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TINJAUAN HUKUM PELAKSANNAAN PENJUALAN KONSINYASI 

(TITIP JUAL) ANTARA DISTRIBUTOR OUTLET (DISTRO) DENGAN 

SUPPLIER (STUDI KASUS DISTRO HOOFD AWSM) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) Bagaimana keabsahan perjanjian 

konsinyasi antara distro dengan supplier; b) Bagaimana bentuk pelaksanaan penjualan 

konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier; c) Bagaimana penyelesaian 

sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier. 

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris, merupakan pendekatan 

terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdata terhadap realita yang ad 

mengenai pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier 

(Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, 

yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan 

penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus Distro 

Hoofd Awsm). Hasil Penelitian; a) Kontrak kerajasama Distro Hoofd Awsm dengan 

supplier menggunakan istilah perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih di 

kenal dengan istilah Kontrak kerjasama Konsinyasi, yang menyerupai kontrak 

kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan 

dikomparasikan dalam suatu kebebasan berkontrak merupakan perjanjian tertulis dari 

interaksi bisnis; b) Implementasi kerjasama konsinyasi yang dilakukan oleh Distro 

Hoofd Awsm dengan supplier sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia yaitu KUHPerdata. Diantaranya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian pada 

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan antara pihak distro dan 

supplier, obyek barang berupa baju, celana, tas dan Topi serta causa yang halal bahwa 

perjanjian yang dilakukan secara transparan dan tidak melanggar asas perjanjian 

maupun peraturan yang lain; c) Distro  dan supplier yang melakukan wanprestasi dapat 

dijatuhkan sanksi sebagaimana ketentuan tersebut tertera pada Pasal 1276 KUHPerdata 

yaitu berupa membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan 

membayar perkara bila sampai diperkarakan sampai ke pengadilan. 

 

Kata Kunci: distro dan suplier, barang, perjanjian konsinyasi 

 

Abstract 

This study aims to determine : a) What is the validity of the consignment agreement 

between distributions and suppliers; b) What is the form of consignment sales (selling 

points) between distributions and suppliers; c) How to settle disputes over the 

implementation of consignment sales (selling points) between distributions and 

suppliers. The problem approach used is juridical-empirical, is an approach to the law as 

a norm in the form of the Civil Code against the reality regarding the implementation of 

consignment sales between suppliers (Case Study of DistroHoofd Awsm). The type of 

research used is descriptive, which is a study that provides a real picture of the 

implementation of consignment sales between suppliers (Case Study of DistroHoofd 

Awsm). Research result; a) The contract of cooperation between Distro Hoofd Awsm 
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and the supplier uses the terms of the sales agreement but in practice more familiar with 

the term Consignment cooperation contract, which resembles a distribution, agency, 

custody and sale transaction contract modified and compared in a freedom of contract is 

a written agreement of the interaction business;b) The implementation of consignment 

cooperation carried out by Droro Hoofd Awsm with suppliers is in accordance with the 

applicable law in Indonesia, namely the Civil Code. Among them are regarding the 

legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code regarding skills, 

agreement between the distro dansupplier, objects of goods in the form of clothes, 

pants, bags and caps and causa that are lawful that the agreements are carried out 

transparently and do not violate the principles of agreements or other regulations; c) 

Distros and suppliers who make defaults can be imposed sanctions as stated in Article 

1276 of the Civil Code, namely in the form of paying losses, canceling agreements, 

transferring risks and paying cases if they are brought to trial. 

 

Keywords: distro and supplier, goods, consignment agreement 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitias yang sangat pesat dalam 

bidang fashion mode, tekhnologi dan seni desain. Fashion design company yang 

merupakan wadah positif dalam penumpahan ide serta emosi yang labil dalam jiwa anak 

muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas dengan 

memiliki visi misi mengenai seni desain, olahraga, musik dan masih banyak lagi 

komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasikan emosi 

dan bakat yang terpendam dalam diri. 

