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ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DENGAN SISTEM 

INDEN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN 

(Studi di Dealer Honda Pati) 

 

Abstrak 

Di era industrial sekarang ini, motor merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia. 

Perusahaan yang memproduksi motor secara terbatas membuat keinginan manusia 

untuk memiliki motor tersebut sangat tinggi. Hal tersebut memicu adanya sistem 

Inden dalam jual beli motor. Inden merupakan membeli suatu barang dengan 

memesan dan membayarnya terlebih dahulu dengan ketentuan yang ada. Oleh karena 

itu dengan adanya jual beli motor dengan sistem inden atau memesan barang terlebih 

dahulu, pembeli dapat memiliki motor yang diproduksi terbatas oleh perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli motor 

dengan sistem inden telah ssesuai dengan hukum perjanjian dan akibat hukum dari 

adanya perjanjian jual beli motor dengan sistem inden. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perjanjian jual beli motor dengan sistem inden adalah sah berdasarkan hukum 

perjanjian mulai dari barang yang dipesan dan harga yang dibayarkan kepada 

penjual, dan akibat hukum adanya pelaksanaan jual beli motor dengan sistem inden 

menimbulkan hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. 

 

Kata Kunci: perjanjian, jual beli, motor,inden, akibat hukum 

 

Abstract 

In industrial era, motorcycles are a secondary need for humans. Motor which is a 

vehicle as a means of transportation also has progress in its production by a 

company. Companies that produce motorcycles on a limited basis make human 

desire to have a motorbike is very high. This triggers the Inden system in buying and 

selling motorcycles. Indent is buying an item by ordering and paying in advance with 

the existing provisions. Therefore, with the sale and purchase of motorcycles with 

the pivot system or ordering goods in advance, the buyer can have a motorbike 

produced limited by the company. The purpose of this study is to determine the 

validity of the motorcycle sale and purchase agreement with the indent system has 

been in accordance with the law of the agreement and the legal consequences of the 

existence of a motorcycle sale and purchase agreement with the indent system. This 

research is a descriptive study and a normative juridical research method. The results 

showed that the motorcycle sale and purchase agreement with the indent system was 

valid based on the legal agreement starting from the goods ordered and the price paid 

to the seller, and the legal consequences of the sale and purchase of the motorcycle 

with the indent system gave rise to the rights and obligations that had been carried 

out by each party. 

 

Keywords: agreements, buying and selling, motorcycles, pivot, due to the law 
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1. PENDAHULUAN 

 Indent merupakan memesan barang terlebih dahulu kemudian 

membayarnya terlebih dahulu, di dealer Honda Pati pembeli membayar uang 

panjar atau DP terlebih dahulu kepada penjual. Jadi, pembeli memberikan uang 

panjar yang telah ditentukan, lalu pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai 

cash atau kredit setelah barang yang menjadi objek jual beli tersebut datang..1 

Jadi, perjanjian jual beli dengan sistem indent di sini pembeli sepakat untuk 

membayar harga yang telah ditentukan atas pembayaran barang yang telah 

dipesan kepada penjual, dan penjual berjanji akan menyerahkan barang yang 

telah dipesan pada waktu yang telah ditentukan. Ketika para pihak hendak 

membuat suatu perjanjian harus ada kesepakatan terlebih dahulu, kemudian para 

pihak menjalankan hak dan kewajibannya. 

 Pasal 1334 yang menyatakan, “Kebendaan yang baru akan ada di 

kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian....”(dikutip dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata) Kebendaan yang diperjanjikan oleh para pihak 

pada saat dibuat tidak mutlak atau harus ada.2 

 Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah “Suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.(dikutip 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).Hal ini di mana pembeli membayar 

harga yang telah ditentukan kepada penjual, damn penjual menyerahkan barang 

kepada pembeli. 

Syarat sah suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yakni : 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.3(dikutip dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata). 

