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ABSTRAKSI 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA 
SPONSORSHIP YANG DISELENGGARAKAN PT. NOJORONO  

TOBACCO INTERNASIONAL 
 

DWI ADI SETIO NUGROHO 
NIM. C100990078 

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui bentuk dan isi perjanjian 
kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional serta hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian 
kerjasama sponsorship. 2) Mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dan cara 
mengatasi kendala tersebut. 3) Mengetahui tanggung jawab hukumnya dari para 
pihak jika terjadi wanprestasi 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat 
deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan 
adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan 
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Bentuk perjanjian kerjasama 
sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dibuat secara tertulis yang 
berisi tentang nama-nama para pihak dalam perjanjian, perjanjian tersebut juga 
memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam pasal-pasal, antara lain mengatur 
tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, jaminan, 
sanksi, pajak, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan 
tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum, korespondensi dan 
komunikasi serta ketentuan lain-lain. 2) Kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional adalah 
berupa pihak kedua melakukan kerjasama dengan sponsor lain dengan produk yang 
sejenis dan terjadinya force majeure. Upaya penyelesaian perselisihan bila terjadi 
sengketa dalam pelaksanaan kerjasama sponsorship ini diselesaikan dengan 
musyawarah sesuai dengan asas yang dianut dalam perjanjian kerjasama 
sponsorship. Namun apabila tidak selesai dengan jalur musyawarah maka ditempuh 
melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), apabila kedua upaya yang 
dilakukan tidak berhasil diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk 
menempuh jalur hukum dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu 
pada Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan yang tercantum pada klausula 
kontrak kerjasama sponsorship. 3) Tanggung jawab hukum dari para pihak jika 
terjadi wanprestasi yaitu mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. 
Nojorono Tobacco Internasional sebagai penyandang dana event dengan cara tunai 
dan sekaligus. 
 
Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Sponsorship 
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ABSTRACT 
 

JUDICIAL REVIEW SPONSORSHIP OF COOPERATION AGREEMENT WHICH 
HELD PT . NOJORONO TOBACCO INTERNATIONAL 

 
DWI ADI SETIO NUGROHO 

NIM. C100990078 
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 
The purpose of this study was to: 1) determine the form and content 

sponsorship agreement in PT. Nojorono International Tobacco and the rights and 
obligations that must be met by the parties involved in the sponsorship agreement. 2) 
Knowing the obstacles that arise in the implementation of the sponsorship agreement 
at PT. Nojorono International Tobacco and how to overcome these obstacles . 3 ) 
Know the legal responsibilities of the parties in the event of default. 

Method of approach used in this study is the empirical judicial approach. 
Specification of research in writing this law is a descriptive analytical. Data types 
such as primary and secondary data, which consists of primary legal materials , 
secondary and tertiary. Method of data analysis used is deductive data analysis . 
Deductive method is a method of drawing conclusions from things that are common 
to the writing of a special nature. 

The results obtained conclusions: 1) The form of sponsorship agreements in 
PT. Nojorono International Tobacco made in writing which contains the names of 
the parties to the agreement, the agreement also contains clauses set out in the 
articles, among others, about the length of time, cost, payment procedures, rights 
and obligations, warranties, penalties, taxes, end the agreement, force majeure 
(force majeure), the provisions on dispute settlement procedures and legal domicile , 
correspondence and communications as well as other provisions. 2) The constraints 
that arise in the implementation of sponsorship agreements in PT. Nojorono Tobacco 
International is the second form of cooperation with other links with similar products 
and the occurrence of force majeure. Efforts to resolve disputes in the event of a 
dispute in the implementation of the sponsorship partnership with deliberation 
resolved in accordance with the principles adopted in the sponsorship agreement . 
However, if not done with the consultation path taken through BANI (Indonesian 
National Board of Arbitration), if both efforts is not successfully completed , the two 
sides agreed to take legal with legal domicile is fixed and does not change according 
to the Court of Surakarta the clauses listed in the sponsorship contract. 3) the legal 
responsibilities of the parties in the event of default is to replace the entire costs that 
have been incurred by PT. Nojorono Tobacco International as funders event by way 
of cash and at the same time. 