Pelakasanaan perjanjian konsinyasi dalam prakteknya pada masyarakat 

berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap perjanjian tersebut, 

disamping itu perlu diadakannya penafsiran terhadap isi kontrak konsinyasi tersebut 

sehingga dalam perkembangannya nanti tidak menyalahi peraturan hukum yang berlaku 

saat ini yaitu KUHPerdata. 

Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil, atau 

sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara 

pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat 

yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak 

innominaat. Hukum kontrak innominaat merupakan keseluruhan kaidan hukum yang 
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mengkaji berbagai kontrak yang ada, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, serta 

kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.
1
 

Pembagian keuntungan pihak distro dari hasil penjualan yang telah 

diakumulasikan selama waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh 

kedua belah pihak. Pihak distro memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari hasil 

penjualan. Pembayaran pada saat perusahaan melakukan penghitungan terhadap barang 

pada bulan ketiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan para pihak. Pembayaran 

ini hanya ditentukan pada barang yang terjual.
2
 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang 

dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya dikenal dengan asas pacta sun 

servanda. 

Masalah yang biasa timbul dalam kerjasama ini adalah bila supplier melakukan 

kerjasama konsinyasi dengan distro yang juga menjual produk dostro sendiri. 

Akibatnya penjualan barang konsinyasi tersebut tidak diutamakan oleh pihak dsitro, 

karena pihak distro akan mengutamakan penjualan produknya sendiri berbanding 

menjual barang konsinyasi tersebut.
3
 Dalam berjalannya perjanjian sering kali pihak 

distro menerima barang yang cacat dari supplier, ini terjadi tentu karena tidak adanya 

ketelitian dari pihak supplier saat memasok barang. Kemudian barang cacat tersebut 

tanpa sengaja dibeli oleh konsumen yang akhirnya merasa tidak puas dengan pelayanan 

distro. Bila terjadi demikian, maka pihak distro melakukan ganti rugi dengan menukar 

barang tersebut dengan barang yang berkualitas baik.
4
 

Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi “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 diperjanjikan”. 

                                                           
1
 Salim, 2010, Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia, cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 

hal. 4. 
2
 EG, Distro Hoofd Awsm, Wawancara, 15 February, Pukul 10.00 Wib 

3
 EG, Distro Hoofd Awsm, Wawancara, 15 February, Pukul 10.00 Wib 

4
 EG, Distro Hoofd Awsm, Wawancara, 15 February, Pukul 10.00 Wib 
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Perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier ini merupakan campuran 

dari 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian titipan. Perjanjian 

jual beli adalah jenis perjanjian bernama (nominaaat) yang diatur dalam Pasal 1457-

1540 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian penitipan merupakan jenis perjanjian tidak 

bernama (innominaat), perjanjian ini tumbuh dan berjembang di dalam masyarakat dan 

belum diatur KUHPerdata maupun KUHD. 

Hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini 

berasalah dari latin yaitu consenssus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukan 

berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan kesepakatan, hal ini sudah semestinya terjadi 

di awal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, yang berarti 2 (dua) pihak sudah 

setuju atau sepakat mengenai suatu hal. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya 

perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; a) Bagaimana keabsahan 

perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier?; b) Bagaimana bentuk pelaksanaan 

penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier?; c) Bagaimana 

penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan 

supplier?. 

 

2. METODE  

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris, merupakan pendekatan 

terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdata terhadap realita yang ad 

mengenai pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier 

(Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan penelitian 

dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip 

jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). Penelitian ini 

dilakukan di Distro Hoofd Awsm, Surakarta. 

