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PERJANJIAN PINJAM PAKAI
RUMAH (1)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun 
dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah 
ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah oleh dan antara:
1. Amin, Direktur PT. FORSA, beralamat di Jl. Jaya RT 01 

RW 02 No. 10, Jakarta Barat.
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2. Budi, Manajer Produksi PT. FORSA, yang bertempat 

tinggal di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat. 
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. 
Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat 

perjanjian pinjam pakai rumah tinggal dengan ketentuan dan 
syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjamkan sebuah 

rumah yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta 
Barat, sebagaimana tercatat dalam sertifikat dan IMB terlampir 
untuk dipakai oleh Pihak Kedua sebagai salah satu fasilitas 
yang disediakan oleh PT. FORSA kepada setiap pekerja dengan 
jabatan manajer.

Pasal 2
Rumah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, terdiri 
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dari 2 (dua) ruang tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) ruang 
dapur, 1 (satu) ruang keluarga, 1 (satu) kamar mandi lengkap 
dengan toilet serta 1 (satu) ruang garasi untuk satu unit mobil.

Pasal 3
Pihak Kedua menyatakan bahwa rumah tinggal dan se-

luruh perabotan yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan 
kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini ditandatangani, 
dalam keadaan baik dan telah pula di terima oleh Pihak Kedua.

Pasal 4
1. Seluruh perabot dalam rumah yang dimaksud dalam 

perjanjian ini dapat dipakai oleh Pihak Kedua asal tidak 
mengurangi nilai dan jumlahnya.

2. Apabila diperlukan biaya perbaikan atas perabot dan rumah 
tinggal sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini 
selama digunakan oleh Pihak Kedua menjadi tanggungan 
dan biaya Pihak Kedua sendiri.

3. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjam-pakaikan 
rumah dan perabotnya kepada pihak ketiga tanpa per- 
setujuan tertulis dari Pihak Pertama.

4. Pihak Kedua dilarang memindahkan sebagian/seluruh 
rumah dan perabotnya ke tempat lain tanpa persetujuan 
tertulis dari Pihak Pertama.

5. Pihak Kedua diharuskan memelihara segala bentuk apapun 
yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama seperti perabot 
maupun rumah yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan 
baik, sebagaimana layaknya seorang tuan rumah.

Pasal 5
Rumah yang dipinjamkan oleh Pihak Pertama kepada 

Pihak Kedua hanya dapat digunakan oleh Pihak Kedua se-
bagai rumah tinggal.

Pasal 6
1. Yang diperbolehkan untuk tinggal di rumah tersebut hanya 

Pihak Kedua, istri, dan anak-anaknya, orang tua dan mer-
tua Pihak Kedua dan satu orang pembantu rumah.

2. Apabila ada anggota keluarga besar lain yang ikut tinggal 
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di rumah tersebut wajib mendapat persetujuan tertulis dari 
Pihak Pertama.

Pasal 7
Dalam menggunakan rumah tersebut Pihak Kedua tidak 

diperkenankan mengubah konstruksi dari rumah tinggal ter-
sebut tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama. 

Pasal 8
Daya listrik yang telah tersedia di rumah tinggal sebagai-

mana yang dimaksud dalam perjanjian ini, tidak dapat ditambah 
atau dikurangi oleh Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis 
Pihak Pertama.

Pasal 9
Selama dalam jangka waktu pemakaian rumah tersebut, 

Pihak Kedua wajib membayar rekening listrik, rekening te-
lepon, Pam, iuran keamanan, dan biaya-biaya lain selain Pajak 
Bumi dan Bangunan atas rumah tersebut merupakan biaya 
Pihak Kedua sendiri.

Pasal 10
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda-

tangani dan akan berakhir apabila Pihak Kedua tidak lagi 
menjabat sebagai manajer pada PT. FORSA atau Pihak Kedua 
tidak lagi bekerja pada PT. FORSA.

Pasal 11
Ketentuan yang ada pada pasal 10 tidak dapat mengurangi 

hak Pihak Pertama untuk menghentikan perjanjian pinjam 
pakai tersebut sewaktu-waktu, apabila Pihak Pertama mem-
punyai alasan yang kuat sesuai dengan pertimbangan Pihak
Pertama, atau dengan alasan Pihak Pertama menghendaki 
menggunakan rumah tinggal dan perabotnya itu untuk pekerja  
lain, atau bilamana Pihak Kedua melanggar salah satu syarat 
perjanjian ini, dan tanpa uang ganti kerugian kepada Pihak 
Kedua, maka dalam hal ini kedua belah pihak setuju untuk 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 1266 & 1267 
KUH Perdata.
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Pasal 12
Apabila Pihak Kedua tidak lagi bekerja pada Pihak Per-

tama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan rumah tinggal 
berikut perabotnya yang dipinjamnya berdasarkan perjanjian  
ini dalam keadaan baik kepada Pihak Pertama yang dilaksana-
kan paling lambat 14 hari sebelum hubungan kerja Pihak Ke-
dua dengan Pihak Pertama berakhir atau segera pada saat Pi-
hak Pertama memintanya kembali.

Pasal 13
Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pihak 

Pertama yang berkaitan dengan akibat pemakaian rumah ter-
sebut wajib dijalankan oleh Pihak Kedua termasuk membebas-
kan Pihak Pertama dari teguran, tuntutan denda, dll, dari pihak 
ketiga. Semua pelanggaran dan konsekwensi tentang hal-hal 
tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 14
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya 
masing-masing.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal- 
kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, 
epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontak-
an masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khu-
susnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan 
yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 15
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

                      
Pasal 16

Demikianlah perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas  
kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua pihak 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya 
unsur paksaan dari pihak manapun.
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Pihak Kedua              Pihak Kedua

  Amin           Budi

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
RUMAH (2)

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin, tanggal empat, bulan 
satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, 
antara:
1. Nama : Amin
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
     Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat
 Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang 

selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama  : Budi
     Pekerjaan   : Karyawan Swasta
     Alamat  : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08,
      Jakarta Pusat
 Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang se-

lanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan terlebih dahulu 
hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari sebidang 

tanah dan bangunan seluas 350 m2 (tiga ratus lima puluh 
 meter persegi) yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, 

Jakarta Barat.  
- Bahwa Pihak Kedua memerlukan bangunan tersebut untuk 

tempat tinggal.
- Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjam-pakaikan 

bangunan tersebut kepada Pihak Kedua.

Selanjutnya Para Pihak sepakat mengikatkan dirinya dalam 
Perjanjian Pinjam Pakai Rumah dengan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1
Perjanjian Pinjam Pakai Rumah ini berlangsung selama 4 

tahun, terhitung sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu 
sepuluh (04-01-2010) dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu 
tahun dua ribu empat belas (03-01-2014).

