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Persaingan para pengusaha sector pengadaan sarana transportasi terutama
sepeda motor pun semakin ketat. Hal ini dapat kita lihat langsung dengan adanya
persaingan berupa pemberian hadiah langsung terhadap para konsumen yang akan
membeli produk mereka. Selain itu parapengusaha juga berupaya untuk memberikan
kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan sepeda motor. Kemudahan
tersebut berupa pemberian kredit dengan bunga dan juga uang pangkal yang rendah.
Pembelian sepeda motor secara kredit tersebut merupakan suatu bentuk
perjanjian yang saat ini sering dipakai para pengusaha. Hal ini karena lebih
menguntungkan bagi para pengusaha tersebut karena memperkecil risiko untuk
menanggung kerugian apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian jual
beli dengan cara kredit ini , yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang debitur yakni
sepeda motor itu sendiri. Jadi, walaupun sepeda motor tersebut telah diserahkan
kepada debitur, namun segala dokumen yang berhubungan dengan sepeda motor
tersebut tetap berada di tangan kreditur, sehingga jika debitur ingin mengalihkan
ataupun menjual sepeda motor tersebut harus diketahui dan disetujui oleh kreditur.
Permasalahan yang akan dibahas mengenaipraktek-praktek perjanjian jual beli
sepeda motor dengan jaminan secara kredit, jaminan yang dipergunakan dalam
perjanjian jual beli sepeda motor dengan jaminan secara kredit, wanprestasi dalam
perjanjian jual beli sepeda motor dengan jaminan secara kredit, dan aspek hukum
yang dipergunakan jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli sepeda motor
dengan jaminan secara kredit.
Jenis perjanjian jual beli dengan jaminan secara kredit merupakan suatu
bentuk yang baru dari jenis-jenis perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian ini para pihak bebas untuk
menentukan apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Hal
tersebut sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan
yang digunakan dalam perjanjian jual beli dengan jaminan secara kredit ini adalah
jaminan dalam bentuk fiducia, dimana objek dari perjanjian jual beli tersebut yang
dijadikan sebagai jaminan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur
berhak menarik kembali baranng yang telah diserahkan kepada debitur.
Hendaknya debitur lebih teliti untuk membaca dan memahami isi dari
perjanjian tersebut. Hal ini karena perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian
baku yang dibuat sepihak oleh kreditur, dimana debitur tidak diajak dalam proses
pembuatan perjanjian tersebut.
Cara pembayaran yang dipakai di dalam system perjanjian jual beli jenis ini
yakni dengan cara membayar secara berangsur hingga tempo waktu yang telah
disepakati dalam perjanjian. Apabila debitur tidak melakukan kewajibannya
(melakukan wanprestasi) untuk membayar sisa harga atas sepeda motor tersebut,
maka pihak kreditur berhak menarik kembali sepeda motor tersebut.
BAB 1
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PENDAHULUAN

Pada zaman dahulu, masing-maing anggota masyarakat ataupun kelompok
masyarakat itu sendiri berusaha untuk tidak tergantung kepada individu ataupun
kelompok masyarakat lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka dapat
membuat ataupun mencari sendiri kebutuhan yang mereka perlukan untuk
dipergunakan demi kepentingan individu ataupun kelompok masyarakat tersebut.
Pada titik tertentu, keadaan di atas membawa polarisasi yang menggeser nilai
menghasilkan barang secara manbdiri untuk kebutuhan pribadi atau kelompok,
menjadi adanya keininan untuk membuat suatu barang yang diberikan kepada
kelompok lain dan berharap agar kelompok yang lain tersebut juga melakukan hal
yang sama yakni memberikan barang yang dihasilkan mereka kepada individu atau
kelompok masyarakat tersebut. Hal ini disebut dengan barter, yakni pertukaran
barang yang dilakukan para pihak yang saling membutuhkan secara langsung. Barter
inilah yang menjadi awal dari dunia perdagangan yang menggunakan alat
pembayaran yang sah pada saat ini.
Kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman yang pesat saat ini, jual
beli yang diawali dengan barter telah berkembang pula, sehingga tidak tertutup
kemungkinan terjadi pertikaian antara para pihak. Untuk menghindari terjadinya
pertikaian, maka diperlukan adanya peraturan guna mencegah terjadinya pertikaian
tersebut. Peraturan tersebut juga harus dapat mengikuti perkembangan dunia
perekonomian yang

semakin

maju. Tertinggalnya peraturan/hukum dengan
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perkembangan dunia perekonomian yang berkembang pesat merupakan refleksi dari
sifat hokum peninggalan masa lalu yang konservatif, atau dengan kata lain perubahan
zaman menuntut dilakukannya perubahan atas nilai-nilai hukum, khususnya dalam
lapangan dunia usaha.
Dalam pasal 1457 jo pasal 1459 KUH Perdata yang mengatakan :
“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang
lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.
Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,
selama peyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.”
Berdasarkan peraturan di atas, bila dikaitkan dengan praktek jual beli secara
kredit/angsuran, maka dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli secara kredit
merupakan suatu bentuk baru dari perjanjian jual beli dengan kredit/angsuran
walaupun milik atas barang barang yang dibeli belum pindah secara mutlak.
Pembelian baru sebagai pembayaran terakhir sesuai dengan yang diperjanjikan antara
para pihak.
Berdasarkan ketentuan umum yang mengetur tentang jual beli yang ada di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli
secara kredit merupakan bentuk perjanjian jual beli yang tidak mengacu kepada
ketentuan umum jual beli, sebab pembayran cicilan dalam perjanjian ini tidak ada
disebutkan dalam pasal jual beli. Ketentuan yang mengatur tentang peraturan jual beli
secara kredit dapat dilihat dari azas kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan
dalam pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan :
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“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena alasan
yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.
Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kesempatan bagi para pihak untuk
melakukan perjanjian jual beli yang menyimpang atau tidak diatur di dalam ketentuan
umum hokum perjanjian dengan membentuk perjanjian khusus, sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum. Hal ini merupakan
konsekwensi logis dari kebebasan berkontrak, atau keterbukaan buku ketiga KUH
Perdata yang mengatur tentang perjanjian.
Dalam perjanjian jual beli secara angsuran/kredit ada dikenal dengan istilah
kreditur/penjual dan juga debitur/pembeli,

