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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Parai Sarjanai Hukumi di Indonesiai memakai iistilah yangi berbeda-beda 

untuk perjanjian. Menuruti Muniri Fuady, istilahi iperjanjian merupakani 

kesepadanani dari istilahi overeenkomsti dalami bahasa Belandai ataui 

agreementi dalam bahasai Inggris.1 Pengertiani perjanjian diatur dalam Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH 

Perdata menyebutkan:  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  

 

 Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam 

ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman 

(dkk) dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan bahwa: Definisi perjanjian 

yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap 

dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai 

perjanjian sepihak saja.2 

                                                                 
1 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm  2. 
2 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm  

65. 
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Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-

perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang 

merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang 

diaturi dalami KUHPerdata Bukui III. Perjanjiani yangi diatur idalam 

KUHPerdatai Buku IIIi kriterianyai dapati dinilai secarai materiil, dengan kata 

laini dinilai dengani uang.3 Rumusani pasali tersebuti memberikan 

konsekuensii hukumi bahwa dalami suatu perjanjiani akani selalui ada dua 

pihak, dimanai satu pihaki adalah pihaki yang wajib iberprestasi (debitor) dani 

pihak lainnyai adalah pihaki yang berhaki atas prestasii tersebut (kreditor). 

Masing-masingi pihak tersebuti dapat terdirii dari satui orang atau lebih, 

bahkani dengan berkembangnyai ilmu hukum, pihaki tersebut dapati jugai 

terdiri dari isatu badani hukumi ataui lebih dari satui badan hukum.  

Pengertiani perjanjiani sebagaimanai terdapati dalami Pasal 1313 Kitabi 

Undang-Undang Hukum Perdatai menyatakani bahwai suatu perjanjiani 

adalahi suatu perbuatani satui orang ataui lebihi mengikatkan dirinyai terhadapi 

satu orangi ataui lebih. Pendapati parai pakari tentang perjanjiani: 

a. Menurut teori Van Dunne idalam bukunya Salim H.S : teori idan 

teknik penyusunan teori kontrak menyebutkan bahwa yang diartikan 

dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-

mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau 

yang mendahuluinya.4 

                                                                 
3Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum 

Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 1983, hlm  54 
4Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm  25. 

http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Corang%2520atau&t=1&did=1&uid=3036034366_3232235794&type=bl&subid=668_2145&rkw=orang+atau&rurl=http%3A%2F%2Fwww.kajianpustaka.com%2F2013%2F02%2Fteori-perjanjian.html&domain=kajianpustaka.com&lnktype=10&v=0.116&browser=Chrome_38&country=ID&_=1453810335796
http://www.cgstatic.info/code/r.php?r=yahoo%7Corang%2520atau&t=1&did=1&uid=3036034366_3232235794&type=bl&subid=668_2145&rkw=orang+atau&rurl=http%3A%2F%2Fwww.kajianpustaka.com%2F2013%2F02%2Fteori-perjanjian.html&domain=kajianpustaka.com&lnktype=10&v=0.116&browser=Chrome_38&country=ID&_=1453810337504
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b. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian adalah suatu 

perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana 

salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu.5 

c. Abdulkadir Muhammad menyatakan, perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam 

definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, 

yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu 

juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta 

kekayaan. 6 

d. M. Yahya Harahap memberikan definisi perjanjian yang menyatakan 

bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum 

kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu 

pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.7 

 

Dari beberapa pengertian-pengertian perjanjian di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perjanjian adalah pengikatan diri pihak satu dengan pihak 

lainnya dalam melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama sehingga akan 

timbul suatu hubungan hukum antara keduanya dan akan berakibat hukum bila 

para pihak melanggar perjanjian yang mereka sepakati. 