 
Keywords : Sponsorship Agreement 
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PENDAHULUAN 

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak 

diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam 

suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan 

tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk 

diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian 

oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan 

hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda 

kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” 

(rechtshandling). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum 

perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk 

memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi 

satu pihak memperoleh hak (recht) dan pihak lain memikul kewajiban (plicht) untuk 

menyerahkan atau menunaikan prestasi.  

Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat 

terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat 

pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang, 

apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum”. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di 

dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu 

perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.  

Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu 

yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau 
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“voorwerp” dan “verbintenis”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan 

tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya 

prestasi. Terhadap suatu perjanjian, segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian 

tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian 

permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas 

kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Hukum kontrak 

mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.1  

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory 

agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, 

atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUH Perdata memberi pengertian 

pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu: “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila terjadi wanprestasi maka hukum 

bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam 

perjanjian dalam hal berkewajiban atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang 

terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.  

Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan 

berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas 

mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak 

yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan 

pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang 

                                                
1 Ibid, hlm. hal. 68. 
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dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat 

“mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.  

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Nojorono Tobacco 

Internasional selaku produsen rokok dengan para pihak merupakan perjanjian 

kerjasama sponsorship yaitu perjanjian untuk membiayai suatu kegiatan dengan 

menjadi sponsor dengan mendapat imbalan tertentu. Menurut Subekti bahwa, 

“Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak 

mempunyai daya hukum ke luar”.2 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui 

bentuk dan isi perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco 

Internasional serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

terkait dalam perjanjian kerjasama sponsorship. 2) Mengetahui kendala yang timbul 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco 

Internasional dan cara mengatasi kendala tersebut. 3) Mengetahui tanggung jawab 

hukumnya dari para pihak jika terjadi wanprestasi 

METODE PENELITIAN  

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis 

Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh 

manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku 

secara efektif.3 Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis 

secara kualitatif tentang perjanjian kerjasama sponsorship yang diselenggarakan PT. 

Nojorono Tobacco Internasional. 
                                                

2 R. Subekti. 1996. Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni. Bandung. hal. 53. 
3 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hal 10. 



 

 6 

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu 

penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem 

hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari 

penelitian bersangkutan. 

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, 

yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum 

menuju hal yang bersifat khusus.4 Dalam penarikan kesimpulan, penulis 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.  

 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah persetujuan yang 

dirumuskan secara tertulis yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan 

kewajiban.5 Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih 

yang isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan 

bersama.6 Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya 

                                                
4 Soerjono Soekanto, Op Cit. Hal. 10. 
5 Kusumohamidjojo, Budiono, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana, 

Jakarta, 1998, hal.6. 
6 Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Bandung, 1989, hal. 5. 
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adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain 

suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.7 Pendapat lain menyatakan 

bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melakukan sesuatu hal berhak menuntut pelaksanaan janji itu.8  

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan 

fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak 

milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi 

nilai yang lebih tinggi.9  

Jadi, perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan atau 

tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang 

masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. 

Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan 

akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Satu pihak adalah yang 

wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut, ada 

hubungan timbal-balik dari dua pihak.  

2. Syarat-Syarat Perjanjian 

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum 

mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat 

disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam Pasal 

                                                
7 Subekti, R, Aspek-aspek Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2. 
8 Prodjodikoro, R. Wirjono, Op. Cit., hal. 5 
9 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, 

hal 25.   
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1320 KUHPerdata, yaitu: Adanya kesepakatan di antara para pihak, Kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. 

3. Berakhirnya Perjanjian 

Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian diakhiri. Berakhirnya suatu 

perjanjian dapat disebabkan karena:10 1) Ditentukan oleh para pihak yang 

bersangkutan dalam perjanjian. 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya 

suatu perjanjian. 3) Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu 

pihak meninggal dunia. 4) Karena putusan hakim. 5) Karena tujuan perjanjian 

telah tercapai. 6) Dengan persetujuan para pihak.  

4. Pengertian Wanprestasi 

Subekti menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika ”Debitur tidak 

melakukan apa yang diperjanjikannya.... Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. 

Atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang 

tidak boleh dilakukannya”.11 Menurut J Satrio, wanprestasi terjadi ketika kreditur 

tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Debitur tidak 

melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaiman 

mestinya.12 Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Jika ia 

tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka 

debitur dianggap melakukan ingkar janji”.13 

Berdasarkan pada hal diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah 

suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang merupakan 

                                                
10 R. Setiawan, Ibid. Hal, 21 
11 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hal. 45. 
12 J Satrio, 2001, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, Hal. 314. 
13 R Setiawan, 1987, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, Hal. 17. 
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kewajibannya, atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau 

melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. 

5. Bentuk Wanprestasi 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat 

macam, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) 

Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana   dijanjikan; 3) 

Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang 

menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 14 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Proses Dan Isi Perjanjian Kerjasama Sponsorship di PT. Nojorono 

Tobacco Internasional Serta Hak Dan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi 

Oleh Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Kerjasama Sponsorship 

Berdasarkan isi perjanjian kerjasama sponsorship di atas, maka bentuk 

perjanjian kerjasama sponsorship dibuat secara tertulis, para pihak dalam 

perjanjian ini menuangkannya dalam bentuk tertulis mengenai kepentingan 

mereka dalam perjanjian, syarat-syarat yang diperjanjikan serta kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Bentuk perjanjian yang dibuat 

secara tertulis ini juga merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang 

dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  

Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul 

yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka 

waktu, biaya, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, jaminan, sanksi, pajak, 
                                                

14 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Hal. 45. 
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berakhirnya perjanjian, keadaan kahar (force majeure), ketentuan tentang tata 

cara penyelesaian sengketa dan domisili hukum, korespondensi dan komunikasi 

serta ketentuan lain-lain. 

Asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal 1338 

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini berisi suatu pernyataan 

kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa 

dan berisi apa saja atau tentang apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat 

mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan 

berkontrak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengadakan atau 

tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, 

menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. 

Meskipun para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, hal ini 

tidak berarti para pihak yang membuat perjanjian bisa seenaknya untuk 

membuat perjanjian apa saja yang disukainya. Pasal 1337 KUH Perdata 

memberikan pembatasan dalam membuat perjanjian. Pasal ini menyebutkan 

bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika bunyi 

Pasal 1337 KUH Perdata ini dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak yang 

dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat 

dikemukakan suatu pernyataan bahwa para pihak bebas untuk mengadakan 
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perjanjian yang berisi apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan 

dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian, asas kebebasan 

berkontrak yang disebut juga dengan istilah “sistem terbuka” ini memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 

yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.  

Berdasarkan isi dan tujuan diadakan perjanjian kerjasama sponsorship 

antara PT. Nojorono Tobacco Internasional dengan LIMA5-ENT, maka dapat 

dinyatakan bahwa perjanjian kerjasama sponsorship tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian 

kerjasama sponsorship tidak diatur dalam Undang-undang, tetapi perjanjian ini 

tidak dilarang untuk dilaksanakan, asalkan dalam pelaksanaannya telah 

memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dintatakan dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan dari 

mereka yang membuat perjanjian, kecapakan untuk membuat perjanjian, suatu 

hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian 

kerjasama sponsorship merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak yang 

dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Selain asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam perjanjian 

kerjasama sponsorship tersebut, juga menganut asas kepercayaan. Asas 

kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara 

mereka di belakang hari. Jadi perjanjian tersebut menumbuhkan kepercayaan di 

antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian bahwa satu sama lain akan 
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memegang janjinya. Dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang 

hari. Tanpa adanya kepercayaan ini, maka perjanjian itu tidak mungkin akan 

diadakan oleh para pihak. Asas kepercayaan ini erat kaitannya dengan teori 

tentang kapan saat perjanjian itu terjadi. Berkaitan dengan teori tersebut, Pitlo 

dalam Purwahid Patrik mengemukakan suatu teori tentang kapan saat perjanjian 

itu terjadi, yang disebut dengan teori kepercayaan atau vertrouwenstheorie. 

Menurut teori kepercayaan, perjanjian dianggap telah terjadi pada saat yang 

menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.  