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan 

memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan permasalahan yang 
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dibahas yaitu pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier 

(Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier 

Distro kami berdiri dari Tahun 2005, yang pertama kali terletak di sebelah Alfmart 

dekat SMA Batik 2 Surakarta, lalu kami ekspansi lokasi lagi di dekat Stasiun Kereta 

Api Solo Balapan, setelah itu kami melihat keadaan pasar beserta wilayah dan 

memutuskan pindah ke Manahan dan yang terakhir kami kembali lagi di dekat 

SMA Batik 2 Surakarta. Distro kami sudah tersebar dibeberapa kota yaitu 

diantaranya Jakarta, Bandung dan Jogjakarta.
5
 

Jumlah supplier yang bekerjasama dalam bentuk konsinyasi dengan distro 

disini ada 4, dan sampai saat ini masih terus sistem konsinyasi dengan distro masih 

berjalan. Dahulu sebenarnya banyak yang melakukan perjanjian dengan dengan 

sistem konsinyasi, terutama dari wilayah Jogjakarta.
6
 

Struktur Organisasi distro kami terdiri dari Owner, Designer yang bertahan 

dari Tahun 2008, Design Promo, Supervisor Manager, Distribusi yang terdiri dari 2 

orang, produksi dan yang terakhir dibagian promo.
7
 

Kelebihan distro kami yang membuat daya tarik daripada distro lain, dilihat 

dari tema yang kami sajikan yaitu tipografi, akan tetapi kami tetap juga mengikuti 

pasar Solo. Konsep utama kami tetap tipografi, akan tetapi juga ada percampuran 

yang kami berikan sesuai dengan keadaan pasar.
8
 

Harga barang yang kami tetapkan disini masih sesuai standar distro yang 

ada. Contohnya seperti kaos, kami menetapkan harga sekitar Rp 120.000,00 – Rp 

140.000,00, untuk topi masih kisaran harga Rp 100.000,00, sedangkan untuk tas 

harga yang kami berikan Rp 140.000,00.
9
 

                                                           
5
 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 

6
 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 

7
 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 

8
 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 

9
 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 



 
 

6 
 

Distro kami juga melakukan jual beli putus, biasanya supplier juga melihat 

keadaan konsep distro kami. Supplier biasanya melihat konsep yang belum dimiliki 

distro yang belum mainstream. Syarat jika pihak supplier ingin melakukan 

penjualan konsinyasi kepada distro kami yaitu bahwa kami selaku pemilik distro 

melihat dahulu produk yang akan di titipkan. Jika produk barang dari supplier 

sudah banyak dijual di pasaran Solo, maka kami akan menolak. Selain itu kami juga 

mengutamakan konsep dasar dari distro, jadi tidak semua dapat melakukan 

penjualan konsinyansi dengan distro kami, karena kami juga menetapkan standar 

khusus.
10

 

Kontrak kerjasama konsinyasi antara distro kami dengan supplier 

sebenarnya merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis. Kontrak yang kami 

lakukan selaku distro dengan supplier menyerupai kontrak kerjasama distribusi, 

keagenan serta penitipan jual beli yang dimodifikasi lalu digabungkan berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

ada, dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdta Indonesia.
11

 

Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil 

atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan 

cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga 

dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi merupakan 

hukum kontrak innominaat. Hukum kontrak innominaat merupakan “keseluruhan 

kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup 

dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata 

diundangkan.
12

 

Jenis perjanjian yang dilakukan oleh Dsitro Hoofd Awsm dengan supplier 

memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPerdata. Diantara isi ketentuan 

hukum dari perjanjian antara distro Hoofd Awsm dengan supplier.  

. 

                                                           
10

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
11

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
12

 Salim, 2010, Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia, cetakan I, Jakarta: sinar grafika, 

hal. 4. 
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3.2 Bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan 

supplier 

Isi dari kontrak kerjasama konsiyasi distro kami dengan supplier menganut sistem 

terbuka, artinya semua ketentuan yang kami sepakati dengan suuplier merupakan 

aturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Isi dari kontrak kerjasama 

konsinyasi dengan supplier memberikan ketentuan pembebanan ganti rugi beserta 

nominal yang dibayarkan oleh pihak supplier. Ganti rugi akan dikenakan oleh pihak 

supplier bila tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Akan 

tetapi, sebelum kami menempuh jalur hukum akan diadakan pembicaraan dengan 

pihak supplier.
13

 