Pasal 2
Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga rumah yang 

dimaksud dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua, 
dan menyerahkan rumah yang dimaksud setelah Perjanjian ini 
berakhir kepada Pihak Pertama.

Pasal 3
Pihak Kedua berjanji terhadap Pihak Pertama bahwa   

rumah yang dimaksud dalam Perjanjian ini hanya akan di-
pergunakan sebagai tempat tinggal.

Pasal 4
Pihak Kedua tidak diperkenankan atau dilarang untuk 

melakukan perubahan-perubahan pada rumah yang dimaksud
dalam Perjanjian ini tanpa seizin tertulis dari Pihak Pertama.
Apabila setelah ada izin dari Pihak Pertama, Pihak Kedua akan 
melakukan perubahan-perubahan pada rumah yang dimaksud 
dalam Perjanjian ini, harus dilakukan atas risiko dan biaya Pihak 
Kedua sendiri, dan sesudah habis waktu Perjanjian ini menjadi 
milik Pihak Pertama tanpa sesuatu ganti kerugian apa pun juga 
kepada Pihak Kedua.

Pasal 5
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua akan merundingkan lagi perjanjian ini.
2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 

suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan 
terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, 
peperangan,  sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, 
kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena ke-

 adaan di luar kemampuan manusia.
Pasal 6

Pihak Kedua tidak berhak dan tidak diizinkan untuk 
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mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apa pun, atau 
dengan dalih apa pun rumah yang dimaksud dalam Perjanjian 
ini kepada orang lain atau pihak lain, baik untuk seluruhnya 
maupun sebagian.

Pasal 7
Segala bentuk biaya rekening telepon, listrik, maupun 

PDAM dibebankan kepada Pihak Kedua seluruhnya selama 
Pihak Kedua meminjam-pakaikan rumah tersebut.

Pasal 8
Apabila Perjanjian Pinjam Pakai Rumah ini berakhir pada 

tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu empat belas (03-01-2014) 
maupun apabila Perjanjian ini berakhir sebelum tanggal ter-
sebut di atas menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini 
atau menurut ketentuan-ketentuan lain yang sah, maka Pihak 
Kedua wajib menyerahkan kembali rumah yang dipinjam-
pakaikan dengan Perjanjian ini dalam keaadaan kosong se-
luruhnya serta dalam keadaan semula.

Pasal 10
Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksana-

an Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan dengan  
jalan musyawarah. Dan, apabila dengan jalan musyawarah tidak 
tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hu-
kum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat.

Pasal 11
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 

bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 
keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya 
paksaan dari pihak mana pun.

Pihak Pertama    Pihak Kedua 
   Amin            Budi

Saksi-saksi
1. Siti        2. Rudi
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PERJANJIAN PINJAM PAKAI
RUMAH (3)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu 
sepuluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:
1.  Nama  : Amin
 Alamat  : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat

Dalam hal ini sebagai direktur, dan karenanya mewakili PT. 
FORSA, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2.  Nama  : Budi
 Jabatan  : Manajer HRD
 Alamat  : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Para pihak menerangkan untuk mengadakan perjanjian 

pinjam-pakai rumah sebagai berikut.
Pasal 1 : Objek Perjanjian

Pihak Pertama meminjamkan kepada Pihak Kedua, sebagai-
mana Pihak Kedua menerima pinjaman untuk dipakai sebuah 
rumah terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, 
menurut surat pemilikan sertifikat no. xxxx surat izin mem-
bangun no. xxxx tanggal xxx beserta barang perabotannya me-
nurut daftar terlampir.

Pasal 2 : kewajiban
1. Pihak Kedua wajib memelihara rumah tersebut dengan 

isinya/perabotan yang dipinjam itu dengan baik sebagai 
seorang tuan rumah yang jujur (goed huisvader) atas tang-
gungan biaya sendiri dan harus menggunakan rumah itu 
sebagai rumah tempat tinggal, selanjutnya disebut rumah 
tinggal.

2. Pihak Kedua wajib mengembalikan rumah tinggal ber-
ikut perabotannya yang dipinjamnya berdasarkan perjanjian 
dalam keadaan baik kepada Pihak Pertama segera setelah 
perjanjian ini berakhir, atau segera pada saat Pihak Per-
tama memintanya kembali.

3. Pihak Kedua diwajibkan menjalankan dan menepati segala
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peraturan dan perintah dari pihak yang berwajib dan  
Pihak Pertama, tentang pemakaian rumah tinggal dan pe-
rabotannya dan ia wajib menjamin bahwa Pihak Pertama 
tentang hal ini tidak akan mendapat teguran, tuntutan, 
denda, dan lain-lain. Semua pelanggaran tentang hal-hal 
tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 3 : larangan
1. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengubah, menambah 

bentuk konstruksi dari rumah tinggal tersebut.
2. Pihak Kedua tidak diperkenankan menambah atau me-

ngurangi daya listrik yang telah ditentukan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua tidak diperkenankan memindahkan sebagian/
 seluruh rumah dan perabotannya yang dipinjam kepada 

pihak ketiga.
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memindahkan pe-

rabotan rumah tinggal yang dipinjamnya ke tempat lain.
Pasal 4 : reParasi

Semua pembetulan/reparasi rumah tinggal dan perabotan 
selama digunakan Pihak Kedua menjadi tanggungan dan
biaya Pihak Kedua sendiri, dengan tanpa merubah bentuk 
asalnya.

Pasal 5 : jangka waktu berlaku
Perjanjian mulai tanggal perjanjian ini ditandatangani 

dan hanya berlaku selama Pihak Kedua bekerja dengan baik 
pada Pihak Pertama, akan tetapi tidak mengurangi hak Pihak 
Pertama untuk dengan tanpa melalui proses ke pengadilan 
atau ke kantor urusan perumahan menghentikan perjanjian 
pinjam-meminjam tersebut sewaktu-waktu Pihak Pertama 
mempunyai alasan untuk itu sesuai dengan pertimbangan Pihak 
Pertama, atau dengan alasan Pihak Pertama mengehendaki 
mempergunakan rumah tinggal dan perabotannya itu untuk 
pegawai lainnya; atau bilamana Pihak Kedua melanggar salah 
satu syarat perjanjian ini tanpa diberikan uang ganti kerugian 
kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini maka kedua belah pihak 
setuju untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 1266, 
1267 KUH Perdata.
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Pasal 6 : Mulai berlakunya Perjanjian
Penyerahan rumah tinggal dan barang perabotan yang 

dipinjamkan tersebut kepada Pihak Kedua telah terjadi pada 
tanggal saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik 
dan tentang hal ini Pihak Kedua tidak ada hak untuk mengaju-
kan tuntutan kepada Pihak Pertama karena kekurangan-
kekurangan, kesalahan-kesalahan, atau cacat, termasuk cacat 
yang tidak dapat dilihat.

