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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, 

memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan 

munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe 

mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh 

pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu 

merek, pembeli harus memesan lebih dahulu ( indent ). 

Pengertian jual – beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual – beli 

adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual – beli merupakan suatu ikatan 

bertimbal balik dalam mana pihak yang satu ( si penjual ) berjanji untuk 

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya                

( si pembeli ) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai 

imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Obyek perjanjian jual – beli cukup barang – barang tertentu, 

setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan 

diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam    
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perjanjian jual – beli. Unsur – unsur pokok perjanjian jual – beli adalah barang 

dan harga. Sesuai dengan azas “ konsesual “ yang menjiwai hukum perjanjian 

hukum perdata, perjanjian jual – beli itu sudah dilahirkan pada detik 

tercapainya kata “ sepakat “ mengenai barang dan harga, maka lahirlah 

perjanjian jual – beli yang sah. 

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. 

Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa 

perjanjian itu ( dan dengan demikian “ perikatan “ yang ditimbulkan 

karenanya ) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus 

sebagaimana dimaksudkan  diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi 

dan mengikat, bukannya pada detik – detik lain yang terkemudian atau 

sebelumnya. 

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) 

Kausa / sebab yang halal. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang 

menyangkut subyeknya ( syarat subyektif ) sedangakan dua syarat terakhir 

adalah mengenal obyeknya ( syarat obyektif ). Suatu perjanjian yang 

mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut 

menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan 
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kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi 

obyeknya adalah batal demi hukum. 

Dalam jual – beli ada dua subyek, yaitu penjual dan pembeli, yang 

masing – masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Maka 

masing – masing dalam beberapa hal tersebut merupakan pihak yang 

berkewajiban dan dalam hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini 

berhubungan  dengan  sifat timbal   balik  dari  perjanjian  jual – beli. 

Subyek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk 

dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah 

dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi 

dalam hal melakukan. Perbuatan hukum yang sah. Untuk orang yang belum 

dewasa, harus didampingi orang tua atau walinya, untuk orang – orang yang 

tidak sehat pikirannya, harus  bertindak  seorang  pengawas  atau  curatornya. 

Apabila subyek dari jual – beli adalah si penjual dan pembeli,      

yaitu  anasir – anasir yang bertindak, maka obyek dari jual – beli adalah 

barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Untuk menentukan apa yang 

menjadi obyek jual – beli adalah barang atau hak yang dimiliki. Ini berarti, 

bahwa yang dapat dijual atau dibeli itu tidak hanya barang yang  dimiliki, 

melainkan  suatu hak atas barang yang bukan hak milik. Syarat dari  obyek  

jual – beli  adalah layak, apabila pada waktu jual – beli terjadi. Apabila barang 

sudah musnah sama sekali, maka perjanjian batal, sedangkan apabila 



 

 4 

barangnya hanya sebagian saja musnah, maka si pembeli dapat memilih  

antara pembatalan jual – beli atau penerimaan bagian barang yang masih ada 

dengan pembayaran sebagian dari harga yang sudah diperjanjian. Berdasarkan 

undang – undang Hukum Peradata, ada beberapa macam perjanjian  jual – 

beli, diantaranya adalah : (1) jual – beli dengan percobaan, ditentukan bahwa 

barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual – beli dengan 

contoh ( koop op monster ), waktu jual – beli terjadi, belum lihat barang 

tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu   

contoh dari yang akan dibeli, (3) jual – beli secara kredit, unsur dari jual – beli 

yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual – beli barang. Penjualan suatu 

piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut.         

Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga 

pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya,   

(4) jual – beli dengan memesan lebih dahulu ( indent ), jual – beli dianggap 

telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah terjadi antara pembeli 

dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun 

benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. 

Jual – beli sistem indent adalah suatu system perintah ( order ) 

pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang 

ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual – beli dengan sistem       
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indent – cash bahwa sistem pembayaran dimuka atau panjer termasuk dalam 

perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam 

arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah  tujuan 

perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan 

untuk jual – beli indent dapat dilakukan secara kredit maupun cash ( kontan ).   