Distro kami menetapkan jenis stok minimal 3 ukuran. Hal ini dilakukan agar  

distro kami tidak mengalami broken size. Implementasi perjanjian konsinyasi yang 

ditetapkan oleh distro kami yaitu standar asset. Standar asset yang kami tetapkan 

bahwa selama 3 bulan sekali kami dari distro melakukan reture, yang berarti bahwa 

supllier harus mengirim barang baru kepada distro kami. Jika tidak diganti, maka 

konsumen akan merasa jenuh.
14

 

Standar perjanjian konsinyasi yang ditetapkan oleh distro kami dengan 

supplier diantaranya adalah bahwa pihak supplier harus bisa memenuhi jumlah 

asset dari distro kami setiap bulan. Jadi pihak supplier harus memberikan sejumlah 

uang sesuai dengan pendapatan distro kami setiap bulan. Minimal asset yang 

ditetapkan oleh distro kami yaitu Rp 15.000.000,00. Jika perjanjian selesai dan 

pihak supplier ingin melanjutkan kerjasama konsinyasi dengan distro kami, maka 

kami menetapkan 50% dari minimal asset diawal. Jika harga satuan baju Rp 

100.000,00 maka pihak supplier harus memberikan sekitar 150 baju dan lainnya.
15

 

Pendapatan distro dengan barang supplier sebenarnya saat ini bisa dikatakan 

berimbang, hal ini dikarenakan banyaknya distro yang sudah beredar. Karena 

banyaknya distro yang ada saat ini, maka konsep marketing yang disajikan oleh 

                                                           
13

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
14

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
15

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
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distro dengan melakukan promo, clinic. Pembagian royalti distro kami di wilayah 

Surakarta sebesar 30%, akan tetapi jika diluar wilayah Solo hampir 35%.
16

 

Harga yang ditetapkan oleh distro mengikuti harga yang telah ditetapkan 

oleh supplier dan disepakati bersama. Harga yang diberikan oleh supplier 

menggunakan sistem barcode, sehingga distro tidak dapat menentukan harga 

penjualan selain yang telah ditentukan oleh supplier. Pemberian harga dengan 

sistem barcode tersebut bertujuan agar tidak terjadi perbedaan harga barang yang 

beredar di pasaran.
17

 

Penetapan harga barang yang ditetapkan oleh supplier berdasrkan 

pendekatan dasar biaya dengan menghitung biaya produksi ditambah dengan 

kenaikan harga. Selain itu supplier juga menentukan harga barang dengan 

menggunakan strategi pemberian yang biasa digunakan oleh pemasar. Strategi 

penyesuaian berfungsi untuk menanggapi perubahan harga di pasaran. Perubahan 

harga ditentukan berdasarkan; a) inflasi biaya; b) kelebihan permintaan.
18

 

Pembagian keuntungan yang diatur dalam kerjasama konsinyasi antara 

distro kami dengan supplier yaitu melalui akumulasi dari 3 bulan penjualan 

sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pembayaran akan 

dilakukan pada saat dilakukan penghitungan terhadap barang pada bulan ketiga atau 

batas waktu perjanjian yang ditentukan terhadap barang yang laku saja. 

Perjanjian konsinyasi antara distribution outlet (distro) dengan supplier ini 

merupakan campuran dari dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan 

perjanjian penitipan (konsinyasi). Perjanjian jual beli adalah jenis perjanjian 

bernama (nominaat) yang diatur dalam Pasal 1457-1540 Buku III KUH Perdata. 

Sedangkan perjanjian penitipan (konsinyasi) adalah jenis perjanjian tidak bernama 

(innominaat), perjanjian ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan 

belum diatur di dalam KUH Perdata dan KUHD. 

                                                           
16

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
17

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
18

 AT, Supervisor Marketing, Distro Hoofd Awsm, Wawancara Pribadi, 25 Mei 2018. 
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Penitipan barang yang dilakukan antara distro Hoofd Awsm dengan supplier 

telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1701 KUH Perdata bahwa 

perjanjian penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-

orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. 

Pasal 1706 KUHPerdata: “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan 

itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. 

Sesuai pula dengan Pasal 1708 KUHPerdata: “Penerima titipan sekali-kali tidak 

harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, 

kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir mi 

ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu 

akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”. 

