TEKNIK PEMBUATAN KONTRAK
Dibuat oleh: Jandi Mukianto SH, MH.
Dalam peradaban hidup manusia, segala sesuatu yang besar terjadi karena adanya kerjasama. Pentingnya
kerjasama perlu untuk dituangkan dalam sebuah perjanjian yang seringkali kita sebut dengan kontrak.
Kontrak bersifat mengikat menjadi undang-undang kepada para pihak yang mendatanganinya (pacta sunt
servanda), sehingga kontrak menjadi salah satu alat bukti (surat) yang penting bagi hakim dalam
menyelesaikan sengketa/perselisihan hukum.
Mengingat pentingnya kontrak dalam kehidupan bisnis sehari-hari, berikut kami berikan poin penting
pembuatan kontrak sehingga kontrak melindungi para pihak secara berimbang: kepada pemberi barang/jasa,
dan kepada orang yang membayar apa yang diperjanjikan.
1. Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (Subjek). Menurut ketentuan Pasal 1330 Burgerlijk
Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), orang-orang yang tidak cakap untuk
membuat suatu perjanjian adalah:
a. Orang-orang yang belum dewasa (minderjarig)
Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (berdasarkan KUHPer).
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele)
Hal-hal yang menyebabkan orang di bawah pengampuan yaitu: Keborosan (verkwisting); Lemah
akal budi (zwakheid van vermogen); Kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan
(krankzinnigheid), dungu (onnozelheid), dan dungu disertai sering mengamuk (razernij).
c. Para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang
kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 1
2. Adanya hal tertentu yang disepakati (Objek). Kontrak hukum mengatur suatu nilai yang dapat dinilai dan
kemudian diperdagangkan. Hal yang dapat diperdagangkan seperti jasa, uang, barang, atau janji untuk
menukar satu atau atau lebih barang.
3. Sepakat untuk melakukan apa yang diperjanjikan (Sepakat). Para pihak yang ada dalam perjanjian harus
sepakat atau setuju mengenai hal-hal dari perjanjian. Pasal 1321 (KUHPer) menentukan bahwa kata
sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
Setelah semua poin penting dipenuhi kemudian kita melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu:
1. Dibuat tertulis
2. Berbentuk sederhana
3. Negosiasi dengan orang yang tepat
4. Mengidentifikasi posisi para pihak
5. Penjelasan detil hal yang diperdagangkan
6. Keterangan pembayaran
7. Klausa pemutusan kontrak
8. Metode penyelesaian perselisihan
9. Pilihan hukum yang digunakan
10. Bersifat rahasia antara para pihak.
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Ketentuan ini sudah tidak berlaku dengan dasar Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa
masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun
1963 (SEMA No.3/1963).
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