mengikuti kebutuhan rnasyarakat akibat 
adanya perkembangan jaman. Walaupun demikian asas kebebasan 
berkontrak tidaklah bersifat mutlak; bekerjanya asas ini dibatasi 

1 Ridwan Khairandy, Itikat Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Universitas 
Indonesia, Falcultas Hukum Pasca Srujana. 2003 , hal I 
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agar peiJanJtan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak 

dalam perjanjian. Dalam kaitan dengan itu tulisan ini hendak 

menroba mellhat pembatasan - pembatasan yang dladakan dalam 

asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia. 

Oleh karena itu tulisan ini akan diawali dengan uraian mengenai 

paradigma asas kebebasan berkontrak pengaturan asas 

kebebasan berkontrak , pembatasan asas k.ebebasan berkontrak. 

dalam hukum perjanjian di Indonesia serta diak.hiri dengan 

k.esimpulan. 

Paradigma Asas Kebebasan Betkontrak. 

Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum 

perjanjian. Pada abad sembilan belas 1 kebebasan berkontrak 

sangat diagungkan dan sangat mendominasi teori . Keberadaan 

asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 

aliran filsafat ekonomi liberal. Dalam bidang ek.onomi berk.embang 

aliran laissez faire, yang dipelopori Adam Smith yang menekankan 

prinsip non intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi 

dan bekerjanya pasar.2• Adam smith menolak campur tangan 
pemerintah terhadap kehidupan pribadi terutarna dalam bidang 

ekonomi. campur tangan Negara tanpa alasan yang sah 

merupakan tindakan yang tidak adil, karena melanggar hak 

individu. Ini berarti bahwa ia tidak. menolak secara mutlak. campur 

tangan pemerintah dalam k.ehidupan pribadi 1 justru pemerintah 

diberi tempat yang sentral untuk. menegakan keadilan. 3 Oleh 

karena tidak ada intervensi dari pemerintah dalam bidang 

ekonomi1 mal<a ada kebebasan penuh para pihak dalam hubungan 
kontraktual. Paham ini dilandasi oleh teori otonomi kehendak 1 

yakni teori yang menafsirk.an 1 bahwa hukum merupakan perintah 

2 Ibid., hal 45. 
3 lbid, hal 67 
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atau produk suatu kehendak. Jika seseorang terikat pada kontrak , 

karena memang ia menghendaki keterikatan tersebut .4 

Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan 

penekanan akan persetujuan dan · maksud atau kehendak para 

pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah 

hasil dari pilihan bebas ( free choice ) . Dengan mendasarkan pada 

hal tersebut , muncul paham bahwa tidak seorangpun terikat pada 

kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas 

untuk melakukan sesuatu.5 

Pada kebebasan ber1contrak, doktrin mendasar yang melekat 

adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak ( free 

will ) para pihak yang membuat kontrak ( contractors ). Dengan 

kontrak akan terdpta kewajiban - kewajiban baru yang ditentukan 

oleh kehendak para pihak , dengan demikian kebebasan · 

berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan 

kewajiban kontraktual. Kebebasan berkontrak membolehkan 

kesepakatan ( perdata ) untuk mengesarnpifi9kan kewajiban -

kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya .6 

Dalam perkembangannnya, teorl kontrak yang mendasarkan pada 

kehendak para pihak mulai bergeser dimana pengadilan dapat 

mencampuri dan merubah isi kontrak atas dasar kepatut:an ( itikad 

baik ). Dalam kasus wanprestasi yang disebabkan karena adanya 

intlasi dan ketidakst:abilan moneter atau ekonomi , pengadilan 

cenderung menggunakan pertlmbangan kepatut:an ( ltikad balk ) 

untuk merubah isi kontrak dengan alasan telah terjadi perubahan 

• Ibid, hal47 
s lbid, hal 84 
6tbid, hal 86 dan Yulius Situngkir , April 2007 
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keadaan ( rebus sic stanibus ) . 7 Dengan demikian nampak bahwa 
dalam perkembangan hukum modem , kontrak tidak hanya 
merupakan hasll kesepakatan para plhak , akan tetapl juga perlu 
dikaitkan juga dengan kepatutan , itikad baik. Dengan perkataan 
lain, maka kontrak selain dikaitkan dengan kebebasan para pihak , 
juga dikaitkan dengan moral, keadilan . 