dimana biasanya kreditur akan

memberikan beban atas barang yang dijual tersebut. Beban yang diberikan tersebut
secara juridis dikenal dengan istilah bahwa debitur diwajibkan untuk memenuhi
kewajibannya untuk melunasi angsuran atas barang yang telah dibelinya sesuai
dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak.
Di dalam KUH Perdata terdapat dua bentuk jaminan, yakni jaminan dalm
wujud kebendaan dan juga jaminan perorangan. Jaminan kebendaan juga terbagi atas
dua bagian yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan atas benda
bergerak dikenal dengan istilah gadai, yakni dimana benda yang digadaikan
diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai. Jaminan dalam wujud benda tidak
bergerak dikenal dengan istilah hipotik. Hipotik berbeda dengan gadai karena benda
Samuel F.R. Sinaga : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan Secara Kredit (Studi
PT. Indako Medan), 2007.
USU Repository © 2009

yang dihipotikkan tetap berada di tangan pemberi hipotik, melainkan hanya suratsurat yang berkaitan dengan benda yang dihipotikkan tersebut saja yang diberikan
kepada penerima hipotik.
Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yan menimbulkan hubungan
langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan kepada debitur pada
umumnya. Jaminan perorangan yakni adanya seseorang yang bersedia memberikan
jaminan dalam suatu perutangn yang terjadi.
Dalam prakteknya, ada dikenal dengan suatu lembaga jaminan yang baru yang
dikenal dengan fiducia yang akhirnya berkembang dalam dunia usaha, khususnya
dalam jual beli secara kredit. Pemberian jaminan dalam perjanjian jual beli terutama
jual beli secara kredit sangat diperlukan karena tidak tertutup kemungkinan si
debitur/pembeli melakukan wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi yang dilakukan si
debitur tersebut yakni tidak melanjutkan pembayaran sesuai dengan yang telah
diperjanjikan.
Wanprestasi inilah yang akan penulis kemukakan pada pembahasan selanjutnya,
dengan titik berat pada perjanjian jual beli sepeda motor secara angsuran.

A. Latar Belakang
Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat diperlukan dalam
pembangnunan dan memperlancar roda perekonomian, serta memperkukuh persatuan
dan kesatuan. Transportasi terbagi atas transportasi darat, transportasi laut dan juga
transportasi udara. Semua jenis alat transportasi mempunyai peranan masing-masing
Samuel F.R. Sinaga : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan Secara Kredit (Studi
PT. Indako Medan), 2007.
USU Repository © 2009

dalam memperlancar roda perekonomian. Hal inilah yang membuat pemerintah
berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna sarana transportasi agar
tidak menghambat pembangunan dan roda perekonomian bangsa.
Bagi para pengusaha, sangat diperlukan adanya sarana dan prasaraa
transportasi demi menunjang perkembangan usahanya. Hal inilah yang membuat para
penjual alat transportasi tidak lagi menjual produk-produknya dalam pembayaran
kontan karena adanya persaingan usaha. Mereka menjual produk-produknya dengan
melakukan perjanjian jual beli secara kredit.
Dalam perjanjian jual beli secara kredit, kreditur secara juridis untuk
memperkecil risiko apabila debitur melakukan wanprestasi dengan cara meminta
jaminan kepada debitur. Jaminan yang diminta oleh kreditur/penjual bukanlah dalam
wujud kebendaan milik debitur, melainkan selama perjanjian jual beli tersebut belum
berakhir, maka barang/produk yang telah diterima debitur masih tetap nama kreditur,
ataupun bukti kepemilikan barang tersebut tetap berada di tangan kreditur. Namun
belum ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai
pemberian jaminan ini. Hal ini kelak dapat menimbulkan konflik bagi para pihak
yang membuat perjanjian itu.
Saat ini penggunaan lembaga jaminan dalam dunia perekonomuian oleh para
pengusaha berkembang pesat, terutama pengusaha elektronik maupun kenderaan
bermotor. Perjanjian jual beli secara kredit dimana jaminan yang digunakan adalah
barang yang diperjual-belikan selama tenggang waktu pembayaran sesuai dengan
yang telah diperjanjikan, dapat merugikan pihak lain, terutama debitur karena
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biasanya dibuat sepihak yakni oleh kreditur. Hal ini karena ada juga debitur yang
tidak mengetahui ketentuan jual beli secara kredit sehingga debitur tidak tahu hak dan
juga kewajibannya,sehingga dapat saja terjadi kelalaian atau debitur tidak mampu
melanjutkan kredit atas barang yang di belinya. Dan apabila terjadi wanprestasi baik
karea kelalaian oleh debitur ataupun karena ketidakmampuan debitur untuk
melanjutkan angsuran atas barang yang dibelinya, maka pihak debitur akan menarik
kembali barang tersebut.
Hal inilah yang menarik Penulis untuk menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah yang
berbentuk skripsi dengan mengambil judul seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

