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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang secara langsung atau tidak 

langsung akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk saling 

berinteraksi. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bahwa bukti manusia 

sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yaitu makhluk yang membutuhkan 

makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, juga sebagai makhluk 

yang memikirkan kehidupan pribadinya.1 Jual beli bisa terjadi antara orang 

satu dengan lainnya termasuk antara petani dengan para pedagang hasil 

pertanian. 

Indonesia merupakan negara agraris dengan penduduk mayoritas 

bercocok tanam. Hal  ini  dikarenakan  iklim  dan  struktur  Indonesia  yang  

sangat mendukung  untuk  bertani. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi 

alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber 

daya alam yang  melimpah  yang  dalam  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  

modal besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan 

perekonomian khususnya di sektor pertanian.2 

Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah 

tanaman padi penghasil beras yang menjadi dasar kebutuhan pokok hidup 

orang banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada 

                                                             
1 Sriwarjiyanti, Memahami Dasar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 13. 
2 Soekartawi, Pengantar Agroindustri, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001, hlm.  152 
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tahun 2020 sebesar 10.66 juta hektar dengan produksi sebesar 54.46 ton 

Gabah Kering Giling (GKG).3 

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan  

Perjanjian jual beli padi dalam masyarakat petani sering dilakukan 

dengan sistem tebasan yaitu kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak petani 

dan pihak pembeli sebelum padi dipanen. Perjanjian jual beli dengan sistem 

tebasan tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang 

menyebutkan tentang syarat – syarat sahnya perjanjian, yaitu; 

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya 

2. Cakap untuk membuat perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan landasan hukum bagi legalitas dari suatu 

perjanjian apapun bentuk dan jenis perjanjian tersebut. Apabila perjanjian 

telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka timbuhlah hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara petani dan pembeli padi juga 

harus diterapkan adanya asas itikad baik dan didasarkan pada Undang-

Undang yang tidak akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam 

                                                             
3 Publikasi online “Badan Pusat Statistik”, 

https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1ed/luas-panen-dan-

produksi-padi-di-indonesia-2020.html, 12 Oktober 2021. 

https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1ed/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2020.html
https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1ed/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2020.html
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perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) menyatakan bahwa 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.   

 Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau 

undang-undang.” 

 

Menurut Undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa antara itikad baik 

dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan.4 

R. Subekti menjelaskan, bahwa Jual beli menurut Pasal 1457 

KUHPerdata merupakan suatu perjanjian yang mana  pihak  yang  satu  

mengikatkan  diri  untuk  menyerahkan  sutau  benda  dan  pihak lain  

membayar  dengan  harga  yang  disepakati.  Perjanjian  jual  beli  merupakan  

suatu ikatan  bertimbal  balik  dalam  mana  pihak  yang  satu  (si  penjual)  

berjanji  untuk menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang,  sedangkan  

pihak  yang  lainnya  (pembeli) berjanji  untuk  membayar  harga  yang  

terdiri  atas  jumlah  sebagai  imbalan  dari perolehan  hak  milik  tersebut.  

Istilah  yang  mencakup  dua  perbuatan  yang  bertimbal balik itu adalah 

sesuai dengan istilah Belanda koopen verkoop yang juga mengandung 

pengertian  bahwa  pihak  yang  satu  verkoopt (menjual)  sedang  yang  

lainnya  koopt (membeli).5 

Perjanjian jual beli padi di kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian secara lisan atau tidak 

                                                             
4 Sukresno,Yusuf  Istanto, Hukum perikatan dan contoh surat perjanjian, Umk pres hlm. 60.  
5 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.    
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tertulis pada dasarnya tidak dilarang, karena KUHPerdata mengenal akan 

adanya asas kebebasan berkontrak. Salah satunya adalah kebebasan untuk 

menentukan bentuk perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang – 

undang, kesusilaan dan ketertiban umum6. Perjanjian tersebut merupakan 

kesepakatan dari petani dan pembeli padi, perjanjian lisan akan terlaksana 

dengan baik apabila hak dan kewajiban para pihak terpenuhi. 

Perjanjian lisan di kecamatan Gajah dalam penelitian ini hanya sebatas 

kesepakatan dan saling percaya disertai dengan pemberian uang panjar yang 

diberikan oleh pembeli padi kepada petani7, tanpa dilakukan pencatatan yang 

lebih rinci atau menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan atau 

perjanjian tidak tertulis dalam jual beli padi di Kecamatan Gajah pada 

umumnya pihak penjual adalah petani dan pihak pembeli adalah pembeli, dan 

objek yang diperjanjikan adalah padi di sawah. Dengan luas area persawahan 

3.504 Hektar dan jumlah petani 11.368 rata-rata petani menjual padinya 

dengan menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis. 