Berdasarkan hasil analisis surat perjanjian kerjasama sponsorship 

tersebut di atas maka dapat peneliti jelaskan bahwa perjanjian kerjasama 

sponsorship antara PT. Nojorono Tobacco Internasional dengan LIMA5-ENT 

telah menentukan standar baku mengenai hal-hal yang diperjanjikan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perjanjian kerjasama 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 1 
1. Ruang lingkup perjanjian adalah meliputi kerjasama antara Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua berupa Pihak Pertama sebagai Sponsor dalam Event 
“Heart Beat” yang akan diselenggarakan oleh Pihak Kedua di Lokasi 
Sponsor pada tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya 
disebt Event. 

2. Spesifikasi lengkap sesuai dengan penawaran dari Pihak Kedua yang telah 
sisetujui oleh Pihak Pertama akan dilampirkan pada Perjanjian ini. 

 
Pasal 2 
JANGKA WAKTU 
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 
Maret 2013 dan Berita Acara atas penyelesaian semua ruang lingkup kerjasama 
dalam perjanjian ini ditandatangani Para Pihak. 
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Pasal 3 
BIAYA 
1. Pihak Pertama akan memberikan biaya kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 

18.000.000 (delapan belas juta rupiah), biaya ini tidak termasuk PPN tetapi 
termasuk PPh, yaitu akan dikenakan pemotongan PPh sebesar 2,5% (dua 
setengah persen) dan/atau sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. 

2. Pihak Pertama tidak akan mengeluarkan biaya lain dan/atau biaya tambahan 
apapun kepada Pihak Kedua selain biaya yang disebutkan dalam Pasal 3 
ayat 1 di atas. 

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa 

perjanjian kerjasama sponsorship antara PT. Nojorono Tobacco Internasional 

dengan LIMA5-ENT yang dilakukan secara tertulis menurut peneliti sudah sah 

menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah 

apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat komulatif. Keempat syarat untuk 

sahnya perjanjian tersebut antara lain : 

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang 

membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau 

materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila 

diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa 

oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah 

berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang 

sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan 

perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-

orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : 
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orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 

47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;  orang-orang yang ditaruh 

dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPerdata; serta 

orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan 

hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

3. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang 

diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa 

ditetapkan. 

4. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab 

yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua 

dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan 

perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena 

berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam 

perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya 

dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang 

memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian 

tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak 

dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum 
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bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada 

dasar untuk saling menuntut di pengadilan 

  
B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sponsorship di 

PT. Nojorono Tobacco Internasional dan Cara Mengatasinya 

Setiap kerjasama yang dilakukan pasti terdapat kendala-kendala baik 

dalam proses terjadinya perjanjian hingga pelaksanaannya. Kendala bisa berasal 

dari dalam ataupun luar perjanjian. Hal itu akan mempengaruhi lancar atau 

tidaknya kerja sama. 

Sampai saat ini, menurut bagian marketing PT. Nojorono Tobacco 

Internasional menyatakan bahwa gambaran garis besar yang didapat baik dari 

pihak PT. Nojorono Tobacco Internasional ataupun pihak pelaksana event 

menyatakan tidak terdapat kendala yang amat berarti yang dapat menghambat 

proses terjadinya perjanjian kerjasama sponsorship dan dalam pelaksanaan 

perjanjian kerjasama sponsorship. 

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh PT. Nojorono Tobacco 

Internasional dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sponsorship adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak Kedua melakukan kerjasama dengan sponsor lain dengan produk yang 

sejenis 

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship dengan berbagai 

pihak, PT. Nojorono Tobacco Internasional belum pernah menemui pihak 

kedua atau pihak yang mengadakan event melakukan kerjasama dengan 

sponsor lain dengan produk yang sejenis. Terhadap kasus semacam ini, pihak 
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PT. Nojorono Tobacco Internasional dapat menggugat atau memberikan 

sanksi kepada pihak penerima sponsor untuk mengembalikan biaya yang 

telah dibauarkan oleh PT. Nojorono Tobacco secara tunai dan sekaligus. 

2. Terjadinya Force Majeure 

Keadaan memaksa (force majeure) diatur dalam KUH Perdata yaitu 

Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak 

terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak 

dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau 

peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut. 