B. Rumusan Permasalahan
Perjanjian jual beli kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dimana pihak
yang satu (penjual) melakukan prestasi, yakni menyerahkan barangnya kepada pihak
yang lain (pembeli) dan pembeli juga berkewajiban melakukan kontra prestasi, yakni
membayar harag yang terdiri atas sejumlah uang sesuai dengan yang telah
diperjanjikan kepada penjual sebagai imbalan atas perolehan hak milik atas benda
yang telah diterimanya.
Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai
kesepakatan atas harga barang tersaebut, meskipun para pihak belum memenuhi
kewajibannya masing-masing (pasal1458 KUH Perdata). Oleh karena itulah
perjanjian jual beli dikatakan bersifat konsesual/kesepakatan.
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Walaupun secara juridis belum ada pengaturan perundang-undangan yang
jelas mengatur tentang perjanjian jual beli secara kredit yang menggunakan barang
yang diperjual-belikan sebagai jaminannya, namun pada kenyataanya perjanjian jual
beli ini semakin berkembang pada saat ini. Jaminan ini untuk memperkecil risiko
kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi inilah yang akan penulis
titik beratkan dalam pembahasan selanjutnya dengan mengemukakan permasalahan
pokok sebagai berikut :
1. Praktek-praktek perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit
2. Jaminan yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara
kredit
3. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secar kredit
4. Aspek hukum yang dipergunakan jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jual
beli sepeda motor dengan jaminan secara kredit.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara
singkat, adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tentang aspek hukum yang mengatur tentang perjanjian
jual beli secara kredit
2. Untuk menambah pengetahuan tentang akibat hukum yang terjadi apabila
terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara kredit.
Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk :
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1.

Manfaat secara teoritis.
Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini bermanfaat untuk dapat

memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature
dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan
wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit.
2.

Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi
pengetahuan tentang akibat-akibat hukum dalam perjanjian jual beli secara kredit.

D. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah dengan menggunakan
penelitian kepustakaan (library research) dan juga dengan penelitian lapangan (field
research) yakni melalui wawancara kepada pihak yang terkait dengan perjanjian jual
beli sepeda motor secara kredit.

E. Tinjauan Kepustakaan
Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud dengan jual
beli yaitu :
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu barangn dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan.
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Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa persetujuan jual beli
sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu :
1.

Kewajiban

bagi

penjual

untuk

menyerahkan

barang

yang

diperjualbelikan kepada pembeli.
2.

Kewajiban bagi pembeli untuk membayar sejumlah haraga sesuai
dengan yang telah diepakati kepada penjual sebagai kontra prestasi.

Perjanjian jual beli adalah merupakan perjanjian dimana pihak yang satu
menyanggupi akan menyerahakan hak milik atas sesauatu barang, sedang pihak
lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu
perjanjian yang mempunyai hubungan timbale balik antara penjual dan pembeli.
Adapun hubungan timbal balik tersebut yaitu bahwa salah satu pihak (penjual)
berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain
(pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai
kontra prestasi atas perolehan hak milik tersebut. Adapun yang diserahkan oleh
penjual kepada pembeli bukan hanya sekedar kekuasaan atas barang tersebut,
melainkan yang harus ia serahkan adalah “hak milik” atau levering atas barang
tersebut secara yuridis.
Macam-macam penyerahan atas suatu barang yang diperjual belikan menurut
KUH Perdata yaitu :
1. penyerahan atas barang yang bergerak (Pasal 612 KUH Perdata) yang
berbunyi:
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Penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan
penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau
dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu
berada.
2. penyerahan atas barang yang tak bergerak (pasal 616 KUH Perdata) yang
berbunyi :
Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan
pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara yang seperti
ditentukan dalam pasal 620 KUH Perdata.
3. penyerahan atas piutang atas nama (Pasal 613 KUH Perdata) yang berbunyi :
Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akte autentik atau di bawah
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orangorang lain.

F. Keaslian Penulisan
Pembahasan skripsi ini dengan judul : “Wanprestasi dalam perjanjian jual
beli sepeda motordengan jaminan secara kredit” adalah masalah yang merupakan
wacana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan
masyarakat kita. Hal ini karena sekarang ini masyarakat cenderung melakukan
perjanjian jual beli secara kredit ketika hendak membeli suatu barang. Namun tak
sedikit pula anggota masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli secara kredit ini,
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melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang dapat mengakibatkan barang yang
diperjualbelikan tersebut diambil kembali oleh debitur.
Judul yang dibuat oleh penulis pada skripsi ini adalah murni hasil pemikiran
dari penulis, dan belum pernah ada judul yang sama dengan judul ini. Permasalahan
yang dibahas sesuai dengan judul skripsi ini dikaitkan dengan teori-teori hukum yang
berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas
akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

G. Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih
mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I

: Pada bab ini merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang
hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah,
Keaslian Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, sedikit Tinjauan
Kepustakaan dan diakhiri dengan Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

BAB II

: Pada bab ini dibahas mengenai perjanjian jual beli pada umumnya
yang dirangkaikan dengan pengertian jual beli, subjek maupun objek
dari perjanjian jual beli , macam-macam perjanjian, sifat hukum
perjanjian, serta pengertian wanprestasi.
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BAB III

: Berjudul jaminan dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan
jaminan secara kredit, kemudian dilanjutkan dengan pengertian
lembaga jaminan, jenis-jenis lembaga jaminan, dan juga mengenai
jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang digunakan dalam
jual beli secara kredit.

BAB IV

: Berjudul wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara
kredit, dirangkaikan dengan praktek perjanjian jual beli sepeda motor
secara kredit, jaminan yang dipergunakan pada perjanjian jual beli
sepeda motor dengan jaminan secara kredit, dan juga wanprestasi
dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan jaminan secara kredit,
serta aspek hukum yang dipergunakan jika terjadi wanprestasi dalam
perjanjian jual beli sepeda motor dengan jaminan secara kredit.