 
 1 Yahya Harahap,1986, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Bandung : PT Alumni, hal 10 & 60 

 2Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, Jual Beli, Jakarta : PT Raja Grafindo; hal 

 18 
 3 Ibid hal 11 
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 Objek yang ada dalam perjanjian tersebut tidak cukup jelas karena 

konsumen atau pembeli hanya melihat barang yang hendak dipesan yakni motor 

contohnya adalah Honda PCX, dan yang terbaru sekarang ini adalah honda ADV 

melalui internet ataupun brosur.  

 Perjanjian jual beli wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, 

sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Mā'idah:1 : 

ُوِد ِۚ ق عُ لْ ا وابِ ُ ف َْو أ وا ُ ن آَم َ ين ِذ َّ ل اا هَ ُّ َي أ ا َ  ي

 Artinya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.4 

 Perjanjian jual beli dengan sistem indent merupakan kesepakatan 

yang terjadi antara para pihak yakni penjual dan pembeli. Di mana pembeli 

memesan barang yaitu motor karena barang tersebut belum keluar atau 

diproduksinya terbatas oleh perusahaan. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua 

belah pihak merupakan kesepakatan yang dicapai secara lisan dan mengikat 

sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang 

kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus ditaati dan 

dilaksanakan.5 

 Pembeli yang telah melakukan indent motor dengan memberikan 

uang panjar, dan telah menentukan batas waktu yang disepakati kapan barang 

atau objek perjanjian akan datang, apabila pembeli membatalkan pembelian 

barang yang dipesan, maka uang panjar tidak dapat dikembalikan kepada 

pembeli yang telah dijelaskan dalam pasal 1464 KUHPerdata.6 

 Berdasarkan ulasan di atas, perjanjian jual beli motor dengan sistem 

indent yang diterapkan dealer Honda di Pati, apakah telah sesuai atau tidak 

dengan hukum perjanjian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melaksanakan 

 
 4Tafsir Al-Maidah Ayat Pertama Dan Seorang Ahli Filsafathttp://suaraquran.com/?p=186 

(diakses pada tanggal 15 September 2019) 

 5  Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : 

 PT Raja Grafindo; hal 34-35 

 6 Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 20  

http://suaraquran.com/?p=186
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penelitian mengenai hal tersebut yan dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR DENGAN 

SISTEM INDENT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN 

(Studi Penelitian Dealer Honda Pati)”. 

 Adapun permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Pertama, Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli motor dengan sistem indent 

berdasarkan hukum perjanjian? Kedua Bagaimana akibat hukum perjanjian jual 

beli motor dengan sistem indent di dealer Honda Pati? 

Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, Untuk mengetahui keabsahan 

perjanjian jual beli motor dengan sistem inden berdasarkan hukum 

perjanjian.Kedua, Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli motor 

dengan sistem inden di dealer Honda Pati.  

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah pendekatan Doktrinal (Normatif), karena hukum dikonsepkan sebagai 

peraturan perundang – undangan yang tertulis atau sebagai norma yang dijadikan 

patokan oleh manusia dalam berperilaku.7Jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif,8 karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala.Lokasi yang dipilih 

dalam melakukan Penilitian ini dilaksanakan di Dealer Honda Pati.Berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Deskriptif maka 

sumber data yang diperlukan penulis adalah data sekunder.Data sekunder adalah 

data yang berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.9Metode pengumpulan data yang digunakan adalahpenelitian ini 

 

 7 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

 Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal 118 

 8Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 

 107 

 9Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian 

 Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3 



 

5 

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – 

undangan, buku – buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.10Penelitian ini 

menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif.11 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana Keabsahan Perjanjian Jual beli Motor dengan Sistem Inden 

Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian 

 Berdasarkan isi perjanjian jual beli motor yang dilakukan antara 

pembeli yakni Bapak Afin Mulyawan dengan penjual Dewi mewakili Dealer 

Honda Astra Pati, maka perjanjian jual beli motor tersebut dibuktikan dengan 

format inden di mana pembeli memesan Honda PCX waran putih dan 

kuitansi adanya pembayaran uang panjar sebesar Rp.2.000.000,00 dan 

kuitansi kekurangan harga sebesar Rp. 26.545.000.00. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat peneliti jelaskan 

bahwaPasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai 

berikut : 

a. Syarat Subyektif : 