Jual – beli secara indent  biasanya dilakukan untuk mendapatkan 

mobil dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan 

dengan memesan terlebih dahulu atau indent. Sistem indent adalah suatu 

sistem perintah ( order ) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang 

penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya 

untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari 

masing – masing toko mobil dengan pembelinya. Umumnya pembeli 

memesan model dan tipe atau merek mobil terterntu dengan membayar uang 

muka atau panjar, kemudian disepakati cara pembayarannya dan              

sanksi – sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian                     

jual – beli mobil. 

Jual – beli dengan indent – cash bahwa sistem pembayaran muka 

atau panjer juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan 

pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan 

pembayaran ini  tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu 
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membentuk persetujuan. Sedangkan untuk   jual – beli  indent – kredit adalah 

jual – beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menanda 

tangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, 

angsuran bulanan dan biaya – biaya lain yang telah disepakati serta sanksi – 

sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit. 

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang terkaji tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil dengan 

sistem  indent dengan judul “ TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN 

PERJANJIAN JUAL – BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDENT                

( Studi Pada Praktek Jual – Beli Mobil Avanza pada PT. Bengawan Abadi 

Motor – Surakarta ) “. 

 
B. Pembatasan Masalah. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian yang 

berkaitan dengan : 

1. Pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil merk Avanza dengan sistem 

indent pada PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta. 

2. Kajian pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil merk Avanza dengan 

sistem indent secara kredit serta masalah – masalah yang timbul dan cara 

penyelesaiaannya. 
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C. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah,    

maka dapat ditentukan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian jual – beli dengan sistem indent di 

PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta ? 

2. Bagaimana perlaksanaan perjanjian jual – beli mobil merk Avanza dengan 

sistem indent pada PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian jual – beli dengan sistem 

indent di PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual – beli mobil merk 

Avanza dengan system indent pada PT. Bengawan Abadi Motor – 

Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penulis ingin lebih memahami dan mengetahui tinjauan yuridis tentang 

pelaksanaan perjanjian jual – beli kredit mobil dengan sistem indent 

pada PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta. 

b. Memberikan informasi kepada para pembaca tentang aspek hukum 

dalam perjanjian jual – beli mobil secara kredit. 
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E. Metode Penelitian 

Adapun metode yang diterapkan itu ,meliputi hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan normative, karena konsep hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsep hukum yang positivistis dan memandang 

hukum serbagai lembaga yang otonom. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin 

tentang pelaksanaan perjanjian jual – beli kredit mobil merk Avanza 

dengan sistem indent pembayaran secara kredit pada PT. Bengawan Abadi 

Motor – Surakarta. 

3. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Yang menjadai sumber data sekunder dalam perjanjian penelitian ini 

adalah sejumlah data yang meliputi dokumen yang dikeluarkan atau 

dimiliki oleh PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta yang berkaitan 

dengan jual beli mobil dengan sistem indent. 
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b. Data Primer 

Data primer berupa keterangan yang diperoleh secara langsung di 

lapangan. Dalam hal ini sumber data primernya adalah pihak yang 

terkait secara langsung dengan permaslahan yang diteliti dan dapat 

memberikan sejumlah data atau keterangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang 

keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data yang akan diperoleh 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Library Research ( Studi Pustaka ) 

Data ini diperoleh dengan mempelajari buku – buku referensi, yakni 

berupa tesis, disertasi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, namun bahannya memiliki relevansi dengan masalah 

yang penulis teliti. 

b. Field Research ( Penelitian Lapangan ) 

Penelitian lapangan yang penulis lakukan untuk mengkaji masalah 

pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent pada     

PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta, menggunakan cara 

wawancara. Adapun cara yang dimaksud dengan teknik wawancara, 

yakni teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung 
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dengan responden. Wawancara dilakukan berdasarkan pokok yang 

ditanyakan ( interview guide ) berdasar kerangka pertanyaan yang telah 

disusun dan disajikan responden untuk memperoleh data.  