2. Unsur-Unsur Perjanjian 

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, 

antara lain :8 

a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak 

 Pihak (subjek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat 

dengan diadakannya suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa 

orang atau badan hukum. Syarat menjadi subjek adalah harus mampu 

                                                                 
5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, 

Jakarta, 1981, hlm  11. 
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm  78. 
7 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm  6. 
8R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm  20. 
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atau berwenang melakukan perbuatan hukum. KUH Perdata 

membedakan 3 golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu: 

1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; 

2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari 

padanya; 

3) Pihak ketiga. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap 

 Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan 

(kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu 

perjanjian di sini harus tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan 

itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran, 

apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang 

lainnya. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

pihak- pihak 

 Tujuan diadakan perjanjian terutama untuk memenuhi 

kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika 

mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak 

dilarang oleh Undang- Undang. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 

 Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk 

melaksanakan suatu prestasi (consideran menurut hukum Anglo 

Saxon). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para 

pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan 

 Bentuk perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan 

bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat 

dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan 

tujuannya yang dipahami oleh para pihak, kecuali jika para pihak 

menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta). 

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian 

 Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi 

perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan 

kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari 

syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, 

misalnya, mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat pelengkap 

atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara 

penyerahannya, dan sebagainya. 

 

3. Syarat Sah Perjanjian 
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 Perjanjiani akani mengikat parai pihak apabilai memenuhii syarat 

sahnyai perjanjian sebagaimanai tercantum dalami Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitui kesepakatani mereka yangi mengikatkan dirinya, kecakapan untuki 

membuati suatu perikatan, suatui hal tertentu, dan suatu sebabi yangi halal. 

Syarat sah perjanjian harus memuat :9 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

 Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah 

pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam 

perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau 

kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa 

yang disepakati. Sebagaimana dikutip dari Mariam Darus 

Badrulzaman dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, 

melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang 

disetujui (Overeenstemande Wilsverklaring) antar para pihak. Kata 

sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh 

dengan paksaan atau penipuan. 

b. Kecakapan 

 Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap 

untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum 

dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan 

Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah 

diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 

maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). 

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, 

jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (curatele 

atau conservatorship). Seseorang dapat diletakan di bawah 

pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (onnoozelheid), mata 

gelap (razernij), lemah akal (zwakheid van vermogens) atau juga 

pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal 

sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri 

c. Suatu hal tertentu 

 Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian 

harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. 

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of 

terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan 

                                                                 
9 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm  43. 
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kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam 

perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.  

d. Suatu sebab yang halal 

 Sebab yang halal maksudnya adalah tujuan dari persetujuan itu, 

kalau tujuan yang hendak dicapai dengan persetujuan itu bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka 

tujuan dari persetujuan itu adalah tidak halal, jadi persetujuan itu batal 

demi hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. 

 

Keempati syarati tersebuti di atas, merupakani syarati pokoki bagi setiapi 

perjanjian, artinyai setiapi perjanjian harusi memenuhi keempat syarati tersebut 

bilai ingin menjadii perjanjiani yangi sah, semuanya merupakani syarat pokoki 

bagi setiapi perjanjian. Keempati syarat tersebuti di atas dapati dibagi ke dalami 

duai kelompok, yaitui: 

a. Kelompoki syarati subjektif, terdirii darii kesepakatani idan 

kecakapan; 

b. Kelompoki syarati objektif, terdiri idari ihal-hali tertentui dan sebabi 

yangi halal. 

Perbedaani syarat-syarati sahnya perjanjiani dalam kelompoki ini oleh 

banyaki ahli hukumi digunakan untuki mengetahui apakahi perjanjian itu batali 

demi hukumi atau perjanjiani yang nantinya dapati dimintakan pembatalannya. 

Parai ahli hukumi Indonesia umumnyai berpendapat bahwa dalami hal syarati 

objektif tidaki terpenuhi, makai perjanjiani itu batali demi hukum, sedangkani 

dalam hali syarat subjektifi tidak dipenuhi makai perjanjiani itu bukan batali 

demi hukumi melainkani dapat dimintakani pembatalannya.  