1) Sepakat dua belah pihak 

 Bahwa perjanjian jual beli motor dengan sistem indent telah 

terjadi jual beli dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Pembeli telah membayar harga transaksi oleh pembeli yang meliputi 

uang panjar sebesar Rp.2.000.000,00 dan kekurangan harga sebesar 

Rp. 26.545.000, sehingga total harga barang keseluruhan adalah 

Rp.28.545.000,00 dan penjual telah menyerahkan barang yakni Honda 

PCX warna putih kepada pembeli sehingga para pihak telah 

melaksanakan jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1457 

KUHPerdata. 

 

 10 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

 hlm 107 

 11Ibid hal 107  
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2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

  Para pihak dalam melaksanakan perjanjian jual beli indent 

yakni Honda PCX warna putih, telah cakap untuk melaksanakan dan 

membuat suatu perjanjian karena sesuai dengan Pasal 1329 

KUHPerdata dan Pasal 1330 KUHPerdata, bahwa penjual dan 

pembeli tidak berada di bawah pengampuan dan telah dewasa. 

Sehingga para pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

Apabila syarat sah perjanjian yakni syarat subjektif tidak dilaksanakan 

maka akan timbul akibat hukum yaitu dapat dibatalkan. 

b. Syarat Objektif : 

3) Suatu hal tertentu 

 Bahwa perjanjian jual beli telah sesuai dengan pasal 1312 

KUHPerdata, barang yang dapat diperjualbelikan merupakan barang 

yang jelas keadaannya dan memang mempunnyai nilai baik bagi 

penjual maupun pembeli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual 

beli dengan sistem indent ini adalah motor honda PCX yang 

mempunyai nilai yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan 

untuk kebutuhan pembeli. 

 Hal tesebut telah sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdata, 

bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian sekurang-

kurangnya ditentukan jenisnya. Barang yang menjadi objek perjanjian 

jual beli motor dengan sistem indent telah ditentukan jenisnya yakni 

honda PCX warna putih. Bahwa perjanjian jual beli motor dengan 

sistem indent pada dealer Honda Pati, merupakan barang yang akan 

ada atau barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu kepada penjual 

dengan waktu yang telah disepakati dan uang panjar yang telah 

ditentukan sebesar Rp.2.000.000,00, dan kekurangan harga sebesar 

Rp.26.656.000,00 sehingga total harga barang keseluruhan adalah 

Rp.28.545.000,00. Barang yang keberadaannya akan ada sesuai 

dengan pasal 1334 KUHPerdata dapat menjadi objek suatu perjanjian, 



 

7 

dalam hal ini motor PCX yang diindent oleh pembeli merupakan 

barang yang akan ada dan dapat menjadi objek suatu perikatan. 

4) Kausa yang halal 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata apabila para 

pihak tidak mempunyai itikad baik maka perjanjian tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum.Dalam perjanjian jual beli motor dengan 

sistem indent, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak 

bertentangan dengan Undang-undangyakni Dealer Honda Astra Pati 

telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan kepada 

pembeli yakni menyerahkan barang yang telah dipesan, dan pembeli 

telah membayar harga yang telah dispakati dengan cara cash. 

Sehingga telah terjadi itikad baik antara kedua belah pihak. 

  

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem Inden di Dealer 

Honda Pati 

 Berdasarkan hasil penelitianperjanjian Jual Beli motor dengan sistem 

indent di dealer Honda Pati antara para pihak yakni penjual dan pembeli telah 

melaksanakan perjanjian tersebut sehingga timbulah akibat hukum dari 

keduanya. 