Pasal 7 : tuntutan Pihak kedua
Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, Pihak 

Kedua tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap Pihak 
Pertama baik sekarang maupun di kemudian hari.

Pasal 8 : dOMisili
Tentang perjanjian ini para pihak sepakat untuk memilih 

domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat.

Pasal 9 : Force Majeure
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan kembali 
perjanjian ini.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-
kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, 
epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan 
masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya 
di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang 
disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 10 : PenutuP
Demikianlah, perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) 

bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan 
dari pihak manapun.
 Pihak Kedua           Pihak Pertama
         Budi                Amin
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PERJANJIAN PINJAM PAKAI
PERKEBUNAN

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua 
ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah dibuat 
dan ditandatangani perjanjian pinjam pakai perkebunan oleh 
dan antara: 
1. Amin, Direktur PT. FORSA, beralamat di Jl. Jaya RT 01 

RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya dalam perjanjian

 ini disebut Pihak Pertama.
2. Budi, swasta yang bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 

RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini 
disebut Pihak Kedua. 

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian 
pinjam pakai perkebunan, dengan syarat-syarat dan ketentuan 
sebagai berikut:

Pasal 1
Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pi-

hak Kedua, sebuah perkebunan yang terletak di Jl. Jaya RT 01 
RW 02 No. 15-25, Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam 
sertifikat terlampir.

Pasal 2
1. Seluruh hasil dari perkebunan tersebut di atas yang jenis  

dan jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dijual oleh 
Pihak Kedua dengan ketentuan setengah dari hasil ke-
untungan di berikan kepada Pihak Pertama.

2. Penjualan seluruh hasil panen perkebunan dilakukan oleh 
kedua belah pihak dan karena itu Pihak Pertama akan me-
nempatkan satu orang pekerjanya pada perkebunan ter-
sebut. 

Pasal 3
Selama perkebunan dipinjam dengan hasil keuntungan di-
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bagi dua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua harus memelihara 
dan mengurus perkebunan tersebut sehingga menghasilkan 
hasil perkebunan yang bagus dan baik, sebagaimana layaknya 
seorang tuan pemilik perkebunan yang jujur atas tanggungan 
biaya sendiri dan harus menggunakan perkebunan tersebut 
hanya sebagai perkebunan.

Pasal 4
1. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan per-

kebunan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis 
Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua dengan usaha sendiri harus mencegah dan 
mengawasi agar seluruh hasil perkebunan tidak beralih 
kepada pihak lain. Apabila hasil perkebunan hilang, Pihak 
Pertama berhak meminta pertanggungjawaban dari Pihak 
Kedua. Apabila menurut penilaian Pihak Pertama, ke-
hilangan tersebut disebabkan karena kelalaian Pihak Ke-
dua, maka Pihak Pertama berhak meminta ganti rugi 
yang menjadi bagiannya dari hasil perkebunan yang hilang 
tersebut.  

Pasal 5
Pihak Kedua dilarang mengubah dan atau mengganti jenis

hasil perkebunan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa per-
setujuan tertulis Pihak Pertama.

Pasal 6
Dalam meminjam pakai perkebunan tersebut, Pihak Ke-

dua tidak diperkenankan mengubah kontur dan bentuk dari 
perkebunan tersebut.

Pasal 7
Semua biaya baik berupa pupuk maupun perlengkapan per-

kebunan selama digunakan atau dipinjam pakai oleh Pihak 
Kedua, menjadi tanggungan dan biaya Pihak Kedua sendiri.

Pasal 8
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda-

tangani dan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
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tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-
2010) hingga tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu lima 
belas (03-01-2015). 

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak mengurangi hak Pi-
hak Pertama tanpa melalui proses ke pengadilan meng-

 hentikan perjanjian pinjam pakai perkebunan tersebut 
sewaktu-waktu apabila Pihak Pertama mempunyai alasan 
yang kuat sesuai dengan perkembangan Pihak Pertama,

 atau dengan alasan Pihak Pertama menghendaki meng-
 gunakan perkebunan itu untuk Pihak Ketiga, atau bilamana 

Pihak Kedua melanggar salah satu syarat perjanjian ini, 
tanpa uang ganti kerugian kepada Pihak Kedua. Dalam hal 
ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 9
Apabila Pihak Kedua tidak lagi berkeinginan meminjam 

pakai perkebunan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib 
mengembalikan perkebunan yang dipinjamnya berdasarkan 
perjanjian ini dalam keadaan baik kepada Pihak Pertama yang 
dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 
perjanjian pinjam pakai perkebunan tidak lagi dilanjutkan oleh 
Pihak Kedua atau segera pada saat Pihak Pertama meminta-
nya kembali.

Pasal 10
Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pi-

hak Pertama yang berkaitan dengan akibat pinjam pakai per-
kebunan tersebut wajib dijalankan oleh Pihak Kedua ter-
masuk membebaskan Pihak Pertama dari teguran, tuntutan 
denda dan lain-lain oleh pihak ketiga. Semua pelanggaran dan 
konsekwensi tentang hal-hal tersebut ditanggung sepenuhnya 
oleh Pihak Kedua.

Pasal 11
Penyerahan perkebunan dan seluruh fasilitas perkebunan 

yang dipinjamkan tersebut kepada Pihak Kedua, telah terjadi 
pada tanggal saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan 
baik dan telah diterima oleh Pihak Kedua.
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Pasal 12
1. Pihak Pertama menjamin bahwa perkebunan tersebut 

benar-benar milik Pihak Perjanjian dan tidak ada pihak 
lain yang ikut memiliki hak atas perkebunan tersebut.

2. Pihak Pertama membebaskan, Pihak Kedua dari segala 
tuntutan hukum Pihak Ketiga yang berkaitan dengan per-
janjian pinjam pakai atas perkebunan tersebut. 

Pasal 13
Pada saat pinjam pakai ini berakhir atau bila Pihak Per-

tama mengambil kembali perkebunan tersebut beserta bagian 
hasilnya, maka Pihak Pertama tidak dapat melakukan pe-
nuntutan ganti rugi kepada Pihak Kedua.

Pasal 14
1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam 

perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran  
atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka Pihak 
Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan-

 nya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga 

ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Pihak Per-
 tama dan Pihak Kedua, maka perselisihan tersebut akan di-
 selesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan 

oleh karena itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat 
untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya 
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Pasal 15
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya 
masing-masing.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal- 
kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, 
epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontak-
an masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khu-
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susnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan 
yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 16
Perjanjian pinjam pakai perkebunan ini dibuat rangkap 

2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing  
pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di-
tandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jas-
mani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama                            Pihak Kedua      
     (Amin)                      (Budi)

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
LAHAN PERTANIAN

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua 
ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah dibuat 
perjanjian pinjam pakai lahan pertanian antara:
1.  Nama  : Amin
 Jabatan  : Manajer 
 Alamat  : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2.  Nama  : Budi
 Jabatan  : Petani
 Alamat  : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian 
pinjam pakai lahan pertanian dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 : Objek Perjanjian
Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pi-

59
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hak Kedua, sebuah lahan pertanian yang terletak di Rawa Hijau, 
Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam sertifikat terlampir.