4. Wanprestasi 
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Wanprestasi adalahi keadaani dimana seorangi telah lalai untuk 

memenuhi ikewajiban yang diharuskani oleh perjanjian. Menurut R.Subekti,i 

melakukani prestasi tetapi tidaki sebagaimanai mestinyai juga dinamakani 

wanprestasi, yang menjadii persoalan adalahi sejaki kapan debitori dapat 

dikatakani wanprestasi. Mengenai ihal tersebuti perlu dibedakan wujudi atau 

bentuk prestasinya, sebabi bentuki prestasi ini sangati menentukani sejak 

kapani seorang debitori dapat dikatakani telah wanprestasi. Sebab iwanprestasi, 

yaitui:10 

a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan 

sama sekali; 

b. Faktor keadaan yang bersifat general; 

c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah 

kadaluwarsa; 

d. Mengabaikan perjanjian. 

 

 Dalami melaksanakani suatu bentuk perikatani seseorang juga 

bertanggungjawabi untuk perbuatan-perbuatan dari iorang yang di bawah 

tanggungannyai (Pasal 1391 KUH Perdata). Dalam hal inii diperbolehkan 

untuk membuati persetujuan yang meniadakani tanggung jawab yang terjadi 

akibat kesengajaani atau kelalaian dari orangi yang di bawah perintahnya. 

Untuki mengetahui sejak kapani debitor dalam keadaan wanprestasi, undang-

undangi memberikan upaya hukum idengan suatu pernyataan ilalai 

(ingebrekestelling, sommasi). Pernyataani lalai adalah pesani (pemberitahuan) 

dari kreditori kepada debitor dengani mana kreditori memberitahukan pada saat 

                                                                 
10 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm  45. 
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kapankahi selambat-lambatnya ia mengharapkani pemenuhan prestasi. 

Dengani pesani ini kreditor menentukan dengani pasti pada saat manakah 

debitori dalam kesalahan. Kreditor menentukani dengan pasti pada saat 

manakahi debitor dalam keadaan iwanprestasi, manakala ia tidak imemenuhi 

prestasinya. Sejak saati itulah debitor harus menanggungi akibat-akibat yangi 

merugikan disebabkani tidak dipenuhinyai prestasi. 

B. Tinjauan Umum Jual Beli 

 Juali beli termasuk dalami kelompok perjanjiani bernama, artinya undang-

undang telah memberikani nama tersendiri dan memberikan pengaturan secarai 

khusus terhadap perjanjiani ini. Pengaturan perjanjian bernamai dapat diatur dalam 

iKitab Undang-Undang Hukumi Perdata maupun Kitab Undang-Undangi Hukum 

Dagang. Perjanjian juali beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Menuruti 

Pasal 1457 KUHPerdata, juali beli adalah suatu persetujuani yang mengikat pihak 

ipenjual berjanjii menyerahkan sesuatui barang/benda, dan pihak laini yang 

bertindaki sebagai pembeli mengikat diri berjanji iuntuk membayar harga. Dari 

pengertiani yang diberikan Pasal 1457 idiatas, persetujuan jual belii sekaligus 

membebankan duai kewajiban yaitu : 11 

a. Kewajibani pihak penjual menyerahkani barang yang dijuali kepada 

pembeli; 

                                                                 
11 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm  181. 
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b. Kewajibani pihak pembeli membayari harga barang yangi dibeli kepada 

penjual. 

 Menurut iSalim H.S. perjanjiani jual beli adalahi suatu perjanjian yang 

dibuati antara pihak penjual dani pihak pembeli. Di dalam iperjanjian itu pihak 

penjual iberkewajiban untuk menyerahkani objek jual beli kepada ipembeli dan 

berhak imenerima harga dan ipembeli berkewajiban iuntuk membayar harga dan 

berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut 

adalah :12 

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; 

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 

harga; 

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 

pembeli. 

 Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 

antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang 

menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua 

belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.13 Sifat konsensual dari perjanjian 

jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi : 

“jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 

mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang 

ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 

                                                                 
12 Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm  

49. 
13 R.Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm  2. 
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 Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain 

yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli 

tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak 

telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak 

tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 

perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada 

dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.14 

a. Para pihak dalam perjanjian jual beli 

Abdulkadiri Muhammad mendefinisikani perjanjian sebagai suatu 

persetujuani dengan manai dua orang ataui lebih salingi mengikatkan diri 

untuki melaksanakan suatui hal dalam lapangani harta kekayaan. Dari 

definisi tersebuti secara jelasi terdapat konsensusi antara pihak-pihaki yang 

setujui dan pihak lainnyai setuju untuki melaksanakan sesuatu.15 

Lebihnlanjut dikatakannoleh Profesor R. Subektinbahwa perjanjiannadalah 

suatu bentuk nperistiwa dimananseorang atau lebih berjanjinpada 

seorangnlain atau dimanandua orangnitu salingnberjanji 

untuknmelaksanakan perjanjian mengenai suatunhal.16 

                                                                 
14 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 

hlm  127. 
15 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm  78. 
16 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm  1. 
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Mendasarkan pada pengertian-pengertian perjanjian sebagaimana 

tersebut dinatas, dapatndikatakan bahwanperistiwa perjanjiannakan 

menimbulkannhubungan hukumnyang dinamakan perikatan,nbaik 

yangndilakukan secarantertulis (akta/ di bawah tangan) maupunnlisan. 

Dengan demikiannapabila antaransatu pihakndengan pihaknlainnya saling 

mengikatkanndiri sertanberjanji melakukannsesuatu dengan 

kesepakatannbersama makandapat dikatakannmereka telahnmelakukan 

suatunperjanjian, sehingga dalam perjanjian nantinya nakan jadi 

timbulnsuatu hubungannhukum dannakan berakibatnhukum bilanpara 

pihak melanggarnperjanjian yangnmereka sepakati.17  

Unsur-unsur pokok pada isinperjanjian jualnbeli adalahnbarang dan 

harga.nSesuai dengannasas “konsensualisme” dimananperjanjian 

dianggapnterjadi saatnterjadinya katansepakat darinkedua belahnpihak, 

yangnmenjadi dasarnhukum dalam perjanjian.nSifat konsensualndari 

jualnbeli tersebutnditegaskan dalamnPasal 1458 yangnberbunyi “Jual beli 

dianggapnsudah terjadinantara keduanbelah pihaknseketika setelah 

mencapainsepakat antara para pihak tentangnbarang dannharga, 

meskipunnbarang itu belumndiserahkan, serta maupunnharganya yang 

belumndibayar oleh pembeli”.18 

b. Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli 

                                                                 
17 Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale Bandung, Jakarta, 1986, hlm  9. 
18 R. Subekti, Op. Cit, hlm  2. 
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1) Kewajiban Penjual 

Kewajibannpenjual menurutnPasal 1474 KUHnPerdata terdirindari 

dua,nyaitu: 

a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli; 

Penyerahan barang ini oleh Pasal 1475 KUH Perdata ditegaskan 

sebagai penyerahan “dalam kekuasaan dan pemegangan si 

pembeli”. Dari penegasan tersebut adalah jelas, bahwa yang 

dimaksud oleh KUH Perdata dengan penyerahan barang ini adalah 

penyerahan pemegangan barang secara nyata.19 

b) Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan;  

Kewajiban penjual untuk pertanggungan atau jaminan atas benda 

yang dijualnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUH 

Perdata, yaitu: 

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si 

pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama 

penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua 

terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, 

atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk 

pembatalan pembeliannya”. 

 

2) Kewajiban Pembeli 

Disebutkan dalam Pasal 1513 KUH Perdata, bahwa : 

                                                                 
19 Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Bina 

Aksara, Jakarta, 1987, hlm  10.  
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kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian 

pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut 

persetujuan. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga 

bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada 

artinya tanpa pembayaran harga. 

 

Harga tersebut harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun 

demikian diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau 

penentuan seorang pihak ketiga. Dalam hal yang demikian ini maka jika 

pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan 

tersebut atau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu pembelian 

seperti yang disebutkan dalam Pasal 1465 KUH perdata sebagai berikut 

:20 

“Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak,harga beli 

namun itu dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ke 

tiga. 

Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat 

perkirakan tersebut, maka tidaklah terjadi pembelian.” 