 Dalam Pasal 1338 ayat (1) kesepakatan yang dibuat oleh para pihak 

yang dituangkan dalam perjanjian jual beli motor secara indent ini haruslah 

ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh 

salah satu pihak kecuali adanya kesepakatan oleh pihak lain dan adanya 

alasan berdasarkan Undang-undang, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) 

KUHPerdata. Dalam jual beli motor secara indent ini tidak terdapat salah satu 

pihak baik penjual maupun pembeli yang menarik perjanjian jual beli 

tersebut. Pembeli juga mempunyai kewajiban untuk mnyerahkan barang 

Honda PCX kepada pembeli setelah kurun waktu yang ditentukan yakni 2 

(dua) bulan. 
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 Para pihak yang melaksanakan jual beli juga mempunyai hak. Penjual 

berhak menerima pembayaran atas harga barang yang diindent oleh pembeli 

yakni Honda PCX warna putih sebesar Rp.28.545.000,00. Pembeli juga 

berhak menerima barang yakni Honda PCX warna putih yang telah dipesan 

kepada penjual sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama yaitu 2 

(dua) bulan. Perjanijian jual beli motor dengan sistem indent tersebut telah 

dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata. Kewajbian penjual pasal 1474, penjual mempunyai kewajiban 

menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli, dan berdasarkan pasal 1513 

KUHPerdata kewajiban pembeli adalah membayar harga keseluruhan sebesar 

Rp. 28.545.000,00. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa jual beli motor dengan sistem indent diperbolehkan atau sah 

berdasarkan hukum perjanjian sesuai dengan KUHPerdata yakni telah 

memenuhi : 

a. Syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata baik syarat subyektif 

ayat (1) yakni kata sepakat dan ayat (2) cakap, maupun syarat 

obyektif yakni ayat (3) suatu hal tertentu dan ayat (4) kausa yang 

halal.  

b. Jual beli motor dengan sistem indent di dealer Honda Astra Pati 

telah sesuai  pula dengan Pasal 1334 KUHPerdata, di mana barang 

yang akan ada dapat menjadi objek suatu perjanjian dalam hal ini 

adalah Honda PCX warna putih.  

c. Penjual dan pembeli telah melaksanakan jual beli motor dengan 

sistem indent yang sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata, di mana 

terjadi jual beli antara penjual dan pembeli yang telah sepakat yaitu 

penjual menyerahkan barang dalam hal ini adalah PCX warna putih 
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dan pembeli membayar harga keseluruhan sebesar 

Rp.28.545.000,00.  

2. Akibat hukum perjanjian jual beli motor secara indent menimbulkan hak 

dan kewajiban penjual dan pembeli telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 

1338 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 1339 

KUHperdata.Penjual telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

perjanjian jual beli dengan sistem indent di dealer Honda Astra Pati yakni 

menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian yakni Honda PCX 

warna putih dan Pembeli telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

perjanjian jual beli tersebut yakni membayar harga yang telah disepakati 

bersama oleh para pihak yakni uang panjar Rp.2.000.000,00 dan harga 

transaksi sebesar Rp.26.545.000,00, jadi harga keseluruhan adalah 

Rp.28.545.000,00.  

 

4.2 Saran 

  Pelaksanaan jual beli motor dengan sistem indent di dealer Honda Pati 

seharusnya lebih menjelaskan lebih detail syarat dan ketentuan kepada 

pembeli yang hendak indent motor secara cash maupun kredit. Di mana 

apabila kredit pembeli harus bekerja sama dengan lembaga pembiayaan 

leasing Adira. Pemesanan barang yang indent oleh pembeli sebaiknya selalu 

dibuat format indent yang resmi dan lebih jelas barapa total biaya atau harga 

barang yang dipesan secara keseluruhanagar tidak terjadi hal-hal yang 

merugikan pembeli. Mengenai waktu indent yang telah ditentukan sebaiknya 

pihak penjual menetapkan waktu dengan jelas tanggal dan bulan berapa 

barang yang diindent akan datang, dan sebaiknya barang yang dipesan tersebut 

bisa datang tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan saat perjanjian. 
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