5. Metode Analisis Data 

Penulis memperoleh data – data berupa keterangan dan informasi serta 

fakta – fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, 

diidentifikasikan dan dikategorikan, selanjutnya dicari hubungannya 

dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, 

logis dan yuridis. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode 

analisis normative kualitatif, yang dilakukan dengan cara mendiskusikan 

norma hukum, doktrin dengan data – data yang telah diolah dan untuk 

selanjutnya kesimpulan akan ditarik secara deduktif. Kajian deduktif 

adalah mempertimbangkan hasil kesimpulan berorientasi pada hal – hal 

yang khusus kepada hal – hal yang umum. 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I          Pendahuluan 

A. Latar Bealakang Masalah 

B. Pembahasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 
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E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II        LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perjanjian Jual – Beli 

B. Syarat – syarat Perjanjian Jual – Beli 

C. Macam – macam Perjanjian Jual – Beli 

D. Wanprestasi dan Resiko dalam Perjanjian Jual – Beli 

E. Perjanjian Jual – Beli dengan Sistem Indent  

F. Perjanjian Jual – Beli dengan Sistem Kredit 

G. Hapusnya Jual – Beli. 

BAB III       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual – Beli dengan Sistem Indent di 

PT. Bengawan Abadi Motor – Surakarta 

B. Pelaksanaan Perjanjian Jual – Beli Mobil Merk Avanza 

dengan Sistem Indent pada PT. Bengawan Abadi Motor – 

Surakarta. 

BAB IV        PEUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran – saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

Pengertian jual – beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah             

“ Suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah dijanjikan “. Dalam perjanjian jual – beli tersebut ada dua subyek 

yang terkait, yaitu pihak satu ( penjual ) yang berjanji untk menyerahkan hak 

milik atas suatu benda, sedang pihak yang lain ( pembeli berjanji untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan, sehingga timbul hubungan timbale 

balik antara penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian         

jual – beli. 

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual – beli merupakan unsur 

yang penting dalam perjanjian jual – beli, disamping harga. Apabila barang 

yang dijual – belikan itu tidak ada, tentunya juga tidak ada perjanjian          

jual – beli. Jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai 

syarat – syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu harus ada hal tertentu, 

maka barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan        

setidak – tidaknya dapat ditentukan barangnya yang menjadi obyek jual – beli. 

Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, maka hanya barang – barang 

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. 
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Barang – barang yang diperuntukkan guna kepentingan umum dianggap 

sebagai   barang – barang diluar perdagangan, misalnya jalan – jalan raya,       

pelabuhan – pelabuhan, sungai – sungai, dan lain – lainnya yang termasuk 

barang yang tidak bergerak milik Negara tidak dapat dijadikan obyek 

persetujuan. 

Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan suatu syarat lagi agar suatu 

benda dapat menjadi obyek persetujuan jual – beli adalah benda itu harus 

tertentu paling sedikit tentang jenisnya.  

Barang – barang yang seketika belum ada yang diatur dalam Pasal 

1334 ayat (1) KUH Perdata, dapat menjadi obyek persetujuan jual – beli 

dengan suatu pengecualian. Mengenai istilah belum “ belum ada “ dalam arti 

mutlak, misalnya Pabrik Mobil menjual mobil  yang baru akan dipropduksi 

tahun depan. Sedangkan dalam arti tidak mutlak, misalnya seseorang menjual 

sebuah mobil yang sudah berwujud mobil, tetapi pada waktu itu masih 

menjadi milik orang lain dan akan jatuh di tangan si penjual. 

Benda sebagai obyek jual – beli apabila pada saat terjadinya jual – 

beli musnah sama sekali, maka perjanjian tersebut batal. Tetapi apabila barang 

yang menjadi obyek jual beli musnah hanya sebagian, maka pembeli dapat 

memilih untuk tidak membeli atau tetap mempertahankan perjanjian tersebut 

dalam arti tetap membeli barang yang masih ada, dengan tetap memperhatikan 

itikad baik dalam pelaksanaan persetujuan. 
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Adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang, maka penjual 

berhak atas pembayaran harga  pembelian yang harus berupa uang. Meskipun 

dalam undang – undang tidak mengaturnya, tetapi harga itu harus berupa 

sejumlah uang. Apabila pembayaran itu berupa barang lain, maka tidak ada 

jual – beli melainkan tukar – menukar. Harga harus berupa sejumlah uang 

sebagai alat pembayaran yang sah pada waktu terjadinya jual – beli. 