 

Hali ini berarti bahwa iperjanjian jual beli harganyai harus 

ditetapkan oleh pihaki ketiga itu pada hakikatnyai adalah suatu 

perjanjian dengani suatu syarat tangguh, karenai perjanjian baru akan 

jadi kalaui harga itu sudah ditetapkani oleh orang ketiga tersebut. 

Tentang tempati dan saat pembayarani pada prinsipnya bersamaan 

dengani tempat dan saat penyerahani barang tersebut. Selanjutnya jika 

pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkani waktu dan tempat 

                                                                 
20R. Subekti, Op. Cit, hlm 20. 
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pembayarannya, makai menurut Pasal 1514 KUHPerdata, pembelii 

harus membayar di tempati dan pada waktui di mana penyerahani harus 

dilakukan. Jikai si pembeli tidak membayari harga pembelian, hali 

tersebut merupakan wanprestasi, yangi memberikan alasan kepadai si 

penjual untuk menuntut ganti rugii atau pembatalan pembelian imenurut 

ketentuan-ketentuani Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata 

mengenaii batalnya perjanjian yangi disebabkan tidaki dipenuhinya 

kewajiban.21 

Disebutkan dalam Pasal 1517 KUH Perdata, jika si pembeli tidak 

membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan 

pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 danPasal 1267 

KUH Perdata. Selanjutnya atas tuntutan tersebut, pengadilan akan 

memberikan surat teguran (somasi) kepada si pembeli untuk segera 

membayar.Apabila nantinya si pembeli tetap tidak mau membayar, 

maka akan timbul gugatan dari si penjual kepada si pembeli. Dalam 

gugatan inilah somasi atau surat teguran menjadi alat bukti bahwa 

pembeli betul-betul telah melakukan wanprestasi. 

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 angka 1 menjelaskan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

                                                                 
21Ibid, hlm  22. 



 

27 
 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 

pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi 

untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin 

kepastian hukum bagi konsumen.22 

PengertianNperlindungan konsumenNdikemukakan olehNberbagai 

sarjanaNhukum salahNsatunya adalah AZ.NNasution, yangNmendefinisikan 

perlindunganNkonsumen adalahNbagian dariNhukum yangNmemuat asas – 

asasNatau kaidah – kaidahNyang bersifatNmengatur danNjuga mengandung 

sifatNyang melindungiNkepentingan Konsumen.NAdapun hukum konsumen 

diartikanNsebagai keseluruhanNasas – asas danNkaidah – kaidahNhukum 

yangNmengatur hubunganNdan masalahNantara berbagaiNpihak satuNsama 

lainNyang berkaitanNdengan barangNdan/atau jasaNkonsumen dalam 

pergaulanNhidup.23 

SetiapNorang, padaNsuatu waktu, dalam posisiNtunggal/sendiri 

maupunNberkelompok bersamaNorang lain, dalamNkeadaan apapunNpasti 

menjadiNkonsumen untuk membeliNsuatu produkNbarang atauNjasa tertentu. 

                                                                 
22 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm  1. 
23 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm  

22. 
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KeadaanNuniversal ini menjadikanNpada beberapa sisi menunjukkanNadanya 

kelemahanNpada diri konsumen, sehingga konsumenNtidak mempunyai 

kedudukanNyang “aman”.NOleh karenaNitu, secaraNmendasar Konsumen 

jugaNmembutuhkan perlindunganNhukum yangNsifatnya universalNjuga. 

Kedudukan konsumen padaNumumnya lebihNlemah bilaNdibandingkan 

denganNkedudukan produsen atau penjualNdalam banyakNhal misalnyaNdari segi 

ekonomiNmaupun dari segi pengetahuanNmengingat produsenNlah yang 

memperoduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produkNyang 

telahNtersedia di pasaran.NPembahasanNperlindungan konsumenNakan 

selaluNterasa aktualNdan selaluNpenting untuk terusNdikaji ulangNserta 

masalahNperlindungan konsumenNini terjadiNdi dalam kehidupanNsehari – hari.  

