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DEFINISI KONTRAK

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.

Kontrak atau perjanjian tertulis haruslah dipatuhi 

oleh para pihak, baik sebagai pedoman 

pelaksanaan, serta alat pengawasan maupun 

pemenuhan hak serta kewajiban para pihak



SEBAB TIMBUL KONTRAK

 Adanya kesepakatan

Kontrak timbul karena adanya kesepakatan 

pihak-pihak sehingga menimbulkan keterikatan 

para pihak untuk mematuhi isi serta sukma 

kontrak. Keterikatan selain timbul dari perjanjian 

dapat timbul dari undang-undang.



SEBAB TIMBUL KONTRAK

 Kontrak dilindungi hukum

Kontrak yang menimbulkan keterikatan pada 

para pihak dan absah akan mendapat 

perlindungan hukum

Kontrak harus absah dan tidak melawan 

perundangan dan ketertiban umum



SYARAT KEABSAHAN KONTRAK

 KESEPAKATAN

Harus ada kesepakatan antar pihak-pihak 

sehingga timbul perikatan. Kesepakatan 

dinyatakan dengan adanya penawaran dari satu 

pihak dan pernyataan persetujuan dari pihak 

lainnya.



SYARAT KEABSAHAN KONTRAK

 ADANYA KECAKAPAN & KEWENANGAN 

PARA PIHAK

Pihak yang bersepakat dapat berupa orang 

pribadi yang merupakan subyek hukum dan 

dapat berupa badan usaha



SYARAT KEABSAHAN KONTRAK

 HAL TERTENTU

Suatu hal tertentu yaitu obyek yang disepakati 

bersama dalam kontrak harus jelas, tegas dan 

berlandaskan sesuatu yang sah. Karena itu 

perlu jelas juga cara melaksanakan pekerjaan 

berserta tahap-tahap penyelesaiannya



SYARAT KEABSAHAN KONTRAK

 KAUSA YANG HALAL

Kausa yang dimaksud adalah kausa perikatan 
atau tujuan dari perikatan yaitu terwujudnya 
hal tertentu

Contoh : A membuat perjanjian jual beli 
dengan developer B, mengenai rumah yang 
oleh A dianggap tidak berada di daerah banjir 
karena penjelasan dev. B Dan ternyata 
memang rumah tersebut tidak berada 
didaerah banjir. Ini berarti kausanya ada dan 
halal, kontrak absah



DOKUMEN KONTRAK

 Diperlukan untuk menentukan hak & kewajiban 

dari masing-masing pihak

 Mengorbankan keringkasan (sengaja dibuat 

panjang) digunakan untuk merinci secara tegas 

dan jelas

 Harus dimengerti kedua belah pihak

 Harus dibaca dan dimengerti seberapa jauh 

resiko pada pekerjaan



DOKUMEN KONTRAK

 Dokumen kontrak harus ada standarnya, 

sebaiknya memakai yang standar

 Mencantumkan waktu yang diperlukan (hari 

kalender)

 Diakhir kontrak harus ada pengawasan dan 

laporan akhir



DOKUMEN KONTRAK

 Kalau terjadi konflik dalam kontrak :

- Ketentuan spesifik lebih dimenangkan dari ketentuan 
umum

- Kalau ada tulisan tangan dan ditandatangani, maka 
akan lebih dimenangkan daripada yang dicetak

- Ada angka dan huruf, maka yang dimenangkan adalah 
huruf

- Biasanya spesifikasi lebih menang dari gambar tetapi 
semua itu dapat ditentukan lagi oleh owner dan 
perencana