Pasal 2 : PeMbagian keuntungan
1.  Seluruh hasil dari lahan pertanian tersebut di atas yang  

jenis dan jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dijual  
oleh Pihak Kedua dengan ketentuan setengah dari hasil 
keuntungan diberikan kepada Pihak Pertama.

2.  Penjualan seluruh hasil panen dari lahan pertanian dilaku- 
kan oleh kedua belah pihak dan oleh karena itu Pihak 
Pertama akan menempatkan seorang pekerja di lahan per-
tanian tersebut. 

Pasal 3 : kewajiban Pihak kedua
Selama lahan pertanian tersebut dipinjam dengan hasil  

keuntungan dibagi dua dengan Pihak Pertama, Pihak Kedua 
harus memelihara dan mengolah lahan pertanian tersebut 
sehingga menghasilkan hasil yang bagus dan baik, sebagai- 
mana layaknya seorang pemilik yang jujur atas tanggungan  
biaya sendiri dan harus menggunakan lahan tersebut hanya 
sebagai lahan pertanian.

Pasal 4 : larangan dan kewajiban
1.  Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan lahan 

pertanian tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan 
tertulis Pihak Pertama.

2.  Pihak Kedua dengan usaha sendiri harus mencegah dan 
mengawasi agar seluruh hasil pertanian tersebut tidak 
beralih kepada pihak lain. Apabila hasil pertanian hilang, 
Pihak Pertama berhak meminta pertanggung-jawaban dari
Pihak Kedua. Apabila menurut penilaian Pihak Pertama, 
kehilangan tersebut disebabkan karena kelalaian Pihak 
Kedua maka Pihak Pertama berhak meminta ganti rugi 
yang menjadi haknya dari hasil pertanian yang hilang 
tersebut kepada Pihak Kedua.

3.  Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah dan atau
mengganti jenis hasil pertanian baik sebagian maupun se-
luruhnya tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

4.  Pihak Kedua tidak diperkenankan mengubah kontur dan 
bentuk dari lahan pertanian tersebut.
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Pasal 5 : biaya
Semua biaya pengolahan, baik berupa pupuk maupun per-

lengkapan lahan pertanian selama digunakan atau dipinjam  
pakai oleh Pihak Kedua menjadi tanggungan dan biaya Pihak 
Kedua sendiri.

Pasal 6 : Masa berlaku
1.  Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda-

tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku 2 (dua) tahun 
terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 
tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-
2012).

2.  Ketentuan pada ayat 1 di atas tidak mengurangi hak Pihak
Pertama tanpa melalui proses ke pengadilan menghentikan
perjanjian pinjam-pakai lahan pertanian tersebut sewaktu- 
waktu apabila Pihak Pertama mempunyai alasan yang kuat 
sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama, atau dengan
alasan Pihak Pertama menghendaki menggunakan lahan 
pertanian itu untuk pihak ketiga, atau bilamana Pihak 
Kedua melanggar salah satu syarat perjanjian ini, tanpa 
uang ganti kerugian kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini 
maka kedua belah pihak setuju untuk menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 7 : PengeMbalian
Apabila Pihak Kedua tidak lagi berkeinginan meminjam

pakai lahan pertanian Pihak Pertama maka Pihak Kedua 
wajib mengembalikan lahan pertanian yang dipinjamnya ber-
dasarkan perjanjian ini dalam keadaan baik kepada Pihak Per-
tama yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
perjanjian pinjam pakai lahan pertanian tidak lagi dilanjutkan 
oleh Pihak Kedua atau segera pada saat Pihak Pertama 
memintanya kembali.

Pasal 8 : Force Majeure
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan lagi 
perjanjian ini.
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2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan 
terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-
demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan 
masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya 
di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang 
disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 9 : Pengalihan tanggungjawab
Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pihak

Pertama yang berkaitan dengan akibat pinjam pakai lahan 
pertanian tersebut wajib dijalankan oleh Pihak Kedua ter-
masuk membebaskan Pihak Pertama dari teguran, tuntutan 
denda dan lain-lain oleh pihak ketiga. Semua pelanggaran dan 
konsekuensi tentang hal-hal tersebut ditanggung sepenuhnya 
oleh Pihak Kedua.

Pasal 10 : Penyerahan
Penyerahan lahan pertanian dan seluruh fasilitas lahan per-

tanian yang dipinjamkan tersebut kepada Pihak Kedua, telah 
terjadi pada tanggal saat perjanjian ini ditandatangani dalam 
keadaan baik dan telah diterima oleh Pihak Kedua.

Pasal 11 : jaMinan
1.  Pihak Pertama menjamin bahwa lahan pertanian tersebut

benar-benar milik Pihak Pertama dan tidak ada pihak lain 
yang ikut memiliki hak atas lahan pertanian tersebut.

2.  Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala 
tuntutan hukum pihak ketiga yang berkaitan dengan per-
janjian pinjam-pakai atas lahan pertanian tersebut.

Pasal 12 : tuntutan ganti rugi
Pada saat pinjam-pakai ini berakhir atau bila Pihak Per-

tama mengambil kembali lahan pertanian tersebut beserta 
bagian hasilnya, maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan 
penuntutan ganti rugi kepada Pihak Pertama.
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Pasal 13 : lain-lain
1.  Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam 

perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran 
atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka Pihak 
Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan-
nya secara musyawarah untuk mufakat.

2.  Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga  
ternyata tidak menyelesaikan perselisihan antara Pihak 
Kedua dan Pihak Pertama maka perselisihan tersebut akan 
diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan  
oleh karena itu Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat 
untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya 
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 14 : PenutuP
Perjanjian pinjam pakai lahan pertanian ini dibuat rangkap  

2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh 
kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, 
serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

       Pihak Pertama           Pihak Kedua
  Materai 

        Amin                Budi

PERJANJIAN PINJAM PAKAI 
TEMPAT USAHA

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun 
dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah 
ditandatangani perjanjian pinjam pakai tempat usaha oleh dan 
antara: 
1. Amin, Direktur PT. FORSA, beralamat di Jl. Jaya RT 01 

RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya dalam perjanjian

 ini disebut Pihak Pertama.
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2. Budi, yang bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 
08, Jakarta  Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut 
Pihak Kedua. 

Dengan ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk meng- 
ikatkan diri dalam perjanjian pinjam pakai tempat usaha dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
1. Bahwa Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pi-

hak Kedua, sebuah tempat usaha yang terletak di Jl. Jaya RT 
01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, untuk dijadikan tempat 
usaha Pihak Kedua.