Penetapan harga yang diberikan oleh pihak distro Hoofd Awsm kepada 

supplier sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum dalam dunia usaha 

maupun bisnis,hal tersebut dilihat dari kualitas barang dan nilai jual barang di 

pasaran. Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha, maka ditinjau dari 

segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus 

dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna 

memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga 

paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain 

seperti product, place dan promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan 

panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan 

penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk 

tersebut.
19

 

Teori ekonomi menjelaskan pengertian harga, nilai dan utility merupakan 

konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut 

yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebutdapat 

memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen 

(satisfaction). Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu produk untuk 

                                                           
19

 Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perpektif Islam, Jurnal Ekonomi Islam, hal. 86. 
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ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu 

pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak 

melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang 

disebut harga.Maka harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai 

dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Implementasi perjanjian yang dibuat oleh distro Hoofd Awsm dengan 

supplier pada dasarnya memenuhi standar perjanjian pada umumnya. Baik saat 

membuat kontrak perjanjian, maupun saat penyerahan barang. 

Ketentuan pasal 1460 KUH.Perdata bahwa jika barang yang dijuaI itu 

berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang itu sejak saat pembehan 

adalah tanggungan Si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si 

penjual berhak mununtut harganya. Dalam hal ini suppier menanggung segala biaya 

dan transportasi karena sebagai pihak debitur yang akan menitipkan barangnya 

untuk dijualoleh pihak distro. 

Objek dalam perjanjian ini berupa barang bergerak berupa pakaian dan 

asesoriesnya. Sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan: “Hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok 

perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata “Barang yang menjadi objek 

suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, 

sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung 

atau ditentukan”. 

RM. Suryodiningrat menjelaskan bahwa bagian-bagian persetujuan yang 

harus ada dalam suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian penitipan salah satunya 

adalah unsur esensialia, yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu 

perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak 

mungkin ada.
20
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Pihak distro Hoofd Awsm dalam perjanjian konsinyasi menetapkan harga 

titip jual sesuai dengan nominal asset dari penjualan perbulan kepada pihak 

supplier. 

Pemberian barang dari supplier kepada distro Hoofd Awsm sebelumnya 

sudah dilakukan pengecekan barang mengenai kualitasnya, dikarenakan jika ada 

barang yang rusak, pihak distro tidak ikut bertanggungjawab. 

Pasal 1706 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Penerima titipan wajib 

memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-

barang kepunyaan sendiri”. Sesuai pula dengan Pasal 1708 KUHPerdata: “Penerima 

titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak 

terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. 

Dalam hal terakhir mi ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang 

itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”. 

Strategi pemberian potongan tunai yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

dan distro dimaksudkan untuk menarik konsumen dalam penjualan produk. Dengan 

banyaknya konsumen yang membeli barang konsinyasi akan banyak pula 

keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Karena dalam perjanjian 

konsinyasi ini, keuntungan yang diperoleh oleh pihak konsinyi bergantung pada 

banyak atau tidaknya penjualan barang konsinyasi. Ini merupakan langkah yang 

diambil oleh pihak Distro Hoofd Awsm sebagai-bagian pelaksanaan perjanjian 

konsinyasi. 

Setiap perubahan harga barang, supplier harus memberitahukannya kepada 

distro dengan surat pemberitahuan secara tertulis. Sebab utama perubahan harga 

adalah 1) inflasi biaya.Perusahaan sering menaikkan harga lebih besar dari kenaikan 

harga dalam rangka berjaga-jaga kalau ada kenaikan biaya lagi; 2) kelebihan 

permintaan (overdemand). Maka dari itu untuk mengimbangi kenaikan biaya, 

perusahaan dapat menaikkan harga dengan berbagai cara salah satunya dengan 

menaikkan harga penjualan. 
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3.3 Penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara 

distro dengan supplier 

Sudikno  Mertokusumo menjelaskan perjanjian  adalah  suatu  hubungan  hukum 

antara  dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  

akibat hukum. Maksudnya,  kedua  pihak  tersebut  sepakat  untuk  menentukan  

peraturan  atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati 

dan dilaksanakan. Kesepakatan  tersebut  adalah  untuk  menimbulkan akibat  

hukum,  yaitu  menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu 

dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.
21

 