Dalam menentukan harga pembelian, harus ditetapkan oleh kedua 

pihak baik penjual maupun pembeli. Harus ada kesepakatan antara keduanya 

tentang harga pembelian, sehingga hanya ditentukan satu pihak saja, maka hal 

itu tidak diperbolehkan. Pasal 1465 ayat (2) KUH Perdata memperbolehkan 

penetapan harga pembelian oleh orang ketiga. Para pihak dapat 

memperjanjikan, bahwa harga pembelian ditentukan oleh pihak ketiga. Sifat 

perintah kepada pihak ketiga untuk menentukan harga jual – belinya 

merupakan suatu perintah untuk memberikan “ binded adnies “ ( nasehat yang 

mengikat ). Apabila pihak ketiga itu tidak menentukan harganya, maka tidak 

terjadi perjanjian jual – beli. Karena harga merupakan unsure yang esensial 

untuk terjadinya jual – beli di samping unsur pokok yang lain yaitu barang 

sebagai obyek jual – beli. Kalau sudah terjadi kesepakatan mengenai suatu 

harga pembelian tertentu, baik oleh kedua pihak maupun oleh pihak ketiga, 

maka persetujuan jual – beli dapat dianggap terjadi. 
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B. Syarat – syarat Perjanjian Jual – Beli 

Para pihak yang membuat perjanjian jual – beli harus ada 

kesepakatan mengenai unsur – unsur esensial dalam perjanjian tersebut yaitu 

barang dan harga. Perjanjian jual – beli sudah dilahirkan pada detik 

tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah 

setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual – beli yang sah. 

Hal ini sesuai dengan asas konsensua lisme dalam hukum perjanjian. 

Sifat konsensua lisme dari jual – beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 

1458 KUH Perrdata, yang menyatakan bahwa jual – beli itu dianggap telah 

terjadi antara penjual dan pembeli seketika setelah mereka telah mencapai 

sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar. Dengan hanya disebutkan kata sepakat juga 

tanpa adanya suatu formalitas tertentu berarti perjanjian jual – beli tersebut 

telah sah. Akibat  dari sahnya perjanjian jual – beli, maka berlakulah sebagai 

Undang – undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. 

 

C. Macam – macam Perjanjian Jual – Beli 

Berdasarkan Undang – undang Hukum Perdata, ada beberapa macam 

perjanjian jual – beli, diantaranya adalah : 
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1. Jual – Beli dengan Percobaan 

Pasal 1463 BW menyebutkan jual – beli, dalam mana ditentukan bahwa 

barang yang dibeli, harus dicoba dulu oleh si pembeli, misalnya dalam jual 

– beli sepeda motor atau mobil. Jual – beli semacam ini oleh Pasal 1463 

BW dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh. Penjual tidak 

diwajibkan menyerahkan barangnya, jika pembeli belum membayar 

harganya, sedangkan penjual tidak atau telah mengizinkan penundaan 

pembayaran kepadanya.  

2. Jual – Beli dengan Contoh ( koop op monster ) 

Jual – beli secara ini tidak disebut – sebut dalam BW, akan tetapi dalam 

praktek sering terjadi, yaitu apabila pada waktu jual – beli terjadi, pembeli 

belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja 

kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, seperti misalnya 

menawarkan alat olah raga tetapi hanya bentuk / bodynya saja dengan 

gambar dengan menerangkan kegunaan dan fungsinya. Dalam hal ini si 

pembeli menerima contoh itu kemudian, kalau barang – barang yang 

tersebut dibeli, baru diserahkan kepada pembeli, maka oleh si pembeli 

barang – barang itu dicocokkan dengan contoh yang ia pegang. Kalau 

sudah cocok, jual beli terus dilanjutkan, kalau tidak, membatalkan 

pembelian. 
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3. Penjualan Barang Milik Orang Lain 

Tentang hal ini Pasal 1471 menentukan jual – beli dari barang milik orang 

lain dari pada si penjual, adalah batal ( nietig ), sedang kalau si pembeli 

tidak tahu, bahwa si penjual adalah bukan pemilik barang itu, maka hal ini 

dapat merupakan alasan bagi si pembeli untuk menentukan ganti kerugian 

dari si penjual. 

4. Jual – beli secara kredit  

Petepana pengertian jual – beli secara kredit menyebutkan sebagai unsur 

dari jual – beli hanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya perssetujuan jual – beli barang yang 

bersangkutan belum pindah hak miliknya kepada si pembeli. 