BAB V : Berisi kesimpulan dan juga saran yang merupakan ringkasan keseluruhan
pembahasan dan saran penulis.
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BAB II
PERJANJIAN JUAL BELI PADA UMUMNYA

A. Pengertian perjanjian Jual Beli
Perjanjian adalah salah satu sumber Perikatan di samping Perikatan yang lahir
karena Undang-undanng. Hal ini diketahui dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena
persetujuan, baik karena Undang-undang”. Perikatan yang timbul karena Undangundang ini diperinci menjadi dua, yaitu Perikatan yang timbul semata-mata karena
ditentukan Undang-undang, dan Perikatan yang timbul karena perbuatan orang 1.
Selanjutnya Perikatan yang timbul karena Undang-undang sebagai akibat
perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan yang

1

Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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halal dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1353 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata).
Perikatan yang lahir dari perjanjian memiliki perbedaan dengan perikatan
yang lahir dari Undang-undang. Adapun perbedaan tersebut yaitu Perikatan yang
lahir dari perjanjian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu
perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang diluar kemampuan
para pihak yang bersangkutan.
Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perikatan merupakan
suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret.
Yang dimaksud dengan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
“Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang
kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.” 1

1

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung 1986. hal.6.
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Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.
Pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata).
Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera
setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta
harganya, meskipun barang barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar
(Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Berdasarkan pengertian menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli sekaligus membebankan dua
kewajiban yaitu :
1. Kewajiban bagi pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada
pihak pembeli.
2. Kewajiban bagi pihak pembeli untuk membayarkan harga berupa sejumlah
uang sesuai dengan yang telah disepakati kepada pihak penjual.
Perjanjian jual beli adalah merupakan perjanjian dimana pihak yang satu
menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sedang pihak lainnya
menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya
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Berdasarkan pengertian-pengertian perjanjian jual beli tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mempunyai hubungan
timbal balik antara para pihak yang terkait, yakni salah satu pihak berkewajiban untuk
menyerahkan hak milik nya atas suatu barang kepada pihak lain dan akan
mendapatkan kontra prestasi dari pihak lain tersebut yang berkewajiban membayar
harga yang terdiri atas sejumlah uang pada pihak yang meyerahkan barang tersebut.
M. Yahya Harahap, SH. berpendapat bahwa tanpa ada barang yang hendak
dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika objek jual beli tidak dibayar
dengan suatu harga, jual beli juga dianggap tidak ada 2. Penjual bukan hanya
menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli saja, melainkan juga “hak milik”
atas barang tersebut, jadi penyerahan tersebut disebut juga penyeraan atau levering
secara yuridis.
Macam-macam penyerahan atau levering atas barang yang diperjualbelikan
secara yuridis menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
1. levering untuk barang yang bergerak
Menurut ketentuan pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
berbunyi :
Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan
dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan
penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada.

2

Ibid, hal.181.
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Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan
alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
2. levering untuk barang yang tak bergerak
Untuk barang tidak bergerak dengan perbuatan yang dinamakan dengan
perbuatan balik nama (over scrijving) di muka pegawai kadaster yang juga
dinamakan pegawai balik nama atau pegawai penyimpan hipotik, yaitu menurut pasal
616 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dihubungkan dengan pasal 620 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal 616 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :
“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan
pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara yang seperti
ditentukan dalam pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.
Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :
“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal
yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan
salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke
kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang
harusdiserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar
yang telah ditentukan.”
Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan
otentik yangkedua atau petikan dari akta atau keputusan hakim, agar penyimpan
hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang
bersangkutan.
3. levering untuk piutang atas nama atau tidak bertubuh
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Ketentuan mengenai barang tidak bertubuh diatur di dalam pasal 613 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak
bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan
yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang
lain.Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum
penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau
diakuinya.Penyerahan surat-surat utang atas unjuk dilakukan dengan
memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan
memberikannya bersama endosemen surat itu”.

B. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli
Ada dua macam subjek jual beli dalam perjanjian, yaitu :
1.

Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban
kewajiban untuk melakukan sesuatu.

2.

Seorang manusia atau badan hokum yang mendapat hak atas
pelaksanaan kewajiban itu.

Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH tentang subjek dari perjanjian jual
beli yaitu :
“Subjek dari perjanjian jual beli adalah si penjual dan si pembeli, yaitu anasiranasir yang bertindak aktif”.
Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk
melakukan perbuatan hukum secara sah. Hal ini perlu diperhatikan berkaitan dengan
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
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Yang dimaksud dengan sepakat ialah bila kedua belah pihak mengadakan
perjanjian telah mencapai persesuaian kehendak, sehingga apa yang telah
dikehendaki oleh salah satu pihak dikehendaki pula oleh pihak lainnya.
Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli harus tanpa cacat, dan
apabila persetujuan tersebut mempunyai cacat atau bertentangan dengan ketentuan
pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka persetjuan tersebut dapat
dimintakan pembatalannya ke pengadilan.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan cacat yaitu:
a.

Kekhilafan

Selain sayarat yang ditentukan dalam Pasal 1322 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata tersebut diadakan bagi kekhilafan untuk dapat menjadi alasan
pembatalan persetujuan. Oleh ilmu pengetahuan hukum dari yurisprudensi masih
diadakan pula syarat, yaitu kepantasan dari kekhilafan tersebut. Adapun yang menjadi
syarat dari kekhilafan tersebut yaitu bahwa kekhilafan tersebut harus dapat
dimengerti, harus tidak aneh, dan juga harus dapat dimaafkan.
Apakah dalam keadaan tertentu suatu kekhilafan adalah pantas atau tidak
tergantung dari berbagai hal, yang tidak dapat dirumuskan secara integral meliputi
semua keadaan. Bahwa salah satu pihak adalah khilaf, artinya bahwa ia mengira ada
suatu keadaan yang sebetulnya tidak ada, ada hubungan pertama-tama dengan
informasi yang ia peroleh dari pihak lain sebelum persetujuan diadakan. Kekhilafan
ini dapat mengenai benda yang menjadi pokok persetujuan yang bersangkutan.
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Sebagai contoh dari kekhilafan Misalnya Tuan A meminta agar seorang
pelukis yang memiliki nama yang sama dengan pelukis yang tersohor. Tuan A
mengira bahwa pelukis yang disuruhnya untuk melukis dirinya adalah sang pelukis
yang terkenal tersebut, padahal ternyata pelukis tersebut hanya memiliki nama yang
sama saja dengan pelukis yang terkenal yang dimaksud Tuan A.
b.