PerlindunganNterhadap konsumenNdipandang secaraNmateriil 

maupunNformiil makinNterasa sangatNpenting, mengingat semakin 

meningkatnya ilmuNpengetahuan danNteknologi yangNmerupakan motor 

penggerakNbagi produktifitasNdan efisiensiNprodusen atasNbarang atau jasa 

yangNdihasilkannya dalamNrangka mencapaiNsasaran usaha.NDalam rangka 

mengejarNdan mencapaiNkedua hal tersebut, akhirnya baikNlangsung atau 

tidakNlangsung, makaNkonsumenlah yangNpada umumnyaNmerasakan 

dampaknya.24NDengan demikian upaya-upaya yang harus dilakukanNuntuk 

memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan 

                                                                 
24Ibid,hlm  16. 
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konsumenNmerupakan suatuNhal yang sangatNspenting danNmendesak, 

untukNsegera dicariNsolusinya. Mengingat sedemikianNkompleksnya 

permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, apalagi dalam 

eraNperdaganganNbebasNini maka hak – hak konsumen yang sering diabaikan 

produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata, konsumen juga perlu 

mendapatkan perlindungan. 

PadaNera perdaganganiNbebas dimanaiNarus barangiNdan jasaNdapat 

masukNke semua negaraNdengan bebas, makai yangNseharusnyai terjadi 

adalahNpersaingan usaha yangNjujur. PersainganNyangi jujurNadalah suatu 

persainganNdimanai konsumenNdapati memilihNbarang atauiNjasa karena 

jaminanNkualitas yang ungguli denganNharga yangNwajar. OlehNkarena itu, pola 

perlindunganNkonsumen perluNdiarahkan padaNpola kerjasamaNantar negara, 

antara semuaNpihak yangNberkepentingan agarNterciptanya suatu 

modelNperlindungan yangNharmonis berdasarkanNatas persainganNjujur 25N 

Hakekatnya, terdapat dua instrumen hukumNpenting yangNmenjadi 

landasanNkebijakan perlindunganNkonsumen diNIndonesia, yakni: Pertama, 

Undang-UndangNDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai 

sumberNdari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan 

bahwaNpembangunan nasionalNbertujuan untukNmewujudkan masyarakat adil 

dan makmur. TujuanNpembangunan nasionalNmelalui sistem-sistem 

                                                                 
25 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 

2000, hlm  33. 
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pembangunanNekonomi yang demokratisNsehingga mampuNmenumbuhkan 

danNmengembangkan dunia yangNmemproduksi barangNdan jasaNyang 

layakNdikonsumsi oleh masyarakat.NKedua adalah UUPK,Nundang – undang ini 

memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan 

atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPKi menjamin 

adanyai kepastian hukumi bagi Konsumeni dan tentunya perlindungani konsumen 

tersebut diharapkani tidak pula merugikani Produsen, namunNkarena 

kedudukanNkonsumeni yangNlemah makaNPemerintah berupayaNuntuk 

memberikanNperlindungan melaluiNperaturan perundang-undanganan yang 

berlaku, dan PemerintahNjuga melakukanNpengawasan terhadap 

dilaksanakannyaNperaturan perundang-undanganNtersebut oleh berbagai 

pihakNyang terkait.N 

PasalN3 UUPK menyatakan bahwa, yang menjadi tujuanNdari 

PerlindunganNKonsumen adalahN: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai Konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha; 
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f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan Konsumen. 

PentingNpula untukNmengetahui landasanNperlindungan konsumen 

berupaNazas – azas yangNterkandung dalamNperlindungan konsumen,NK. 

Harjono Dhaniswara menyebutkan :26 

a. AsasNManfaat 

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan 

Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 

b. AsasNKeadilan  

Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 

c. AsasNKeseimbangan 

Memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, pelaku usaha, 

dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; 

d. AsasNKeamanan danNKeselamatan KonsumenN 

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen 

dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan;  

e. AsasNKepastianNHukum 

Baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh 

keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

 
 

                                                                 

26 K. Harjono Dhaniswara, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2006, hlm  72-73. 