Daerah di Kecamatan Gajah, jual beli tebasan merupakan sistem jual 

beli yang sering digunakan masyarakat pada umumnya dalam menjual padi. 

Pelaksanaan jual beli dengan sistem tebasan biasanya, pembeli akan 

menanyakan langsung kepada petani mengenai padinya, atau petani menemui 

pembeli untuk menawarkan padinya. Setelah pembicaraan tersebut, beberapa 

hari kemudian pembeli akan datang langsung ke sawah untuk melihat padi 

yang akan ditebas. Setelah melihat kondisi padi tersebut, pembeli akan 

                                                             
6 Ibid.. hlm.61. 
7 Suwito”Wawancara pribadi”,Petani Desa Mlekang, 27 Oktober 2021, Demak 
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menentukan harga dengan cara menghitung luas sawah dengan langkah kaki8. 

Kemudian pembeli akan menawar kepada penjual (petani) untuk kesepakatan 

harga. Harga tebasan tergantung pada luasnya sawah dan kualitas padi yang 

meliputi berisi atau tidaknya padi tersebut. Setelah harga disepakati, maka 

pembeli akan memberikan uang panjar (Down Payment) sebagai tanda jadi 

untuk transaksi tersebut dengan uang panjar berkisar antara Rp 500.000,- 

sampai dengan Rp 1.000.000,- tergantung dari tafsiran berapa banyak padi 

yang akan diperoleh pembeli dan pelunasan pembayaran akan dilakukan 

ketika padi selesai panen, biasanya sore harinya atau malam harinya setelah 

padi dipanen9. 

Pada kenyataan di lapangan beberapa kali terjadi bahwa perjanjian 

yang telah disepakati di awal perjanjian berbeda dengan realisasi di akhir 

perjanjian. Sebagai contoh ketika di awal perjanjian penjual (petani) dan 

pembeli menyepakati harga padi adalah Rp 6.000.000,- tetapi pembeli 

mengurangi harga beli sebesar Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- sehingga 

pembeli hanya membayar Rp 5.800.000. Hal tersebut biasanya terjadi karena 

perhitungan pembeli tidak sesuai dengan hasil yang didapat10, atau faktor 

cuaca yang tidak menentu (sering turun hujan) sehingga membuat padi 

menjadi ambruk (roboh) dan terendam oleh air. Contoh lainnya ketika di awal 

perjanjian biasanya pembeli memberikan janji bahwa pelunasan pembayaran 

akan dilaksanakan pada saat padi dipanen atau satu hari setelah padi dipanen, 

namun pada kenyataannya ada yang melakukan pembayaran tersebut ditunda 

                                                             
8 Marno, “Wawancara pribadi”, Pembeli padi Desa Mlatiharjo, 20 Oktober 2021, Demak 
9 Riyadi, “Wawancara pribadi”,Pembeli padi Desa Sambung, 3 September 2021, Demak 
10 Nur hamanto, “Wawancara pribadi”,Sekertaris Desa Mlatiharjo , 26 Oktober 2021, Demak 
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sampai 10 hari, atau bahkan sampai 1 (satu) bulan setelah padi selesai 

dipanen.11 

Perbedaan harga jual padi dari perjanjian awal tersebut biasanya akan 

diselesaikan dengan cara membuat perjanjian baru, hal ini bertujuan agar tidak 

menimbulkan perselisihan antara pembeli dan petani (penjual)12.  

Namun apabila pembeli melakukan pembayaran sisa pelunasan dalam 

jangka waktu yang cukup lama, tentu saja penjual (petani) dirugikan. Dalam 

perjanjian kedua belah pihak tidak menggunakan perjanjian tertulis dan hanya 

pernyataan lisan, sehingga jika terjadi wanprestasi tersebut maka pihak petani 

(penjual) tidak dapat berbuat banyak. 