Berkaitan dengan hal ini maka ada 4 (empat) macam wanprestasi yaitu: a) 

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya; b) Melaksanakan apa 

yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; c) Melaksanakan apa 

yang dijanjikan tetapi terlambat, dan; d) Melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka akan 

mengakibatkan beberapa hal yaitu: a) Membayar kerugian yang diderita oleh pihak 

kedua atau ganti kerugian; b) Pembatalan perjanjian; c) Peralihan Risiko. 

Penyelesaian sengketa antara pihak distro HoofdAwsm dengan supplier 

diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama konsinyasi, diantaranya mengenai 

kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bentuk akibat 

hukum karena kelalaian yang diatur adalah pembatalan perjanjian, ganti rugi dan 

bunga serta penyelesaian secara hukum (peradilan). 

Pasal 1246 KUHPerdata ditetapkan bahwa:  Biaya, rugi dan bunga yang 

oleh Si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umunya atas 

rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.  

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa bila dalam 

perjanjian jualbeli ternyata debitur wanprestasi, maka ia dapat dituntut dan 

dikenakan sanksi membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur yang terdiri tiga 

unsur yaitu: biaya, rugi, bunga. 
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Berkaitan dengan penerapan sanksi-sanksi yang telah dipaparkan di atas, 

maka dalam pasal 1267 KUHPerdata ditetapkan bahwa: Pihak terhadap siapa 

perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat 

dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian disertai 

dengan pengantian biaya, rugi dan bunga. 

Pasal 1248 KUHPerdata, yang masing-masing pasal ini berbunyi sebagai 

berikut:  

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata 

telah atau sedianya harus dapat di duga sewaktu perjanjian dilahirkan, 

kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu 

tipu daya yang dilakukan olehnya. 

 

Pasal 1249 KUHPerdata ditetapkan bahwa:  

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu 

daya si berutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai 

kerugian yang di derita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhitung 

baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dan 

dipenuhinya perjanjian.   

 

Kedua ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa ganti rugi yang diwajibkan 

kepada debitur untuk dibayar manakala ia wanprestasi, hanya meliputi kerugian 

yang dapat diduga pada saat diadakannya perjanjian ini dan kerugian yang 

merupakan akibat langsung dari kelalaian debitur. 

M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa: Sebenarnya lebih memenuhi logika 

perjanjian timbal balik seperti pada jual-beli apablia salah satu prestasi gugur, 

dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus. Dengan demikian lebih masuk akal 

jika barang yang di jual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugur kewajiban 

pembeli untuk membayar harga adalah lebih rasional untuk menentukan resiko 

dalam jual-beli barang tertentu, tetap berada pada pihak penjual selama barang 

belum diserahkan pada pembeli.
22

 

Pengertian konsinyasi tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata pasal 1404 

yang berbunyi:  
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“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat 

melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan jika 

si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada 

pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, 

membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal 

penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang; 

sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si 

berpiutang”. 

 

Penjelasan Pasal 1404 KUH Perdata diatas, jika kreditur menolak 

pembayaran debitur, makadebitur dapat melakukan penawaran pembayaran 

tunaiapayang diutangkannyadan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan 

uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan 

konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat. 

Distro Hoofd Awsm dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi 

menghindari jalur hukum atau melalui peradilan, hal ini dikarenakan pihak distro 

Hoofd Awsm tidak ingin penyelesaian masalah yang berlarut lama, selain itu juga 

akan mengganggu reputasi distro di pasar. 