Pengaturan Asas Kebebasan Berkonb'ak 
Pengaturan Hukum Perdata Indonesia masih mengaru apa yang 
terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUH Perdat:a). Berlakunya ketentuan ini secara yuridis 
didasarkan pada Pasal II Pearaturan Peralihan UUD 1945 . Dalam 
KUH Perdata maupun dalam peraturan perundangan lainnya tidak 
ada satu pasalpun yang menyatakan dengan tegas berlakunya 
asas kebebasan berkontrak . Hal ini tidak berarti bahwa Hukum 
Perdata Indonesia tidak mengenal asas kebebasan berkontrak. 
Uraian dibawah ini akan mencoba melihat pengaturan asas 
kebebasan berkontrak dalam hukum perdata di Indonesia ( baca : 
KUH Perdat:a ). 

Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan 
dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :" Semua 
peljanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang 
bagi yang membuatnya ". Dari " semua ", dapat ditafsirkan bahwa 
setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun . Ada 
kebebasan dari setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian 
dengan siapapun yang dikehendaki , dengan isi dan dalam bentuk 
apapun yang dikehendaki. oengan adanya asas kebebasan 
berkontrak ini , maka dimungkinkan subyek hukum membuat 
perjanjian yang baru yang belum dikenal dalam Undang Undang 

7 Ibid, hal 125 
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( dikenal dengan istilah perjanjian tidak bemama, yakni perjanjian 
yang jenis dan pengaturannya belum dituangkan dalam KUH 
Perdata ). Dengan demlklan dapat dlslmpulkan bahwa sebenamya 
pembentuk undang - undang pada asasnya memang mengakui 
kemungkinan akan adanya perjanjian lain dari yang telah diatur 
dalam KUH Perdat:a , dan ini membuktikan · berlakunya asas 
kebebasan berl<ontrak •8 

Akibat adanya asas kebebasan berl<ontrak adalah bahwa bentuk 
perjanjian yang berupa kat:a sepakat ( konsesus I lisan ) saja 
sudah cukup. Apabila konsesus dernikian dituangkan dalam akte 1 
dimaksudkan hanya untuk kepentingan pembuktian semat:a. 
Sedangkan mengenai isinya , para pihak pada dasamya bebas 
menentukan sendiri apa yang mereka inginkan. 

Namun demikian dalam ha I - ha I tertentu dibutuhkan bentuk · 
formal dari perjanjian 1 misalnya perjanjian yang isinya 
menyangkut peralihan atau pembebanan hak at:as t:anah 1 

perjanjian peralihan saham I dll 

lidak jarang suatu peraturan sangat tertinggal jauh dengan 
perl<embangan kebutuhan masyarakat. Munculnya perjanjian -
perjanjian baru ( baca : yang belum diatur dalam KUH Perdat:a ) 
sebagai dampak adanya kebutuhan masyarakat yang tidak diikuti 
dengan fasilitas peraturan yang mengc:over kebutuhan tersebut. 
Dengan menggunakan asas kebebasan berl<ontrak para subyek 
hukum dapat memenuhi kebutuhan nya dalam bidang perjanjian . 
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak 
difungsikan sebagai salah satu cara untuk mengisi kekosongan 

1 1 Satrio , Hulrum Perikatan , Perikatan Pada Umumnya, Alumni , Bandung , 
1993, bal :36 
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hukum dalam bidang perjanjian guna menyelesaikan kebutuhan 
yang dihadapinya. 

Dengan adanya keleluasaan yang diperoleh para pihak 
berdasarkan asas kebebasan berkontrak , telah banyak 
dimanfaatkan oleh mereka . Hal ini dapat tertihat dalam kontrak 
atau akta notaris yang dalam ldausula - ldausula perjanjiannya 
sebenamya belum ada pengaturannya dalam perundang -
undangan nasional.9 

Dalam dunia bisniS bail< yang bertaraf intemasiOnal rnaupun 
nasional , tidal< jarang perjanjian dibuat dalam bentuk standart, 
maksudnya adalah bahwa sudah ada fonnula tertentu yang dibuat 
salah satu pihak dalam perjanjian, pihak lawan berjanji hanya 
meng " iya " kan atau menolak isi perjanjian tersebut . Apakah 
dalam hal ini ada kebebasan berkontrak ? Jawabnya ada , dengan 
pemikiran bahwa sebenamya pihak lawan berjanji dapat saja 
menolak apa yang ditawarkan pihak lain dalam bentuk formulir 
yang disodork.an yang telah mernuat ldausula - klausula yang 
ditawarkan. 