Selain diatur di dalam KUH Perdata di atas, pengertian force majeure 

menurut R. Subekti adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang tidak 

dapat diketahui pada waktu kontrak itu dibuat. Ia tidak dapat dikatakan salah 

atau alpha sehingga orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi.15 

Kejadian tak terduga tersebut, menurut Sri Soedewi M. Sofwan, dapat 

dijadikan dasar keadaan memaksa jika orang yang berpikiran sehat tidak 

dapat memperhitungkannya.16  

Terhadap keadaan semacam ini, PT. Nojorono Tobacco telah 

mengaturnya dalam ketentuan Pasal 10, yaitu sebagai berikut: 

1. Keadaan kahar (Force Majeure) adalah keadaan yang terjadi karena 
sesuatu hal diluar dugaan atau kekuasaan Para Pihak, yang 
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan 
kerja sama yang diatur dalam perjanjian ini, seperti: bencana alam 
(gempa bumi, banjir besar, badai/topan, gunung meletus, petir, hujan 

                                                
15 R. Subekti. 1990. Hukum Kontrak. Jakarta : PT Intermasa hlm 56 
16 Sri Soedewi M. Sofwan. 1980. Hukum Perutangan (Bagian A). Yogyakarta : Universitas 

Gajah Mada hlm 4 
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lebat, dan lain-lain bencana yangdisebabkan fenomena alam), huru-hara, 
peledakan, sabotase, pertempuran, peperangan, pemogokkan, embargo, 
blockade, pemberontakan, epidemik dan secara resmi diumumkan oleh 
pemerintah sebagai keadaan Kahar (Force Majueure) yang langsung 
menimbulkan kerugian pada pelaksanaan kerja sama yang disebabkan 
bukan karena kesalahan Para Pihak. 

2. Apabila terjadi keterlambattan atau kegagalan oleh salah satu pihak 
untuk memenuhi kewajiban sebagai tercantum dalam perjanjian ini, yang 
disebabkan oleh adanya kahar (Force Majeure), maka keerlambatan atau 
kegagalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang 
bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan 
atas kerugian yang diberi pihak lainnya. 

3. Tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan keadaan Kahar 
(Force Majeure), maka jangka waktu pada pasal 2 dapat diperpanjang 
sesuai dengan waktu terhenti dan atau tertundanya tanpa ada 
pembayaran biaya tambahan apapun dari Pihak Pertama kepada Pihak 
Kedua. 

4. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengetahui terlebih dahulu 
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan 1x24 (satu kali 
duapuluh jam) dan serta tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan penyampaian 
pemberitahuan berakibat tidak diakuinya sebagai keadaan kahar (Force 
Majeure). 

5. Maka segala akibat yang timbul dari keadaan kahar (Force Majeure) 
akan diselesaikan bersama Para Pihak atas dasar musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 perjanjian kerjasama sponsorship di 

atas bahwa keadaan force majeure merupakan kendala dalam pelaksanaan 

kerjasama sponsorship, namun demikian keadaan force majeure tersebut 

apabila terjadi maka para pihak tidak menganggapnya sebagai wanprestasi 

atau alpha. Secara umum dalam upaya penyelesaian perselisihan bila terjadi 

sengketa di dalam setiap kerjasama dilakukan oleh para pihak dikemudian 

hari, sepakat diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan asas yang 

dianut dalam perjanjian kerjasama sponsorship ini. Kerjasama antara PT. 

Nojorono Tobacco Internasional dengan LIMA5-ENT juga mengawali 

penyelesaian permasalahan dengan jalan musyawarah. Namun apabila tidak 
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selesai dengan jalur musyawarah maka ditempuh melalui BANI (Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia). Apabila kedua upaya yang dilakukan tidak 

berhasil diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur 

hukum dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada 

Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan yang tercantum pada klausula 

kontrak kerja sama. 

C. Tanggung Jawab Hukum Dari Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi 

Tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh LIMA5-ENT selaku Pihak 

Kedua apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan tidak terlaksananya 

kewajiban LIMA5-ENT selaku Pihak Kedua kepada PT. Nojorono Tobacco 

Internasional adalah dengan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh 

PT. Nojorono Tobacco Internasional selaku pihak sponsor. Adapun hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh LIMA5-ENT selaku Pihak Kedua adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak Kedua berhak menerima biaya sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 dalam 

Perjanjian ini. 

2. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan memenuhi semua yang diperjanjikan 

dalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan kualifikasi yang telah 

ditentukan bersama. 

3. Pihak Kedua wajib memenuhi seluruh hak Pihak Pertama yang disebutkan 

dalam perjanjian ini dan yang tercantum dalam Surat Penawaran tanggal 22 

Februari 2013. 
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4. Pihak Kedua wajib memiliki semua perijinan yang disyaratkan oleh 

pemerintah dan/atau pihak-pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pihak Kedua wajib menjaga brand image Pihak Pertama 

6. Pihak Kedua wajib membeli produk Pihak Pertama sesuai dengan permintaan 

Pihak Kedua yang telah disetujui Pihak Pertama yaitu produk Clas Mild-16 

dan Clas Mild-16 Menthol, dengan jumlah komulatif sebanyak 500 (lima 

ratus) bungkus dengan harga per bungkusnya sebesar Rp. 11.000,- (Sebelas 

ribu rupiah) setelah perjanjian ini ditandatangani Para Pihak serta dengan 

mekanisme pelunasan yang telah disepakati Para Pihak. 

Mengenai ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi pelaku usaha dalam hal 

ini adalah LIMA5-ENT selaku pelaksana event juga diatur dalam ketentuan 

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan: 

Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tersebut peneliti berkesimpulan bahwa apabila pihak LIMA5-ENT 

selaku pelaksana event lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang 

mengakibatkan PT. Nojorono Tobacco Internasional mengalami kerugian, maka 

bentuk pertanggung jawaban yang diberikan adalah mengganti seluruh biaya 

yang telah dikeluarkan oleh PT. Nojorono Tobacco Internasional untuk 
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membiayai kegiatan event tersebut. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum yaitu: 1) Adanya perbuatan melawan hukum, 2) Perbuatan yang 

dilakukan mengandung kesalahan, 3) Kesalahan tersebut merugikan orang lain, 

4) Pihak yang merugikan harus mengganti kerugian. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Bentuk perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco 

Internasional dibuat secara tertulis yang berisi tentang nama-nama para pihak dalam 

perjanjian, perjanjian tersebut juga memuat klausul-klausul yang dijabarkan dalam 

pasal-pasal, antara lain mengatur tentang jangka waktu, biaya, tata cara pembayaran, 

hak dan kewajiban, jaminan, sanksi, pajak, berakhirnya perjanjian, keadaan kahar 

(force majeure), ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa dan domisili 

hukum, korespondensi dan komunikasi serta ketentuan lain-lain.  

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di 

PT. Nojorono Tobacco Internasional adalah berupa pihak kedua melakukan 

kerjasama dengan sponsor lain dengan produk yang sejenis dan terjadinya force 

majeure. Upaya penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa dalam pelaksanaan 

kerjasama sponsorship ini diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan asas yang 

dianut dalam perjanjian kerjasama sponsorship. Namun apabila tidak selesai dengan 

jalur musyawarah maka ditempuh melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia), apabila kedua upaya yang dilakukan tidak berhasil diselesaikan, maka 

kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan domisili hukum 
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yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan 

yang tercantum pada klausula kontrak kerjasama sponsorship. 

Tanggung jawab hukum dari para pihak jika terjadi wanprestasi yaitu 

mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Nojorono Tobacco 

Internasional sebagai penyandang dana event dengan cara tunai dan sekaligus. 

 

Saran 

Hendaknya PT. Nojorono Tobacco Internasional dalam membuat perjanjian 

kerjasama sponsorship dengan pelaksana event lebih memperhatikan status dari 

pihak pelaksana event terutama mengenai perijinan, sehingga diharapkan dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship tidak terjadi kendala mengenai 

masalah perijinan kepada pihak yang berwenang. 

Hendaknya para pihak dalam melaksanakan perjanjian dapat mentaati segala 

hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam klausa perjanjian, sehingga tidak 

terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan  perjanjian kerjasama 

sponsorship. 
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