2. Dalam memakai tempat usaha tersebut, Pihak Kedua di-
bebaskan oleh Pihak Pertama dalam membayar sewa atas 
tempat usaha tersebut. 

Pasal 2
Ruang dan tempat usaha sebagaimana disebut dalam  

pasal 1 tersebut terdiri dari 1 (satu) ruang untuk kantor seluas 
30 meter persegi, 1 (satu) ruang ukuran 40 meter persegi untuk 
gudang dan 1 (satu) kamar mandi yang dilengkapi toilet. 

Pasal 3
Seluruh perabot dalam tempat usaha tersebut di atas yang 

jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dipakai oleh Pihak 
Kedua asal tidak mengurangi nilai dan jumlahnya.

Pasal 4
1. Selama memakai tempat usaha tersebut beserta perabot-

nya, Pihak Kedua harus memelihara tempat usaha ter-
sebut beserta isinya/perabotnya yang dipinjamkan itu 
dengan baik. Sebagaimana layaknya seorang tuan rumah 
yang jujur atas tanggungan biaya sendiri dan harus meng-
gunakan tempat usaha tersebut hanya sebagai tempat usaha 
sebagaimana dalam isi perjanjian ini.

2. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menggunakan 
tempat usaha tersebut sebagai tempat tinggal baik bagi 
Pihak Kedua sendiri maupun bagi pekerja Pihak Kedua.
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Pasal 5
1. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan atau 

mengalihkan tempat usaha/perabotnya kepada pihak ketiga 
tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua dilarang memindahkan sebagian/seluruh 
tempat usaha dan isinya ke tempat lain tanpa persetujuan 
tertulis Pihak Pertama.

Pasal 6
Dalam menggunakan tempat usaha, Pihak Kedua tidak 

diperkenankan mengubah konstruksi dari tempat usaha tersebut 
termasuk tidak diperkenankan menambah dan atau mengurangi 
ruangan-ruangan yang ada di dalamnya.

Pasal 7
1. Daya listrik yang telah tersedia di tempat usaha tidak di-

perkenankan untuk ditambah atau dikurangi oleh Pihak 
Kedua, tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

2. Selama Pihak Kedua menggunakan tempat usaha tersebut 
wajib membayar biaya telepon, listrik, dan PAM serta biaya 
keamanan dan kebersihan.

3. Segala tuntutan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan 
kewajiban pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pihak 
Kedua. 

Pasal 8
Semua biaya perbaikan tempat usaha dan perabotnya yang 

rusak selama digunakan oleh Pihak Kedua menjadi tanggung-
an dan biaya Pihak Kedua sendiri kecuali apabila kerusakan-
kerusakan bukan karena kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 9 
1. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa tempat u-

saha tersebut adalah benar-benar milik Pihak Pertama dan 
tidak ada pihak lain yang ikut memiliki tempat usaha ter-
sebut. 

2. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala 
tuntutan hukum pihak lain yang dapat merugikan Pihak 
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Kedua dan segala tuntutan pihak ketiga atas tempat usaha 
tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama. 

Pasal 10
1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada 
tanggal empat bulan satu tahun dua ribu tiga belas (04-01-
2013). 

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak mengurangi hak 
Pihak Pertama tanpa melalui proses ke pengadilan untuk 
menghentikan perjanjian pinjam meminjam tersebut se-
waktu-waktu, apabila Pihak Pertama mempunyai alasan 
yang kuat sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama, atau 
dengan alasan Pihak Pertama menghendaki menggunakan 
tempat usaha dan perabotnya itu untuk pihak lain, atau 
bilamana Pihak Kedua melanggar salah satu syarat per-
janjian ini, tanpa uang ganti kerugian kepada Pihak Ke-
dua. Dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 
KUH Perdata.

Pasal 11
Apabila Pihak Kedua tidak lagi berkeinginan meminjam 

pakai tempat usaha pada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua 
wajib mengembalikan tempat usaha yang dipinjamnya ber-
dasarkan perjanjian tersebut dalam keadaan baik kepada Pihak 
Pertama yang dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum 
perjanjian pinjam pakai tempat usaha tidak lagi dilanjutkan oleh 
Pihak Kedua atau segera pada saat Pihak Pertama memintanya 
kembali.

Pasal 12
Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pihak 

Pertama yang berkaitan dengan akibat pinjam pakai tempat 
usaha tersebut wajib dijalankan oleh Pihak Kedua termasuk 
membebaskan Pihak Pertama dari teguran, tuntutan denda dan 
lain-lain dari pihak ketiga. Semua pelanggaran dan konsekuensi 
tentang hal-hal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak 
Kedua.
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Pasal 13
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat menanggung kerugiannya 
masing-masing.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal- 
kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, 
epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontak-
an masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khu-
susnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan 
yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 14
Penyerahan tempat usaha dan perabotnya yang dipinjam- 

kan tersebut kepada Pihak Kedua, telah terjadi pada saat per-
janjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan telah di-
terima oleh Pihak Kedua.

Pasal 15
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor 
Panitera Pengadilan Negeri  Jakarta Barat.

Pasal 16
Perjanjian pinjam pakai tempat usaha ini dibuat rangkap 

2 di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing pihak yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan  
rohani serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama        Pihak Kedua

  Amin            Budi
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PERJANJIAN PINJAM PAKAI
RUMAH TOKO

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun 
dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah 
ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah toko oleh dan 
antara:
1.  Nama  : Amin
 Jabatan  : Manajer Pemasaran
 Alamat  : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2.  Nama  : Budi
 Jabatan  : Karyawan
 Alamat  : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat
 Dalam hal ini bertindak atas nama untuk dan atas nama 

diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak 
Kedua.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian 

pinjam pakai rumah toko dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
1.  Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pihak 

Kedua, sebuah rumah toko yang terletak di Jl. Jaya RT 01 
Rw 02 No. 15, Jakarta Barat untuk dijadikan rumah toko 
Pihak Kedua.

2.  Dalam memakai rumah toko tersebut, Pihak Kedua di-
bebaskan untuk membayar sewa atas rumah toko tersebut.

Pasal 2
1.  Ruang dan rumah toko sebagaimana disebut dalam  

Pasal 1 tersebut terdiri dari 1 (satu) ruang untuk kantor 
seluas 4x4 m2, 2 (dua) ruang ukuran 7x5 m2 untuk gudang 
dan 1 (satu) kamar mandi yang dilengkapi toilet.

2.  Seluruh perabot dalam rumah toko tersebut di atas yang 
jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dipakai oleh Pi-
hak Kedua asal tidak mengurangi nilai dan jumlahnya.
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Pasal 3
1.  Selama memakai rumah toko tersebut beserta perabotan-

nya, Pihak Kedua harus merawat rumah toko tersebut 
beserta isinya/perabotannya yang dipinjamkan itu dengan 
baik, sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang jujur 
atas tanggungan biaya sendiri dan harus menggunakan 
rumah toko tersebut hanya sebagai rumah toko sebagai-

 mana tertulis dalam isi perjanjian ini.
2.  Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menggunakan 

rumah toko tersebut sebagai tempat tinggal baik bagi Pihak 
Kedua sendiri maupun bagi pekerja Pihak Kedua.