Berbicara asas kebebasan berkontrak tidal< dapat dilepaskan 
dengan substansi " sepakat " para pihak yang membuat 
perjanjian. Pasal 1320 point ( 1 ) KUH Perdata , menyatakan 
bahwa salah satu syarat untuk sahnya prjanjian adalah kata 
sepakat para pihak. Pernyataan tersebut berdasarkan suatu 
pemikiran bahwa diharapkan l<.ebebasan menentukan lsl perjanjlan 
didasarkan pada kesepakatan para pihak guna memenuhi masing 

9 Richard Burton Simatupang .Aspek Hukum Dalam Blsnis, Edisi Revisi , Rineka 
Cipta, Jakatra , 2003 , hal 320 
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-masing kebutuhannya dan kesepakat:an demikian adalah sah 

dimata hukum. 

Agar kata sepakat yang didasarkan pada kebebasan berkontrak 

tersebut sah secara hukum maka harus memenuhi ketent:uan 

peraturan perundangan. Dari Pasal 1321 sampai dengan Pasal 

1328 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kata sepakat akan 

sah dimata hukum apabila kata sepakat tersebut disampaikan 

tanpa adanya paksaan 1 kekhilafan at:aupun karena penipuan . 

Dimaksud dengan paksaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 

1324 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa 

hingga menakutkan seseorang yang berpikiran sehat 1 bahwa 

perbuat:an itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut 

bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang 

terang dan nyata. Sedangkan dimaksud dengan penipuan dapat 

disimpulkan dari Pasal 1328 KUH Perdata 1 yakni bahwa penipuan 

adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga terang dan nyata 

bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian 1 jika tidak 

dilakukan tipu muslihat tersebut. oengan demikian nampak bahwa 

dalam penipuan ada satu usaha tertentu yang dilakukan 1 sehingga 

menimbulkan suatu kondisi pihak lawan mau menyepakati apa 

yang ditawarkan . Berbeda dengan kekhilafan1 kondisi ini terjadi 

tanpa adanya usaha salah satu atau rnasing - masing pihak untuk 

membuat lawan berjanjinya menerima I menyepakati klausula -

kalusula yang ditawarkannya. Dengan demikian " mumi " 

didasarkan pada adanya ketidak t:ahuan akan " cacat " ( baca : 

l<ekhilafan ) tersebut. oengan demlldan Jll<a suatu petjanjlan yang 

lahir karena adanya kebebasan berkontrak yang didasarkan pada 

ketiga kondisi yang telah disebutkan diatas 1 akan mengakibatkan 

bahwa perjanjian tersebut menjadi " tidak sah " dimata hukum. 

Apa yang dikehendaki para pihak tidak akan tetealisir sebagaimana 
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kehendak mereka. Bahkan pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan pembatalan perjanjian yang telah disepakatinya. 

Pembatasan Asas Kebebasan Berl<ontrak 

Adanya kesepakatan para pihak dalam membuat pel)an)lan 

memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui 

asas kebebasan berkontrak setiap subyek hukum mempunyai 

kebebasan untuk memilih dengan pihak mana ia akan membuat 

perjanjian. Ada beberapa hat yang membatasi kebebasan 

berkontrak para pihak dalam membuat perjanjian , baik yang 

berkaitan dengan subyek , obyek , bentuk maupun dausuta 

perjanjian. 

Berl<aitan dengan subyek perjanjian , pembatasan dalam KUH 

Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1320 point 2 yakni bahwa 

subyek hukum dilarang membuat perjanjian dengan mereka yang 

tidak cakap melakukan perbuatan hukum . Termasuk golongan 

yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum ( tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum maksudnya bahwa pihak ini tidak 

dapat dipertanggung jawabkan jika melakukan perbuatan hukum ) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yo Pasal 31 

UUPerkawinan adalah : 

a. Orang yang belum dewasa. 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan I curate/e. 