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada 

piutang tersebut. Penjualan piutang atau suatu hak harus menanggung 

bahwa hak – hak itu benar pada waktu diserahkan, walaupun penjualan 

dilakukan tanpa janji penanggungan. Janji untuk menanggung terhadap 

cukup mampunya pihak yang berhutang, kecuali jika pihak yang 

berhutang telah mengikatkan dirinya untuk itu dan hanya untuk jumlah 

harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya. 
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D. WANPRESTASI DAN Resiko dalam Perjanjian Jual – Beli 

Seseorang atau debitur yang tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur dapat juga 

dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia melanggar perjanjian, melakukan 

atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Kerugian yang dapat diajukan oleh kreditur sehubungan debitur melakukan 

wanprestasi adalah : 

1. Kerugian yang diderita kreditur 

2. Keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian itu dipenuhi. 

Terhadap kelalaian debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu dapat 

dikenakan sanksi atau hukuman. Akibat – akibat bagi debitur yang lalai ada 

empat macam1 , yaitu : 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dikenakan ganti rugi  

2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian 

                                                 
1 Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung, Hal 25. 
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3. Peralihan resiko 

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 

Sanksi pertama bagi debitur yang lalai adalah membayar ganti rugi.  

Ganti rugi sering diperinci dalam 3 ( tiga ) unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. 

Yang  dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan 

yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud dengan 

rugi adalah kerugian karena kerusakan barang – barang  kepunyaan kreditur 

yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedang yang dimaksud dengan 

bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah 

dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. 

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang – undang diberikan 

ketentuan – ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi 

tersebut. Ketentuan – ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang 

boleh dituntut sebagai ganti rugi. Ketentuan – ketentuan itu diatur dalam Pasal 

1247 KUH perdata yang menentukan :  

“ Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga 

yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu 

perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian 

itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya “.  
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Dalam  Pasal 1248 KUH Perdata juga menentukan : 

“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena 

tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar 

mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan 

yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan 

akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian “. 

Jadi, ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan 

yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. 2  

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian merupakan sanksi 

kedua atas kelalaian dari debitur. Pasal 1266 KUH Perrdata memandang 

kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang ditanggap dicantumkan 

dalam setiap perjanjian. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi 

hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Pembatalan 

perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan 

sebelum perjanjian diadakan. 

Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang 

maupun barang, maka itu harus dikembalikan3.  

Sanksi ketiga atas kelalaian debitur adalah peralihan risiko yang 

disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata. Risiko adalah kewajiban 

untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah 

                                                 
2 Ibid, Hal 28 
3 Ibid, Hal 28 



 

 21 

satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Peralihan 

resiko terjadi karena suatu kelalaian. Resiko yang sebenarnya harus dipikul 

oleh pihak yang satu beralih kepada pihak yang lain. 

Pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi yang keempat bagi 

debitur yang lalai, diatur dalam Pasal 1841 ayat 1 H.I.R yang menyatakan 

bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara. Seorang 

debitur yang lalai tentu akan dikalahkan sampai terjadi suatu perkara di depan    

hakim 4. 

Risiko menurut Subekti ialah “ kewajiban memikul kerugian yang 

disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak “. ( Subekti, 

1985 : 24 ). Risiko jual – beli dalam KUH Perdata diatur dalam tiga peraturan, 

yaitu :  

a. Mengenai barang tertentu, yang diatur dalam Pasal 1460 KUH 

Perdata. Sejak saat pembelian, risiko ada pada pembeli meskipun 

penyerahan belum dilakukan, sedangkan penjual berhak menuntut 

harga barang tersebut. 

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukurannya 

yang diatur dalam Pasal 1461 KUH Perdata, sebelum dilakukan 

penimbangan, penghitungan atau pengukuran, risiko pada penjual. 

                                                 
4 Ibid, Hal 29 
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Tetapi sesudah penimbangan, penghitungan atau pengukuran, 

risiko tersebut otomatis dipindahkan pada pembeli. 

c. Barang yang dijual menurut tumpukan yang diatur Pasal 1462 

KUH Perdata, maka risiko barang – barang itu ada pada pembeli 

karena sudah dari semula dipisahkan dari barang – barang penjual, 

sehingga sudah sejak dari semula dalam keadaan siap untuk 

diserahkan pada pembeli5. 