3.  Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan atau 
mengalihkan rumah toko/perabotnya kepada pihak ketiga 
tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

4.  Pihak Kedua dilarang memindahkan sebagian/seluruh 
rumah toko dan isinya ke ruang lain tanpa persetujuan ter-
tulis Pihak Pertama.

5.  Pihak Kedua tidak diperkenankan mengubah konstruksi 
dari rumah toko tersebut termasuk tidak diperkenankan 
menambah dan atau mengurangi ruangan-ruangan yang  
ada di dalamnya.

Pasal 4
1.  Daya listrik yang telah tersedia di rumah toko tidak di- 

perkenankan untuk ditambah atau dikurangi oleh Pihak 
Kedua, tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

2.  Selama Pihak Kedua menggunakan rumah toko tersebut, 
Pihak Kedua wajib membayar biaya telepon, listrik dan 
PAM serta biaya keamanan dan kebersihan.

3. Segala tuntutan pihak ketiga yang berkaitan dengan 
kewajiban pada ayat 2 menjadi tanggung jawab Pihak 
Kedua.

Pasal 5
Semua biaya perbaikan rumah toko yang rusak selama di- 

gunakan oleh Pihak Kedua menjadi tanggungan dan biaya 
Pihak Kedua sendiri kecuali apabila kerusakan-kerusakan 
bukan karena kelalaian Pihak Kedua.
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Pasal 6
1.  Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa rumah 

toko tersebut adalah benar-benar milik Pihak Pertama 
dan tidak ada pihak lain yang ikut memiliki rumah toko 
tersebut.

2.  Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala 
tuntutan hukum pihak lain yang dapat merugikan Pihak 
Kedua dan segala tuntutan pihak ketiga atas rumah toko 
tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pasal 7
1.  Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada 
tanggal tiga, bulan satu, tahun dua ribu tiga belas (03-01-
2013).

2.  Ketentuan pada ayat 1 di atas tidak mengurangi hak 
Pihak Pertama tanpa melalui proses ke pengadilan untuk 
menghentikan perjanjian pinjam meminjam tersebut se-
waktu-waktu, apabila Pihak Pertama mempunyai alasan 
yang kuat sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama, 
atau dengan alasan Pihak Pertama menghendaki meng-
gunakan rumah toko dan perabotnya itu untuk pihak lain, 
atau bilamana Pihak Kedua melanggar salah satu syarat 
perjanjian ini, tanpa uang ganti kerugian kepada Pihak 
Kedua. Dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 
KUH Perdata

Pasal 8
Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pihak

Pertama yang berkaitan dengan akibat pinjam pakai rumah 
toko tersebut wajib dijalankan oleh Pihak Kedua termasuk 
membebaskan Pihak Pertama dari teguran, tuntutan denda, 
dan lain-lain dari pihak ketiga. Semua pelanggaran dan kon-
sekuensi tentang hal-hal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh 
Pihak Kedua.

Pasal 9
Pada saat pinjam pakai itu berakhir atau bila Pihak Per-



C
O
N
TO

H

BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

C
O
N
TO

H

C
O
N
TO

H

199

tama mengambil kembali rumah toko tersebut beserta perabot-
nya maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan penuntutan 
ganti rugi kepada Pihak Pertama.

Pasal 10
Perjanjian pinjam pakai rumah toko ini dibuat rangkap  

2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing pihak  
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani 
oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta tanpa unsur paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 11
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan lagi 
perjanjian ini.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-
kan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-
demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan 
masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khusus- 
nya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan  
yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan 
manusia.

Pasal 12
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 13
Demikianlah, perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua, 

kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli- 
nya dipegang oleh Pihak Pertama, tembusannya dipegang oleh 
Pihak Kedua. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan 
dari pihak manapun.
 Pihak Pertama    Pihak Kedua
   Amin            Budi
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62 PERJANJIAN PINJAM PAKAI MOBIL (1)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun 
dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah 
ditandatangani perjanjian pinjam pakai kendaraan oleh dan 
antara:
1. Amin, Direktur PT. FORSA, beralamat di Jl. Jaya RT 01 

Rw 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya dalam perjanjian

 ini disebut Pihak Pertama.
2. Budi, Manajer Produksi PT. FORSA, yang bertempat 

tinggal di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta  Pusat, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, 
selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:
•	 Bahwa	Pihak Kedua adalah pegawai pada perusahaan Pi-

hak Pertama sesuai dengan surat pengangkatan No. xxxx 
dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Produksi.

•	 Bahwa	setiap	pegawai	PT.	FORSA	yang	telah	menduduki	
jabatan sebagai manajer berhak untuk mendapatkan fasilitas 
transportasi kerja berupa mobil.

•	 Bahwa	Pihak Pertama hendak memberikan fasilitas mobil 
tersebut dengan status pinjam pakai kepada Pihak Kedua 
setelah diangkat oleh Pihak Pertama menjadi manajer 
produksi PT. FORSA.
 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka kedua belah 

pihak sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai ken-
daraan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
1. Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pihak 

Kedua sebuah kendaraan roda empat (mobil) merk ABC 
type 7891 Z, pembuatan tahun 2007 berwarna biru sebagai- 
mana tercatat dalam BPKB.

2. Selama dalam jangka waktu pinjam pakai ini, Pihak Per-
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 tama membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban mem-
 bayar dalam bentuk apa pun sebagai uang sewa atas 

kendaraan tersebut. 

Pasal 2
Segala kelengkapan atau accessories kendaraan bermotor be-

roda empat tersebut di atas, yang jenis dan jumlahnya sebagai-
mana terlampir dapat dipakai oleh Pihak Kedua asal tidak 
mengurangi nilai dan jumlahnya.

Pasal 3
1. Selama memakai kendaraan tersebut beserta assesorisnya, 

Pihak Kedua harus memelihara dan menjaga kendaraan 
yang dipinjamkan itu dengan baik, sebagaimana layaknya 
kendaraan milik sendiri atas tanggungan biaya sendiri dan 
harus menggunakan kendaraan itu hanya sebagai ken-
daraan transportasi kerja Pihak Kedua. 

2. Pihak Kedua dilarang meminjamkan dan menyewakan 
kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan alasan apa pun   
tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 4
1. Apabila kendaraan tersebut rusak berat yang disebabkan 

oleh karena kelalaian Pihak Kedua, maka seluruh kerugian 
tersebut menjadi tanggungan biaya Pihak Kedua sendiri. 