Dalam KUH Perdata , Pasal 1320 point ( 2) rnenentukan agar 

perjanjian yang dibuat rnenjadi sah, mensyaratXan bahwa hanya 

orang yang cakap melakukan perbuatan hukum saja yang dapat 

membuat perjanjian. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa orang tidak mempunyai kebebasan dalam rnemilih dengan 

pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian agar dapat 
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mengakibatkan keabsahan perjanjian yang dibuatnya. Orang yang 

tidak cakap melakukan perbuatan hukum , jika dipilih sebagai 

plhak dalam perjanjlan , dapat mengaldbatkan perjanjlan dapat 

dibatalkan. Walaupun Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan bahwa 

andaikata seorang membuat perjanjian dengan orang yang tidak 

cakap sebagaimana disayaratkan dalam Pasal ~320 KUH Perdata, 

maka perjanjian itu dianggap sah, sepanjang pihak yang tidak 

cakap tidak rnembatalkan perjanjian. 

Demikian juga jika diperhatikan Pasal 1320 ayat ( 1 ) KUH Perdata 

, pasal ini menyatakan bahwa perjanjian tidak sah jika dibuat 

tanpa adanya sepakat dari pihak yang akan membuat perjanjian. 

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa kebebasan suatu pihak 

untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak 

lainnya. Dengan perkataan lain asas kebebasan berkontrak dibatasi 

oleh kesepakatan para pihak. 

Pembatasan dalam KUH Perdata lainnya , diatur dalam ketentuan 

khusus yang mengatur tentang perjanjian - perjanjian yang 

bemama. Misalnya , dalam perjanjian jual beli , Pasal 1468 dan 

Pasal 1469 KUH Perdata mengatur bahwa hakim , jum sita , 

pengacara yang sedang menangani perkara dengan obyek barang 

yang akan dijual adalah barang sengketa , tidak dapat bertindak 

sebagai pembeli dari barang tersebut. 

Dalam perkembangannya berbagai peraturan perundangan telah 

membatasi kebebasan subyek hukum dalam menentukan pihak 

yang akan diajak untuk mengadakan perjanjian . 

Dalam bidang hukum agraria, pernbatasan kebebasan berkontrak 

nampak jelas dalam peraturan mengenai peralihan hak atas 
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tanah,. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli , 

tukar menukar , penghibahan , perwakafan dan karena pewarisan. 

Perallhan hak atas tanah kecuall karena pewarlsan didasarkan atas 

perjanjian antara pihak pemilik tanah dengan calon pemegang hak 

atas tanah ( baca : pihak yang akan memperoleh hak atas tanah 

tersebut) . 

Disyaratkan dalam peralihan hak atas tanah dengan alas hak 

perjanjian 10
, pihak yang akan mendapat peralihan adalah pihak 

yang diperbolehkan oleh hukum sebagai subyek pemegang hak 

atas tanah. Tidal< setiap subyek hukum dapat secara sah menurut 

hukum menerima peralihan hak atas tanah dirnaksud. 

Dalam peralihan hak milik atas tanah, Warga Negara asing atau 

badan hukum yang tidak ditunjuk sebagai subyek pemegang hak 

milik , tidak dapat menerima peralihan tersebut. Pasal 21 UUPA 

menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia dan badan 

hukum yang ditetapkan kan pemerintah saja yang dapat 

memperoleh hak milik atas tanah . PP Nomor 38 Tahun 1963 

telah menetapkan badan - badan hukum yang dapat bertindak 

sebagai subyek hak milik, demikian juga yang dapat ditunjuk 

sebagai pemegang hak milik cfdalah badan hukum yang bergerak 

dibidang keagamaan dan sosial. 

Demikian juga untuk peralihan hak - hak atas tanah lainnya ( Hak 

Guna Bangunan , Hak Guna Usaha ,dan lain lain ) , pembatasan 

tentang subyek hukum calon pemegang hak atas tanah adalah 

ketentuan UUPA yang mengatur tentang syarat pemegang hak 

atas tanah. 

10 AJas hak adalah dasar yuridis peralihan hak te~but 
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Disamping itu dalam hukum agraria 1 pembatasan asas 
kebebebasan berkontrak nampak dalam ketentuan yang berkaitan 
dengan perallhan hak mlllk atas tanah pertanlan, sebagalmana 
diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 dan ketentuan batas 
maksimum penguasaan dan batas minimum pemilikan tanah 
pertanlan sebagaimana ditentukar:t dalam Undang Undang Nomor 
56 Prp 1960. Dalam PP Nomor 224 Tahun 1960 1 seorang dilarang 
untuk rnenerima peralihan hak at.as tanah pertanian yang ter1etak 
diluar kecamatan dimana calon penerima bertempat tinggal ( 
absentee )1 kecuali karena pewarisan. Demikian juga dalam 
Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 1 seorang tidak dapat sebagai 
subyek penerima hak milik atas tanah pertanian karena peralihan 
hak yang sengaja dilakukan 1 jika yang bersangkutan telah 
rnenguasai tanah yang telah rnernenuhi batas maksimum 
penguasaan tanah pertanian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
2 Undang Undang Nomor 56 Prp 1960. 