Jika dilihat dari aturan – aturan di atas yang mengatur tentang risiko, 

tidaklah adil apabila risiko diletakkan pada pembeli, karena perjanjian jual – 

beli menurut KUH Perdata tidak memindahkan hak milik dari barang yang 

dijual. Perjanjian jual – beli merupakan perjanjian obligatoir yang baru 

memberikan hak dan kewajiban kepada penjual dan pembeli, jadi belum 

memindahkan hak milik dari barang yang dijual. Tetapi dengan keluarnya 

Surat Edaran Mahkamah Agung       ( SEMA ) No. 3 Tahun 1963, maka 

beberapa Pasal dalam KUH Perdata yang mengatur risiko dinyatakan tidak 

berlaku. 

Kesimpulan tentang risiko dalam perjanjian jual – beli yang 

dinyatakan oleh Subekti ( 1985 : 28 ) adalah : “ bahwa selama belum dilever, 

mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh 

                                                 
5 Ibid, Hal 25 
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penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara 

yuridis diserahkan kepada pembeli “. 

 

E. Perjanjian Jual – Beli dengan Sistem Indent 

Dalam jual – beli secara indent ini tidak lepas dari persetujuan jual – 

beli, yang dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, 

apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan 

harga barang tersebut. Sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya 

belum dibayarkan lunas       ( Pasal 1458 BW ). Jual – beli tiada lain daripada 

persesuaian kehendak ( wils overeenstemming ) antara penjual dan hargalah 

yang menjadi essensialia jual – beli. Sebaliknya jika barang obyek jual – beli 

tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual – beli dianggap tidak ada. 

Jual – beli system indent dapat dialkukan berdasarkan Pasal 1333 

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “ Suatu persetujuan harus 

mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah 

itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata 

menyebutkan “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang – undang bagi mereka yang membuatnya “. Barang yang seketika 

belum ada ( toekomstige zaken ) dapat menjadi obyek suatu persetujuan. 

Istilah belum ada dapat berarti mutlak   ( absolute ) seperti halnya dalam jual – 
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beli mobil, orang dapat menjual mobil dengan memesan terlebih dahulu          

( indent ). Jual – beli indent, adalah jual – beli dengan sistem pemesanan 

barang terlebih dahulu dengan menggunakan uang muka untuk pelunasannya 

bias dengan tunai / cash atau dengan angsuran / kredit dengan jangka waktu  

yang telah disepakati antara kedua pihak ( pembeli dan penjual ). 

Macam – macam jual – beli mobil dapat dilakukan dengan cara dan 

terbentuknya persetujuan jual beli, bias terjadi secara pesan terlebih dahulu     

( Indent ), secara openbar / terbuka, penjualan atas dasar eksekutorial  atau 

yang disebut excutorial verkoop yang biasa dilakukan antara pembeli dengan 

took mobil ( dealer kendaraan bermotor ). Jual – beli mobil yang sering terjadi 

adalah jual – beli antara tangan ke tangan, yakni jual – beli yang dilakukan 

antara penjual dan pembeli, campur tangan pihak ketiga biasanya leasing atau 

lembaga pembiayaan resmi dan selalu memerlukan bentuk akte jual beli. 

Tujuan dari adanya akte itu untuk keperluan penyerahan yang kadang – 

kadang memerlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata. 

Namun jual – beli mobil yang dilakukan oleh pedagang ataub dealer 

/ show room dengan pembeli menganut sistem yang bermacam – macam, 

dengan cara membayar cash / kontan, ada yang dilakukan dengan pembayaran 

kredit dan ada yang harus memesan ( indent ) lebih dahulu bila barangnya 

belum datang. Jual – beli indent semacam ini banyak dilakukan oleh para 

pedagang mobil / dealer dengan pembelinya. Beberapa took mobil melakukan 
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jual – beli inden terhadap mobil jenis Toyota merek Avanza sedang jenis 

Honda merek Jazz. 

 

F. Pengertian Kredit  

Asumsi setiap orang mendengar istilah kredit adalah meminjam uang 

di bank dank mengembalikan dengan cara mengangsur. Menurut asal – usul 

katanya, kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yangb berarti 

kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit yang lebih baku dalam 

menunjang proses kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam 

Bab  II Undang – undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam – meminjam antar bank dengan pihak lain untuk melunasi 

hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan 

atau pengembalian hasil keuntungan6. 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara 

pihak bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban 

                                                 
6 Insukindro, 1995, Ekonomi Uang dan Bank , Yogyakarta, BPFE, Hal : 276   
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melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 

ditentukan7. 