Paksaan

Mengenai paksaan ada diatur di dalam pasal 1323 sampai dengan pasal 1327
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sampai dimana dianggap ada paksaan yang
dapat menjadi alasan untuk pembatalan persetujuan, disebutkan dalam pasal 1324
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan paksaan ini harus
sepantasnya menakutkan suatu pihak terhadap suatu ancaman, bahwa apabila ia tidak
menyetujui perjanjian yang bersangkutan, maka ia akan menderita suatu kerugian
yang nyata.
Pihak mana yang melakukan pemaksaan bukan menjadi maslah, lain halnya
dengan penipuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1328 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang menentukan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk
pembatalan, apabila itu muslihat yang dipergunakan oleh salah satu pihak lawan
dalam persetujuan itu.
Paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
persetujuan itu harus menimbulkan rasa takut pada orang yang normal. Paksaan
tersebut juga harus menimbulkan rasa kuatir akan menderita kerugian baik
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kehilangan jiwa, kesehatan, kehormatan, nama baik bagi pihak lainnya. Kerugian
tersebut harus ada pada saat diadakannya persetujuan yang dipaksakan itu.
Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah
ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu
rahasia.
c.

Penipuan

Ketentuan mengenai penipuan ini diatur dai dalam Pasal 1328 Kitab Undangundang Hukum Perdata, yang mengatakan, penipuan merupakan alasan utuk
pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak,
adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata, bahwa pihak lain tidak akan
menyetujui perjanjiannya tanpa adanya tipu muslihat tersebut.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah
bahwa para pihak yang membuat perikatan tersebut bukan yang termasuk di dalam
pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang
dianggap tidak cakap membuat perikatan yaitu :
a.

Orang yang belum dewasa, yakni belum genap berusia 21 tahun.

b.

Mereka yang di bawah pengampuan

c.

Wanita yang telah bersuami

Adapun yang termasuk criteria orang yang belum dewasa menurut ketentuan
pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
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“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan
sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahu, maka mereka tidak kembali
berstatus belum dewasa”.
Yang dimaksud dengan orang yang berada di bawah pengampuan menurut
pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau
mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadangkadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga
ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”
Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, istri sudah dinyatakan cakap
melakukan perbuatan hokum, jadi tidak perlu lagi izin dari suaminya. Dalam Pasal
108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ditentukan mengenai
wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di
depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.
Selain kecakapan, ada lagi yang disebut kewenangan, apabila ia mendapat
kuasa dari pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya
membuat perjanjian. Tidak ada kewenangan apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.
Jadi, untuk dapat membuat suatu perjanjian, seorang itu harus dewasa, sehat
pikirannya, dan tidak dibatasi atau dikurangi wewenangnya di dalam melakukan
perbuatan hukum.
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3. Suatu Hal Tertentu
Jika para pihak hendak melakukan sesuatu periktan atau perjanjian, maka
tentu harus ada objek yang ditentukan. Objek yang akan diperjanjikan tersebut harus
ditentukan, walaupun jumlahnya belum diketahui oleh para pihak yang membuat
kesepakatan. Sebagai contoh misalnya : Tuan A menjual mangga yang masih di atas
pohon dan belum diketahui jumlahnya kepada Tuan B secara borongan. Perjanjian
tersebut merupakan perjanjian yang sah.

4. Sebab Yang Halal
Yang dimaksud sebab atau causa yaitu mengenai isi perjanjian yang
menggambarkan perjanjian yang menunjukkan tujuan yang akan dicapai oleh para
pihak yang akan membuat perjanjian.
Yang dimaksud suatu sebab yang halal menurut Undang-undang yaitu bahwa
maksud diadakannya perjanjian trsebut tidak bertentangan dengan peraturan atau
hukum yang berlaku. Apabila tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan
Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata), maka tujuan dari persetujuan itu adalah tidak halal.
Para pihak dalam perjanjian jual beli mempunyai hak dan kewajiban masingmasing. Hak dan kewajiban tersebut telah disepakati para pihak ketika membuat
perjanjian.
Adapun yang menjadi hak penjual yaitu :
Samuel F.R. Sinaga : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan Secara Kredit (Studi
PT. Indako Medan), 2007.
USU Repository © 2009

a.

hak untuk meminta kembali barang-barang bergerak yang telah
diserahkan kepada pembeli apabila pembeli tidak membayar seluruh harga
sesuai dengan yang telah disepakati.

b.

Hak untuk membatalkan perjanjian jual beli atas barang-barang
bergerak yang tidak diambil oleh pembeli hingga waktu yang telah
ditentukan dan disepakati (pasal 1518 KUH Perdata)

c.

Hak

untuk

menggunakan

varret

dalam

hal

menuntut

pembayaran yang belum dibayar pembeli.
Sedangkan yang menjadi hak pembeli yaitu :
a. hak untuk menangguhkan pembayaran harga kepada penjual apabila ada
pihak ketiga mengadakan tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau
tuntutan untuk memperoleh kembali barang yang menjadi objek perjanjian
(pasal 1516 KUH Perdata)
b. hak untuk mendapat jaminan atas penguasaan barang yang dijual secara
aman dan tentram dan juga tidak ada cacat tersembunyi atas barang
tersebut maupun apabila ada pihak ketiga yang memiliki hak lebih tinggi
daripada hak si penjual atas barang yang dijual (pasal 1491 dan pasal 1496
Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Yang menjadi kewajiban penjual yaitu :
a. Kewajiban untuk menyerahkan barang, yakni barang yang telah dijual
akan berpindah ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli (pasal 1475
Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
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b. Kewajiban untuk menanggung apabila ada pihak ketiga yang menggugat
si pembeli untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya. Dalam hal ini
si penjual berperan untuk melindungi si pembeli dengan cara membantah
hak pihak ketiga tersebut.
Penjual juga berkewajiban untuk menanggung apabila terdapat cacat
tersembunyi atas barang yang dijual yang mengakibatkan barang tersebut
tidak dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang dimaksudkan
ataupun apabila cacat tersebut mengurangi daya pemakaian sedemikian
rupa, sedangkan apbila pembeli mengetahuiya dari awal, ia tidak akan
membelinya dengan harga yang telah disepakati (pasal 1504 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata).
Yang menjadi kewajiban pembeli yaitu :
Pembeli berkewajiban muntuk membayar harga sesuai dengan yang telah
disepakati (pasal 1513 Kitab Undanng-undang Hukum Perdata).
Pembeli juga berkewajiban untuk membayar bunga dari harga pembelian,
apabila barang yang dijual tersebut memberi hasil ataupun pendapatan lain
walaupun tidak ada perjanjian yang tegas 3

Yang menjadi objek dari perjanjian jual beli yaitu barang yang akan diperjual
belikan oleh para pihak.