Dalam perjanjian peralihan hak milik atas tanah pertanian1 seorang 
pemilik tanah pertanian juga tidak mempunyai kebebasan untuk 
mengalihkan tanahnya. Pasal 9 UU No 56 Prp 19601 melarang 
peralihan tanah pertanian rnenjadi bagian yang lebih kecil dari 2 
hektar1 kecuali jika karena warisan. Dari Pasal 9 UU No 56 Prp 
1960 tersebut nampak bahwa ada ketidak bebasan setiap subyek 
pemegang hak milik atas tanah pertanian yang akan mengalihkan 
tanahnya. 

Dengan demikian nampak bahwa dalam bidang hukum agraria1 

asas kebebasan berkontrak telah dibatasi status subyek yang akan 
mengadakan perjanjian. 

243 



Asas Kebebasan Berkontrak Dalam ... (Ouistiana Tri Budhayati) 

Ketentuan tentang hal ini juga nampak dalam Pasal 52 point b 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tent:ang Ketenagakerjaan. 

Berkait:an dengan bentuk perjanjian 1 baik dalam KUH Perdat:a 
maupun dalam peraturan perundangan lainyaa tidak ada satu 
peraturanpun yang mengatur larangan untuk menentukan bentuk 
perjanjian. Hanya dalam beberapa peraturan disebutl<an untuk 
perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Misalnya 
perjanjian kuasa memasang hipotik 1 harus dibuat dalam akte 
notariil . Demikian juga peralihan at:au pembebanan hak atas tanah 
misalnya pembebanan hak milik dengan hak tanggungan I PP 
Nomor 24 Tahun 1997 menent:apkan perjanjian tersebut harus 
dibuat dalam bentuk akte PPAT. 

Dari uraian tersebut nampak 1 bahwa berkaitan dengan bentuk 
perjanjian 1 tidak ada kebebasan para pihak untuk rnenentukan 
bentuk perjanjian jika telah ditetapkan oleh peraturan 
perundangan suatu bentuk tertentu. Para pihak mempunyai 
kebebasan untuk rnenentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan 
1 sepanjang tidak ada peraturan yang menentukan bentuk tertentu 
dari perjanjian yang dibuatnya. 

Berkaitan dengan obyek perjanjian 1 pembatasan kebebasan 
berkontrak nampak dalam Pasal 1320 ayat ( 3 ) KUH Perdata1 yang 
menyat:akan dalam perjanjian harus disebutkan obyeknya. 
Selanjutnya Pasal 1331 sampai dengan Pasal 1332 KUH Perdata 
rnengatur bahwa persyaratan obyek perjanjian agar sah secara 
hukum yakni bahwa obyek tersebut adalah barang yang ada dalam 
peredaran perdata1 yakni barang - barang yang dapat 
diperdagangkan1 yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat 
dijadikan obyek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus jelas 
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ditentukan obyeknya , untuk jumlah dan beratnya tidak harus 
disebutkan asal dapat dihitung atau ditimbang • 

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagaimana Pasal 

1320 ayat ( 3 ) KUH Perdata , merupakan prestasi yang harus 
dlpenuhl dalam suatu perjanjian. Prest:asi ini harus hal tertentu 
atau sekurang kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi 

harus tertentu atau dapat ditentukan , untuk menentapkan hak 
dan kewajiban para plhak dalam perjanjian. Ketidak jelasan 
prestasi tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi 
hukum. 