2. Jika kendaraan tersebut hilang selama dalam jangka waktu 
pinjam pakai, maka Pihak Kedua wajib mengganti ken-
daraan tersebut dengan merk dan type serta tahun pem-
buatan yang sama. 

Pasal 5
1. Pihak Kedua dilarang memindahkan sebagian/seluruh 

assesoris kendaraan ke tempat atau pihak lain tanpa per-
setujuan tertulis dari Pihak Pertama.

2. Dalam menggunakan kendaraan tersebut Pihak Kedua 
tidak diperkenankan mengubah bentuk dan atau fungsi 
serta warna kendaraan tersebut.
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Pasal 6
Semua biaya perbaikan kendaraan dan assesorisnya selama 

digunakan oleh Pihak Kedua, menjadi tanggungan dan biaya 
Pihak Kedua sendiri. Biaya lain seperti pajak yang dibeban-
kan atas mobil tersebut tetap menjadi tanggungan Pihak 
Pertama.

Pasal 7
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda-

tangani dan berakhir pada saat Pihak Kedua tidak lagi 
menduduki jabatan sebagai Manajer Produksi. 

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak mengurangi hak Pi-
hak Pertama tanpa melalui proses di pengadilan meng-

 hentikan perjanjian pinjam meminjam tersebut sewaktu-
waktu apabila Pihak Pertama mempunyai alasan yang kuat 
sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama, atau dengan 
alasan Pihak Kedua menghendaki menggunakan kendaraan 
tersebut dan assesorisnya itu untuk Pihak Ketiga, atau bila-
mana Pihak Kedua melanggar salah satu syarat perjanjian 
ini, tanpa uang ganti kerugian kepada Pihak Kedua, 
dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk me- 
nyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan1267 
KUH Perdata.

Pasal 8 
1. Pihak Pertama menjamin bahwa mobil yang dipinjam-

pakaikan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar mobil 
milik Pihak Pertama dan tidak ada pihak lain yang ikut 
memiliki sebagian atau seluruh mobil tersebut. 

2. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala 
teguran dan atau  tuntutan hukum dari Pihak Ketiga yang 
berkaitan dengan status kepemilikan kendaraan tersebut. 

Pasal 9
Apabila Pihak Kedua akan pindah tempat tinggal, maka 

Pihak Kedua wajib memberitahu kepada Pihak Pertama peri-
hal kepindahan tersebut. Atas pertimbangan Pihak Pertama 
sendiri Pihak Pertama dapat menarik kembali kendaraan 
tersebut dari Pihak Kedua.
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Pasal 10
1. Segala kewajiban baik dari pemerintah maupun dari Pihak 

Pertama yang berkaitan dengan akibat pemakaian kendara-
 an tersebut wajib dijalankan oleh Pihak Pertama termasuk 

membebaskan Pihak Kedua dari teguran, tuntutan denda, 
dll, dari Pihak Ketiga.

2. Pelanggaran dan konsekuensi tentang hal-hal sebagaimana 
disebut pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak 
Kedua.

Pasal 11
Penyerahan kendaraan dan seluruh assesorisnya yang di-

pinjamkan tersebut kepada Pihak Kedua terjadi pada tanggal 
saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan telah 
diterima oleh Pihak Kedua.

Pasal 12
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 13
Perjanjian pinjam-pakai ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas 

kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh  
kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,  
serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama     Pihak Kedua
  Amin             Budi

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
MOBIL (2)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua 
ribu sepuluh (04-01-2010), sudah ditandatangani perjanjian 

63
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pinjam-pakai kendaraan oleh dan antara:
1. Nama  : Amin
 Jabatan  : Direktur Pelaksana
 Alamat  : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, 

selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2.  Nama  : Budi
 Jabatan  : Manajer
 Alamat  : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat
 Dalam hal ini bertindak atas nama untuk dan atas nama 

diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak 
Kedua.
Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan:

•		 Pihak Kedua adalah pegawai pada perusahaan Pihak Per-
tama sesuai dengan surat pengangkatan No. xxxx deng-
an jabatan terakhir sebagai Manajer HRD.

•		 Setiap	 pegawai	 PT.	 FORSA	 yang	 sudah	 menduduki	
jabatan sebagai Manajer berhak untuk mendapatkan fasi-
litas transportasi kerja berupa kendaraan roda empat  
(mobil).

•		 Pihak Pertama memberikan fasilitas kendaraan roda empat 
(mobil) tersebut dengan status pinjam pakai kepada Pihak 
Kedua sesudah diangkat oleh Pihak Pertama menjadi 
Manajer HRD PT. FORSA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka kedua belah 
pihak sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai ken-
daraan dengan ketentuan sebagai berikut.

 
Pasal 1

1.  Pihak Pertama bersedia meminjamkan kepada Pihak Ke-
dua sebuah kendaraan roda empat (mobil), merek xxxx, 
pembuatan tahun 2004, dan warna hitam sebagaimana 
tercatat dalam BPKB.

2.  Selama jangka waktu pinjam-pakai ini, Pihak Pertama 
membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban membayar da-
lam bentuk apa pun sebagai sewa atas kendaraan tersebut.
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Pasal 2
Segala kelengkapan atau aksesoris kendaraan roda empat 

(mobil) tersebut di atas dapat dipakai oleh Pihak Kedua 
asal tidak mengurangi nilai dan jumlahnya.

Pasal 3
1.  Selama memakai kendaraan tersebut dan aksesorisnya, Pi-

hak Kedua harus memelihara dan menjaga kendaraan 
yang dipinjamkan itu dengan baik, sebagaimana layaknya 
kendaraan milik sendiri atas tanggungan biaya sendiri dan 
menggunakan kendaraan itu hanya sebagai kendaraan 
transportasi kerja Pihak Kedua.

2.  Pihak Kedua tidak diperbolehkan meminjamkan dan me-
nyewakan kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan ala-
san apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 4
1.  Apabila kendaraan tersebut rusak yang disebabkan oleh 

kelalaian Pihak Kedua maka seluruh kerugian tersebut 
menjadi tanggungan biaya Pihak Kedua sendiri.

2.  Jika kendaraan tersebut hilang selama dalam jangka waktu 
pinjam pakai maka Pihak Kedua wajib mengganti ken-
daraan tersebut dengan merek dan tipe serta tahun pem-
buatan yang sama.

Pasal 5
1.  Pihak Kedua tidak diperbolehkan memindahkan sebagian 

atau seluruh aksesoris kendaraan ke pihak lain tanpa per-
setujuan tertulis dari Pihak Pertama.

2.  Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah bentuk dan 
atau fungsi serta warna kendaraan tersebut.
  

Pasal 6
Semua biaya perbaikan kendaraan dan aksesoris selama di- 

gunakan oleh Pihak Kedua menjadi tanggungan dan biaya 
Pihak Kedua sendiri. Biaya lain seperti pajak yang dibebankan 
atas mobil tersebut tetap menjadi tanggungan Pihak Pertama.