 

G. Perjanjian Jual – Beli dengan Kredit 

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah 

satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga 

pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam 

– meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum 

Perdata pada Pasal 1754 sampai 1769. dengan demikian pembuatan suatu 

perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan – ketentuan yang ada 

pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para 

pihak, artinya dalam hal – hal ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan 

dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.  

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian jual – beli kredit 

merupakan perjanjian dalam transaksi jual beli barang atau benda tertentu, atas 

kesepakatan kedua belah pihak ditentukan batas waktu pembayaran dengan 

antara harga pokok disertai bunganya. Dengan demikian perjanjian jual – beli 

kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanya saja dalam 

praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian jual – 

                                                 
7 Soediyono Rekso Prayitno, 1992, Prinsip – prinsip Dasar Manajemen Bank Umum, Yogyakarta, 
BPFE, Hal : 159 – 160. 



 

 27 

beli kredit misalnya berupa definisi istilah – istilah yang akan dipakai dalam 

perjanjian. Jumlah dan batas waktu kredit, serta pembayaran juga mengenai 

apakah si peminjam berhak mengembalikan barang yang telah dibeli, 

penetapan bunga dan dendanya bila debitur lalai membayar angsuran; terakhir 

dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian 

tersebut. 

Selain itu pula si pembeli diminta memberikan representations, 

warranties dan covenants. Yang  dimaksud representations adalah keterangan 

– keterangan yang diberikan oleh penjual guna pemrosesan pemberian kredit. 

Adapun warranties adalah suatu janji, misalnya janji bahwa penjual akan 

segera mengirim barang yang telah dibeli dengan syarat uang muka pada 

jumlah tertentu. Sedangkan covenants adalah janji untuk tidak melakukan 

sesuatu, seperti misalnya janji bahwa pembeli tidak akan lalai dalam 

membayar angsuran. Kesemua materi dalam perjanjian jual – beli kredit itu 

haruslah lahir dari kesepakatan. 

Perjanjian jual – beli kredit ini perlu mendapat perhatian yang 

khusus baik penjual maupun pembeli, karena perjanjian jual – beli  kredit 

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya 

maupun peñata laksanaan kredit itu sendiri.  

Perjanjian jual – beli kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian jual – beli kredit 

merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

perjanjian lain yang mengikutinya. 

2. Sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban 

diantar kreditur dan debitur. 

3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring 8.   

Kalau suatu perjanjian sudah dilaksanakan, maka tercapailah 

tujuannya dan musnahlah perjanjian itu, artinya terhenti adanya suatu 

perhubungan hukum yang dinamakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang 

terjadi tepat seperti dicita – citakan  oleh kedua belah pihak pada waktu 

terbentuk perjanjian itu dalam Burgerlijk Wetboek dinamakan “ betaling “       

( pembayaran ), seolah – olah semua pelaksanaan perjanjian berupa suatu 

pembayaran uang tunai dan diatur dalam afdeling dari title IV buku III. 

Pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang 

sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian 

secara yang tergambar dalam alam pikiran kedua belah pihak pada waktu 

membentuk persetujuan. 

H. Hapusnya Jual – Beli 

Adapun yang dimaksud dengan berakhirnya suatu perjanjian adalah 

menghapus semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam 

                                                 
8 Muhammad Djumhana, Op. Cit, Hal : 242 
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persetujuan bersama antara pihak debitur dan kreditur. Menurut pendapat 

Hartyono Hadi Soeprapto, yang dapat menghapus suatu perjanjian adalah :  

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. 

2. Undang – Undang menentukan batas berlakunya suatu 

perjanjian. 

3. Pernyataan dari pihak atau salah satu pihak untuk menentukan 

perjanjian. 

4. Putusan hakim. 

5. Tujuan perjanjian telah tercapai9. 

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata, mengaturv tentang hapusnya perikatan. Pasal 1381 KUH 

Perdata baru akan berlaku bila para pihak tidak mengaturnya secara sendiri. 

 

 

    

     

       

 

  

                                                 
9 Hartono Hadi Soeprapto, 1987, Pokok – Pokok Perikatan dan Jaminan, Liberty, Yogyakarta, Hal 
: 38 