Pembatasan lain asas kebebasan berkontrak adalah itikad bail<, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata , yang 

menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. 
Dengan demikian para pihak tidak dapat rnenentukan klausula -
ldausula perjanjian dengan sekehendak hatinya , akan tetapi harus 

menentukan klausula - klausula perjanjian yang dapat 
dilaksanakan dengan itikad baik. Dogma asas itikad baik 

menyangkut itikad baik para pihak saja clalam melaksanakan 
perjanjian, yakni pertama : para pihak harus memegang teguh 

janjinya , kedua : para pihak tidak boleh mengambil keuntungan 

dengan tindakan yang rnenyesatkan pihak lain , ketiga : para pihak 
berperilaku secara jujur . Dalam perkembangannya asas itikad baik 

tidak hanya menyangkut itikad baik para pihak yang membuat 
perjanjian, akan tetapi juga rnengaru juga pada nilai - nilai yang 

berkembang dalam masyaraka4 sebab itikad baik merupakan 

bagian dari masyarakat. Dengan demikian itikad baik berkaitan 

dengan i<eadilan dan kepatutan dalam masyarakat. 

/ 
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Dari urian diatas nampak bahwa kepatutan dan keadilan dalam 
masyarakat membatasi para pihak dalam menentukan isi 
perjanjlan. 

Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian juga dibatasi dengan 
adanya penyalahgunaan keadaan ( misalnya keadaan ekonomi ). 
Ketidak seimbangan para pihak pembuat perjanjian yang 
disebabkan karena adanya ketidak seimbangan kondisi ekonomi 
keduanya , dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan 
mengingat tidak adanya kesesuaian kehendak yang sah secara 
hukum, sebagimana dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk 
menentukan bahwa suatu perjanjian didasarkan pada adanya 
penyalahgunaan keadaan, tentu peran hakim sangat dibutuhkan 
sekali. Hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan ( dengan 
memberikan penafsiran ) apakah ada ketidakseimbangan ekonomi 
atau tidak. Disini hakim mempunyai wewenang untuk 
menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk 
melumpuhkan perjanjian yang tidak seimbang. 11 

Pembatasan terhadap asas kebebaSan beri<ontrak juga tercem'lin 
karena adanya intervensi hakim dalam menilai apakah kontrak 
yang dibuat bertentangan dengan nilai - nilai yang ada dalam 
masyarakat. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang 
terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidaldah bersifat mut:lak, 
karena hakim mempunyai wewenang untuk meneliti clan menilai 
serta menyatakan bahwa salah satu pihak tidak mempunyai 
kebebasan dalam menentukan kehendaknya. u 

11 Asikin Kusuma Atmadja, Prof ,Pembatasn Rentenir Sebagai Perwujudan 
Pemerataan Keadilan, V aria Peradilan Februari 1987. 

12 Rosa Agustina T Pangaribuan , Center For Law Information , 2007 
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Disamping pembat:asan tersebut sebagaimana tlah diuraikan diat:as 

, Pasal 18 Undang Undang Per1indungan Konsumen ( selanjutnya 

dlsebut sebagal UUPK ) juga merupakan peraturan yang 

membatasi kebebasan subyek hukum dalam membuat perjanjian. 

Dalam Pasal 18 UUPK dengan tegas dinyat:akan bahwa dalam 

perjanjian st:andart ( perjanjian baku ) , pelaku usaha dilarang 

untuk memasukan klausula perjqnjian yang isinya mengalihkan 

t:anggungjawab kepada konsumen. Dari penyat:aan pasal tersebut 

memang disatu sisi ada kebebasan para pihak ( baca pelaku usaha 

) untuk menentukan isi perjanjian , akan tet:api dipihak lain ada 

pembatasan t:erhadap kebebasan tersebut , yakni para pelaku 

usaha dilarang untuk membuat perjanjian yang isinya mengalihkan 

t:anggung jawab tersebut kepada pihak konsumen. 

Kesimpulan. 

Asas kebebasan berkontrak yang ada dalam Hukum Perjanjian 

Indonesia tidaklah bersifat mutlak. Ada pembat:asan - pembat:asan 

tertentu dalam peraturan perundangan baik yang ditur dalam KUH 

Perdat:a sendiri maupun peraturan perundangan lainnya, yakni 

UUPA , UUPK dan UU Ketenagakerjaan. Disamping itu asas itikad 

baik , penyalahgunaan keadaan dan nilai - nilai dalam masyarakat 

akan membatasi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian. 

Demikian juga hakim melalui kewenangan yang ada padanya 

dapat melakukan intervesi rnelalui penafsiran terhadap perjanjian 

yang dibuat , sehingga hakim dapat menyat:akan bahwa 

perjanjian tersebut melanggar nilai - nilai · yang ada dalam 

masyarakat at:au tidak. 
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