3

pasal 1515 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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Berdasarkan pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka hanya
benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek persetujuan jual
beli. Jadi, benda-benda yang merupakan sarana atau kepentingan umum tidak dapat
dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli.
Syarat suatu benda dapat dijadikan sebagai objek suatu persetujuan yaitu
benda tersebut harus tertentu yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah
barang tidak perlu untuk diketahui secara pasti, asal jumlah benda tersebut kemudian
dapat ditentukan atau dihitung (pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Terhadap persetujuan yang menjadikan warisan yang belum terbuka sebagai
objek persetujuan adalah terlarang walaupun calon pewaris

atas benda tersebut

menyetujuiya, walaupun pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
memperbolehkan barang yang kemudian hari baru ada dapat menjadi objek
perstujuan. Hal ini karena belum adanya kematian, sehingga warisan belum terbuka
dan warisan tersebut tidak dapat dibagi-bagikan.

C. Sifat Hukum Perjanjian
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib
diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa anasir-hukum baru dapat
dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau
mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.
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Maka, kalau seorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, janji ini dalam
hukum pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain. Berhubung dengan ini, dapat
dikatakan, bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian adalah, bahwa hukum ini semula
mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan
suatu benda 4.
Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum B.W.
membedakan hak terhadap benda (zakelijk recht) dari pada hak terhadap orang
(persoonlijk recht), sedemikian rupa bahwa, meskipun suatu perjanjian adalah
mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara
orang dan orang, lebih tegas lagi antara seorang tertentu dan orang lain tertentu.
Artinya, hukum B.W. tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum
dimana seseorang tertentu, berdasr atas suatu janji, berwajib untuk melakukan sesuatu
hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanan kewajiban itu. Hukum
perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bersifat perorangan
(persoonlijk karakter), tidak bersifat perbedaan (geen zakelijk karakter). Sifat
perbedaan itu diketemukan kepada hak-hak, yang diatur dalam Buku II Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, yang berkepala, ‘van zaken’, sedangkan hukum
perjanjian termuat sebagian besar dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, yang berkepala, ‘van verbintenissen’.
4

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000,

hal.7
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Untuk menegaskan lagi sifat pembendaan (zakelijk karakter) ini berarti,
bahwa tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda, bagaimanapun juga
ada campur tangan dari orang lain, sedang sifat perorangan (persoonlijk karakter) dari
hukum perjanjian ialah berarti, bahwa tetap ada hubungan antara orang dan orang,
meskipun ada terlihat suatu benda di dalam perhubungan hukum itu.
Bahwa dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat
melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat mutlak (absolut),
sedangkan dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dikatakan
mempunyai hak tak mutlak (relative); yaitu hanya dapat melaksanakan haknya
terhadap orang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membuat perjanjian itu.
Perbedaan antara hak yang bersifat perseorangan berhubungan erat dengan hal
penggugatan di muka persidangan. Dalam pemeriksaan perkara perdata di muka
persidangan dapat dilihat jelas perbedaan itu. Artinya, kalau seorang penggugat
dimuka hakim mendasarkan gugatan pada suatu perbuatan melanggar hukum, maka
Hakim harus tidak menerima gugatannya dan penggugat harus memajukan perkara
baru secara mendasar.
Sifat perseorangan ini sebetulnya memperkuat suatu sikap dari pengadilan
yang agak “formalitas”, yaitu yang mementingkan tindakan sejati sifat suatu cara
belaka, dengan kurang mengindahkan kepentingan sejati dari pihak-pihak yang
bersangkutan. Kepentingan ini mungkin sekali terdesak, dengan tidak alasan tepatdan
lagi dengan menyimpang dari cara yang ditentukan itu, sebetulnya tak ada
kepentingan lain yang benar-benar terdesak.
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Dalam ilmu pengetahuan hukum, juga di negara Belanda, makin kuatlah
bertumbuhnya suatu aliran yang menghendaki kesederhanaan dalam Hukum Acara
Perdata secara menghilangkan sebanyak mungkin pelbagai “formaliteiten” yang
gunanya sebetulnya dapat diragu-ragukan.