Perjanjian titip jual ini, juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu harus 

dipenuhi oleh pihak pertama. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang 

yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak 

melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar 

perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Jika pihak kedua bermaksud menarik kembali 

produk yang dititipkan tapi belum terjual, namun barang tersebut hilang, maka 

teranglah pihak pertama itu lalai atau wanprestasi. Begitu pula bila pihak pertama 

tidak melakukan promosi atas produk milik pihak kedua, maka pihak pertama 

dianggap melakukan wanprestasi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Kontrak kerajasama Distro Hoofd Awsm dengan supplier menggunakan istilah 

perjanjian titip jual namun dalam prakteknya lebih di kenal dengan istilah Kontrak 

kerjasama Konsinyasi, yang menyerupai kontrak kerjasama distribusi, keagenan, 
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penitipan dan jual beli yang dimodifikasi dan dikomparasikan dalam suatu 

kebebasan berkontrak merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis.Tentang 

kontrak kerjasama konsinyasi dengan pola perjanjian titip jual supplier perjanjian 

kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek 

kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian 

kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, dan 

bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak. 

4.1.1 Bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan 

supplier 

Implementasi kerjasama konsinyasi yang dilakukan oleh Distro Hoofd Awsm 

dengan supplier sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia yaitu KUHPerdata. Diantaranya yaitu mengenai syarat sahnya 

perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai kecakapan, kesepakatan 

antara pihak distro dan supplier, obyek barang berupa baju, celana, tas dan 

Topi serta causa yang halal bahwa perjanjian yang dilakukan secara transparan 

dan tidak melanggar asas perjanjian maupun peraturan yang lain. Mengenai 

objek barang yang diperdagangkan sudah sesuai dengan Pasal 1332 

KUHPerdata yaitu merupakan barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu 

penentuan jenis barang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 

KUHPerdata, bahwa jenis barang yang diperdagangkan harus ditentukan 

dalam hal ini baju, jakte, topi, celana dan tas. 

4.1.2 Penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara 

distro dengan supplier 

Distro  dan supplier yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhkan sanksi 

sebagaimana ketentuan tersebut tertera pada Pasal 1276 KUHPerdata yaitu 

berupa membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan 

membayar perkara bila sampai diperkarakan sampai ke pengadilan.Yang 

dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantikan itu, tidak hanya biaya-

biaya yang sungguh-sungguh telah di keluarkan (kosten), atau kerugian yang 

sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa 
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kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang di dapat 

seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving).  

4.2 Saran 

4.2. 1 Bagi pelaku    usaha    yang    melakukan bisnis    perdagangan    harus 

meningkatkan   kualitas   barang   dan   pelayanan   agar   dapat   menarik 

konsumen lebih banyak lagi sehingga dapat menaikkan jumlah keuntungan 

dan dapat bersaing dengan bisnis perdagangan lainnya. 

4.2.2 Bagi pelaku usaha yang melakukan bisnis perdagangan dengan menerapkan 

sistem kerjasama konsinyasi sebaiknya lebih lebih teliti dalam membuat 

perjanjian, guna memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu 

permasalahan  atau  sengketa  dikemudian  hari  yang  disebabkan  karena 

itikad buruk diantara salah satu pihak, kesalahpahaman informasi, ataupun 

kerugian yang disebabkan salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya 

dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran 

perekonomian para pihak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aliminsyah dan Padji. (2003). Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Jakarta: 

Penebar Swadaya, Jakarta 

Fuady, Munir. (2007). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 

Nuryadin Muhammad Birusman. (2012). Harga dalam Perpektif Islam, Jurnal Ekonomi 

Islam 

Simanjuntak, P.N.H. (2015). Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama, Jakarta: 

Prenadamedia Group 

Suryodiningrat, R.M. (1996). Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Bandung: 

Tersito 

Salim, H.S. (2003). Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: 

Sinar Grafika 

Salim. (2010). Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia, cetakan I, 

Jakarta: sinar grafika 



 
 

17 
 

Suharnoko. (2014). Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kharisma 

Putra Utama 

Widjaja, Gunawan. (2004). Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis,Pesekutuan Persata, 

Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer, Jakarta: Prenada Media 

Wijaya, I. G. Rai (2002). Merancang Suatu Kontrak (Contractdrafting), Jakarta: KBI 