Pasal 7
1.  Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditanda-
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tangani dan berakhir pada saat Pihak Kedua tidak lagi 
menduduki jabatan sebagai Manajer.

2.  Ketentuan pada ayat 1 sebagaimana tersebut di atas tidak  
mengurangi hak Pihak Pertama tanpa melalui proses di
pengadilan menghentikan perjanjian pinjam-pakai tersebut  
sewaktu-waktu apabila Pihak Pertama mempunyai alasan 
yang kuat sesuai dengan pertimbangan Pihak Pertama,
atau dengan alasan Pihak Pertama menghendaki meng-
gunakan kendaraan tersebut dan asesorinya itu untuk pi-
hak ketiga, atau bilamana Pihak Kedua melanggar salah 
satu syarat perjanjian ini, tanpa uang ganti kerugian ke- 
pada Pihak Kedua dalam hal ini maka kedua belah pihak 
setuju untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 
1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 8
1.  Pihak Pertama menjamin bahwa mobil yang dipinjam 

pakaikan kepada Pihak Kedua adalah benar-benar mobil 
milik Pihak Pertama dan tidak ada pihak lain yang ikut 
memiliki sebagian atau seluruh mobil tersebut.

2.  Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala 
tuntutan hukum dari pihak ketiga yang berkaitan dengan 
status kepemilikan kendaraan tersebut.

Pasal 9
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Per-

tama dan Pihak Kedua sepakat akan merundingkan lagi 
perjanjian ini.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan 
terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epi-
demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan 
masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya 
di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-

 sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
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Pasal 10
Apabila Pihak Kedua akan pindah tempat tinggal maka 

Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama 
perihal kepindahan tersebut. Atas pertimbangan Pihak Per-
tama sendiri, Pihak Pertama dapat menarik kembali ken-
daraan tersebut dari Pihak Kedua.

Pasal 11
1.  Segala kewajiban dari Pihak Pertama yang berkaitan 

dengan akibat dari pemakaian kendaraan tersebut wajib 
dijalankan oleh Pihak Kedua termasuk membebaskan Pi-
hak Pertama dari tuntutan denda dan lain-lain dari pihak 
ketiga.

2.  Pelanggaran dan konsekuensi tentang hal-hal sebagaimana 
disebut pada ayat 1 ditanggung sepenuhnya oleh Pihak 
Kedua.

Pasal 12
Penyerahan kendaraan dan seluruh asesorisnya yang di-

pinjamkan tersebut kepada Pihak Kedua terjadi pada tanggal 
saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan su-
dah diterima oleh Pihak Kedua.

Pasal 13
Penyerahan saat pinjam-pakai ini berakhir atau bila Pihak

Pertama mengambil kembali kendaraan tersebut beserta ak-
sesorisnya maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan pe-
nuntutan ganti rugi kepada Pihak Pertama.

Pasal 14
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak 

sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 15
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 di atas kertas bermaterai 

cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan  
hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak  



BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK208

C
O
N
TO

H

C
O
N
TO

H

C
O
N
TO

H64

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya 
unsur paksaan dari pihak manapun.

      Pihak Pertama       Pihak Kedua 
      Amin        Budi
Saksi-saksi:
1.  Siti     2.  Budi

PERJANJIAN PINJAM PAKAI MOTOR

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua 
ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda 
tangan di bawah ini:
1. Nama  : Amin
 Alamat  : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat
 Pekerjaan  : Pegawai swasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri 
dan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama  : Budi
 Alamat  : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat
 Pekerjaan  : Pegawai swasta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri 
dan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian 
pinjam-pakai kendaraan roda dua (motor) dengan ketentuan 
sebagai berikut.

Pasal 1 : Objek Perjanjian
Pihak Pertama meminjamkan kendaraan roda dua (motor)

dengan nomor polisi xxxx, merek CDI sebagaimana tercatat 
dalam BPKB kepada Pihak Kedua.

Pasal 2 : jangka waktu
Pihak Pertama meminjamkan kendaraan roda dua (motor) 

untuk dipakai selama satu bulan sejak tanggal empat, bulan satu, 
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tahun dua ribu sepuluh, sampai dengan tanggal tiga, bulan dua, 
tahun dua ribu sebelas, untuk tujuan observasi lapangan.

 
Pasal 3 : kOndisi kendaraan

1.  Pihak Pertama menyerahkan kendaraan kepada Pihak 
Kedua dalam keadaan baik dan siap digunakan oleh Pihak 
Kedua.

2.  Pihak Pertama memberi pinjaman kendaraan roda dua 
(motor) kepada Pihak Kedua tanpa dikenakan biaya apa pun.

Pasal 4 : kewajiban
1.  Pihak Kedua wajib memelihara kendaraan roda dua (motor) 

selama kendaraan tersebut digunakan oleh Pihak Kedua.
2.  Segala biaya yang diperlukan untuk perawatan kendaraan 

tersebut selama jangka waktu peminjaman menjadi tang-
gung jawab Pihak Kedua.

3.  Pihak Kedua wajib memelihara suku cadang dan asesoris 
dari kendaraan roda dua tersebut seperti semula, sebelum 
dipinjamkan kepada Pihak Kedua.

Pasal 5 : larangan
1. Pihak Kedua tidak diperbolehkan meminjamkan ken-

daraan roda dua (motor) tersebut maupun asesorisnya ke- 
pada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengganti sebagian 
atau seluruh asesoris maupun suku cadang kendaraan roda  
dua (motor) tersebut tanpa persetujuan Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua tidak diperbolehkan memodifikasi ken-
daraan roda dua (motor) tersebut tanpa persetujuan Pihak 
Pertama.

Pasal 6 : Force Majeure
1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama 

dan Pihak Kedua sepakat akan merundingkan kembali 
perjanjian ini.

2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah 
suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua 
belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan 
terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, 
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peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-
rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di 
bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-
sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

Pasal 7 : ganti rugi
1. Pihak Kedua diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian 

yang diderita Pihak Pertama karena kendaraan tersebut 
rusak berat yang diakibatkan karena kelalaian Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua bersedia mengganti kendaraan roda dua 
(motor) tersebut dengan kendaraan yang merek dan tipe- 
nya sama apabila dalam jangka waktu peminjaman ken-
daraan tersebut hilang, rusak berat, dan atau terbakar.

Pasal 8 : Penyelesaian Perselisihan
Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak 

Kedua, para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila kata mu- 
fakat tidak tercapai maka kedua belah pihak setuju untuk 
menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9 : dOMisili
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini kedua belah pihak 

sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Panitera 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 10 : PenutuP
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas ber-

materai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua be-
lah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa 
adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama    Pihak Kedua
    Amin          Budi
     

Saksi-Saksi
1. Siti 2. Rudi
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