D. Macam-macam Perjanjian
Hukum perjanjian memberikan suatu kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar Undang-Undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan. Hal
ini sesuai dengan Pasal 1338 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
menganut azas kebebasan berkontrak. Bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua orang
atau lebih, yang saling berjanji untuk memenuhi suatu hal,
maka bentuk parjanjian bisa bermacam-macam yaitu:
1. Perjanjian Formil
Bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan bentuk tertentu dan biasanya
harus tertulis agar dianggap sah, misalnya perjanjian perdamaian. Menurut Pasal
1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian perdamaian harus
dilakukan secara tertulis, kalau tidak, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
2. Perjanjian Riil
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Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru atau sah pada saat penyerahan
benda yang bersangkutan. Contoh penitipan barang, perjanjian penitipan barang itu
baru terjadi pada saat pemberi titipan itu menyerahkan barang kepada penerima
titipan, sebab penyerahan itu bukan merupakan perbuatan sebagai akibat perjanjian,
tetapi perbuatan yang menyebabkan terjadinya perjanjian.
3. Perjanjian Konsensuil.
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang sudah dianggap sah dan
mengikat sejak adanya konsensus atau kata sepakat antara pihak-pihak mengenai
unsur-unsur pokok dari perjanjian.Contoh, perjanjian jual-beli. Menurut Pasal 1458
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua
belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga,
maskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
Subyek perjanjian adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu
perjanjian. Suatu perikatan hukum yang dilahirkan dari suatu perjanjian mempunyai
dua sudut yakni sudut kewajiban (obligation) yang dipikul oleh satu pihak sudut hak
atau manfaat yang diperoleh lain pihak, yakni hak-hak untuk menuntut dilaksanakan
sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian.
Untuk suatu janji yang selalu diperjanjikan berlaku ketentun Pasal 1347 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan :
Hal –hal menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam
termasuk didalam perjanjian yang bersangkutan, hanya saja harus dipenuh syarat
bahwa debitur tahu bahwa kreditur dalam perjanjian seperti itu selalu memperjanjikan
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klausula seperti itu atau dalam perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah ditutup
dengannya selalu memperjanjikan janji seperti itu. 5
Namun ada suatu pembatasan yang penting yang perlu diperhatikan yaitu
bahwa peristiwa seperti itu, janji yang dianggap termasuk dalam perjanjian yang
bersangkutan, hanya bisa meliputi bangunan dan tanaman milik debitur atau pemberi
jaminan itu sendiri.
Obyek perjanjian pada umumnya adalah setiap benda yang dikenai perjanjian
itu sendiri. Kalau demikian intisari atau hakikat perjanjian tiada lain daripada prestasi.
Tentang obyek atau prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis
dan praktis. Tidak akan ada perjanjian jika Undang-Undang menentukan hal
demikian. Itulah sebabnya Pasal 1320 angka 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menentukan bahwa obyek atau prestasi perjanjian harus menentukan syarat
yaitu obyeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis
tertentuseperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Oleh karena obyek atau jenis obyek merupakan prasyarat dalam mengikat
perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek tidak
tertentu. Misalnya memeperjanjikan seseorang untuk membangun sebuah rumah
tanpa suatu petunjuk apapun, baik mengenai letak, besarnya dan jenis bangunannya.
Perjanjian semacam ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat agar perjanjian itu
memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat prestasi yang menjadi obyek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya
jenis obyek yang diperjanjikan itu harus tertentu.
Persetujuan yang diikat oleh kedua belah pihak tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang, kepentingan umum dan kesusilaan. Setiap perjanjian yang
bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan adalah batal
demi hukum. Prestasi yang harus dilakukan pada debitur harus benar-benar suatu
yang memungkinkan harus dapat dilaksanakan. Adalah suatu hal yang bertentangan
dengan hukum dan kepatutan untuk membebani seorang debitur dengan suatu prestasi
yang tidak mungkin dilaksanakan, misalnya menyuruh seseorang untuk membunuh.
Hal yang demikian sudah sangat bertentangan dengan hukum. Atau dengan kata lain
kreditur menyuruh debitur untuk mengerjakan lahan persawahan dengan tangannya
sendiri dalam tempo dua hari dengan luas 4 (empat) hektar.
Dengan demikian didalam mempersoalkan masalah prestasi yang tidak
mungkin, harus dibedakan antara prestasi yang ada pada dirinya sendiri benar-benar
mutlak tidak mungkin dari pandangan debitur.
Harus dibedakan ketidak mungkunan yang melekat secara mutlak pada
prestasi itu sendiri dengan ketidak mungkinan dari segi debitur, secara teoritis dan
praktis harus dibedakan antara :
a. Ketidak mungkinan yang subyektif, ketidak mungkinan hanya didasarkan
pada anggapan subyektif debitur. Ketidak mungkinan subyektif tidak
menyebabkan batalnya perjnjian, melainkan perjanjian tetap sah.
5

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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b. Ketidak mungkinan yang obyektif, dalam hal ini prestasi tidak mungkin
dapat dilaksanakan debitur sekalipun dengan alat dan perhitungan yang
benar-benar cermat. 6
Perjanjian yang prestasinya sama sekali tidak mungkin dilakukan sejak hari
semula membuat persetujuan, perjanjian yang demikian sendirinya dianggap tidak
berharga dan tidak ada kewajiban debitur untuk memenuhinya. Sebab ketidak
mungkinan itu telah menghapuskan kewajiban itu sendiri. Hal ini telah menjadi
prinsip umum dalam kehidupan hukum.
Perlu diperhatikan, bahwa ketidak mungkinan yang mengakibatkan perjanjian
sejak dari semula tidak sah dan tidak mengikat ialah ketidak mungkinan untuk
melaksanakanprestasi yang dijanjikan. Apabila saat dibuat perjanjian prestasi semula
memang benar-benar mungkin, kemudian karena sesuatu hal yang menjadi tidak
mungkin, maka perjanjian seperti ini tetap sah dan berharga.
Jika persetujuan benar-benar secara mutlak absolut tidak dapat dilaksanakan
prestasinya, maka debitur tidak dapat dianggap kreditur jika hal itu terjadi karena
keadaan memaksa. Jika dalam keadaan memaksa ketidak mungkinan melaksanakan
prestasi bukan hal yang melekat sejak semula perjanjian itu dibuat. Tetapi ketidak
mungkinan itu baru terjadi terjadi pada saat sebelum atau pada waktu hendak
melakukan pemenuhan prestasi. Tentu tidak begitu saja debitur dapat mengadakan
terjadinya sesuatu keadaan yang memaksa. Oleh karena itu Undang-Undang dalam
hal ini telah memberi beban kepada kreditur untuk membuktikan kebenaran dari
keadaan memaksa. Pembuktian dari debitur tersebut merupakan pertanggung jawaban
secara moral dan hukum bahwa dia benar-benar tidak dapat memenuhi prestasinya.
J. Satrio mengatakan :
“Pada umumnya harus dibedakan keadaan memaksa absolut dan keadaan
memaksa relatif. Pada memaksa absolut pelaksanaan parjanjian sama sekali sungguhsungguh tidak mungkin dilaksanakan oleh debitur. Pada memaksa relatif pelaksanaan
perjanjian masih mungkin dilakukan tetapi dengan cara memikul kerugian yang
sangat berat bagi pihak debitur, sehingga kerugian baik perongkosan pelaksanaan
benar-benar merupakan penderitaan yang besar bagi debitur.” 7
Keadaan memaksa yang menimbulkan kerugian besar bagi debitur tidaklah
dapat menjadi alasan baginya membebaskan pelaksanaan prestasi. Sebab kerugian
yang seperti itu dianggap merupakan suatu resiko dalam setiap perikatan, bahwa
setiap orang yang membuat perjanjian sejak semula harus sudah siap memperkirakan
segala resiko yang akan terjadi. Berdasarkan faktor resiko ini ada yang berpendapat
kebakaran dan pencurian atas barang yang terjadi, dipandang sebagai hal yang
melekat pada barang itu sendiri. Dengan demikian dianggap bukan merupakan
keadan yang memaksa.