 Menurut Subekti,13 bentuk wanprestasi atau ingkar janji ada empat 

macam yaitu: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikannya; 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Pelaksanaan perjanjian dalam masyarakat banyak dipengaruhi 

beberapa hal, seperti pengetahuan masyarakat, pemerintah dan lembaga-

lembaga pemerintah. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal 

system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur 

hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum 

                                                             
11 Mad Said,” Wawancara pribadi”, Petani Desa Medini, 9 Desember 2021, Demak. 
12 Nur hamanto, “Wawancara pribadi”, Sekertaris  Desa Mlatiharjo, 9 Desember 2021, Demak. 
13 Ibid., hlm. 3.  
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berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum 

atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum 

pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu 

sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya 

merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas 

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan 

menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh 

badan/aparat pelaksana/eksekusi.14 

Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang 

tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan 

terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan 

dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga 

tersebut, diantaranya seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.15 

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum 

dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 

putusan Pengadilan dalam hal substansi hukum perdata di Indonesia, maka 

induk perundang-undangan perdata materil kita adalah Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata).16 

Unsur ketiga sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau 

budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum 

tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Kultur 

                                                             
14 Barda Nawawi Arif, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, 

Citra Adtya Bakti, 2001, Bandung, hlm. 28. 
15 Lawrence M. Friedman, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage 

Foundation, 1972, New York. 
16 Ibid. 
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hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa 

bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan 

pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dapat juga 

dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang 

berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, 

seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan 

sebagainya17 

Terkait tentang teori tersebut di atas terhadap kebiasaan jual beli secara 

tebasan yang hanya menggunakan lisan atau tidak tertulis merupakan suatu 

budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Terlepas apakah pola-

pola perilaku yang dibiarkan terjadi terus-menerus itu baik atau buruk bagi 

kehidupan hukum di dalam masyarakat, maka demikianlah suatu budaya 

hukum akan tercipta. Di sini berlaku hukum tidak tertulis, bahwa pola perilaku 

yang berulang-ulang akhirnya akan ”disepakati” mengikat bagi seluruh warga 

masyarakat. Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem 

hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong 

timbulnya sistem hukum yang sakit.18 

Berdasarkan hal di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu 

perjanjian khususnya perjanjian jual beli padi secara lisan harus mendapatkan 

kepastian dan perlindungan hukum, baik untuk pihak penjual (petani) maupun 

pembeli selama proses perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak mengikuti 

                                                             
17 Satjipto Rahardjo,”Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik”, Hukum Nasional, CV. 

Rajawali, 1986, Jakarta, hlm . 27. 
18 Shidarta. 2005. “Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum.” PPH Newsletter. No. 62, 

September.2005, hlm. 13-15. 
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aturan hukum yang ada dalam Undang-undang. Penulis juga meninjau 

beberapa petani yang memilih untuk melakukan perjanjian tidak tertulis 

seperti perjanjian lisan dalam praktik jual beli padi dengan sistem tebasan. 

Penulis menemukan kejanggalan yaitu pada saat melakukan perjanjian jual 

beli hasil secara lisan, banyak dari petani yang melakukan perjanjian tidak 

tertulis sehingga menimbulkan kegelisahan dan membuat penulis tertarik ingin 

melakukan tinjauan lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Berdasarkan kasus 

dan latar belakang di atas, penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang 

akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan 

perjanjian lisan antara petani penjual hasil panen padi dengan pembeli 

di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.” 

B. Perumusan Masalah 

1. Mengapa perjanjian jual beli antara petani penjual hasil panen padi 

dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dibuat secara 

lisan? 

2. Bagaimana penyelesaian perselisian antara petani penjual hasil panen 

padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak jika 

pembeli melakukan wanprestasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan perjanjian jual beli antara 

petani penjual hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak dibuat secara lisan.  
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2. Untuk mengetahui penyelesaian perselisian antara petani penjual hasil 

panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak jika 

pembeli melakukan wanprestasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai analisis perjanjian tidak tertulis terhadap praktik 

jual beli padi dengan sistem tebasan dalam hal terjadi wanprestasi 

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis 

1. Kegunaan teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan 

bermanfaat bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum tentang 

hukum perikatan, khususnya dalam ilmu hukum perdata tentang 

perjanjian jual beli secara lisan. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan 

pemahaman pada petani di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam 

memilih perjanjian jual beli padi secara lisan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub 

bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

BAB I merupakan merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap 

pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang pengertian 

perjanjian, pengertian perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis, asas-asas 

hukum perikatan dan pengertian jual beli.  

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti 

dari skripsi ini yang meliputi perjanjian jual beli antara petani penjual hasil 

panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dibuat 

secara lisan dan bagaimana penyelesaian perselisian antara petani penjual 

hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak jika 

pembeli melakukan wanprestasi.  

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli antara petani 

penjual hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak. 
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