6
7

M. Yahya Harahap, Op. cit. , h. 12.
J. Satrio, Hukum Perikatan, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 144.
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Dalam hal ini memperhitungkan resiko yang terjadi, dalam prakteknya selalu
dibebankan kepada kedua belah pihak antara kreditur dan debitur jika benar-benar
keadaan yang menimbulkan memaksa tadi tidak dapat diperhitungkan sejak semula.

E. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi
Pegertian dari prestasi yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur
dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, setiap perikatan
adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata inilah yang merupakan wujud dari pretasi.
Kewajiban debitur dalam memenuhi prestasi selalu disertai dengan tanggung
jawab, artinya bahwa debitur mempertruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas
pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131
dan pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur
baik bergerak maupun tidak bergera, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada
menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Jaminan ini sering disebut
sebagi jaminan umum.
Di samping jaminan umum, ada pula dikenal dengan jaminan khusus, yakni
bahwa jaminan atas harta kekayaan debitur dibatasi mengenai benda tertentu sesuai
dengan nilai hutang debitur. Benda tertentu tersebut misalnya rumah, kederaan
bermotor. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka benda
jaminan khusus ini yang dapat igunakan dalam pemenuhan prestasinya. Dengan kata
lain sampai sejumlah nilai benda tertentu inilah batas tanggung jwab debitur terhasap
kreditur dalam pemenuhan kewajibannya atau prestasinya.
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Kewajiaban atau prestasi merupakan suatu hal yang penting dalam perikatan.
Apabila prestasi tersebut telah tercapai, dalam arti telah dipenuhi oleh debitur, maka
perikatan tersebut juga akan berakhir. Agar prestasi tersebut dapat tercapai atau
dipenuhi debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :
1.

Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

2.

Harus bermanfaat bagi kreditur

3.

Harus mungkin

4.

Harus diperbolehkan

Apabila salah satu atau semua sifat ini tidak dipenuhi, maka perikatan itu
dapat menjadi tidak berarti, dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
Wanprestasi
Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie”, yang berarti
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan
yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
Kemungkinan-kemungkinan

yang

dapat

mempengaruhi

terjadinya

wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban tersebut yaitu :
1.

Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan
maupun karena kelalaian.

2.

Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi di luar
kemampuan debitur, debitur tidak bersalah 8.

8

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, PT. Alumni,1981, hal.20.
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Dalam menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi atau tidak, maka
perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikatakan sengaja atau
lalai tidak melakukan kewajibannya. Keadaaan tersebut meliputi :
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak
memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam
suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undangundang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang ditentukan oleh undang-undang,
tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan
dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini
debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian tidak dipenuhi.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya 9
Wanprestasi memiliki akibat hukum yang penting bagi debitur, oleh karena
itu perlu diketahui sejak kapan debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi
kewajibannya. Untuk itu, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan tersebut
ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak.

9

Ibid, hal.20
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Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi bagi debitur tidak
ditentukan, maka perlu bagi kreditur untuk mengingatkan debitur mengenai prestasi
yang harus dipenuhi tersebut.
Peringatan yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur yakni berupa
peringatan yang berbentuk surat perintah atau akta sejenisnya dalam surat perintah
atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang
disebutkan memenuhi prestasinya; jika tidak dipenuhi, ia telah dinyatakan lalai atau
wanprestasi (pasal 1238 KUH Perdata).
Dalam hal tenggang waktu pelaksaanaan pemenuhan kewajiban debitur
ditentukan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, “debitur dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Ketentuan pasal 1238 tersebut hanya mengatur mengenai perikatan untuk
memberikan sesuatu, sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan
semacam ini.
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA JAMINAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai benda, hak-hak kebendaan, warisan,
piutang yang diistimewakan (termasuk gadai dan hipotek), gadai, dan hipotik diatur
di dalam Buku II KUH Perdata. Alasan mengapa hukum waris dimasukkan ke dalam
Buku II KUH Perdata yakni karena merupakan wujud kebendaan yang berdiri sendiri,
setelah warisan terbuka dan diterima ahli warisnya, dimana yang diwariskan tersebut
adalah hak-hak kebendaan.
Segala aturan mengenai hak-hak kebendaan atau kebendaan tersebut
merupakan dasar utama di dalam lapangan hokum perdata yang mengatur hak-hak
yang berkaitan dan ataupun yang dapat dibebankan di atasnya. Pembebanan inilah
yang dikenal dengan istilah peletakan jaminan.
Lembaga jaminan merupkan factor yang penting bagi debitur untuk lebih
yakin atau percaya untuk memberikan pinjaman atas sesuatu barang maupun
sejumlah uang kepada kreditur.
Dewasa ini peranan pemberian jaminan dianggap semakin penting baik di
dalam kalangan perkreditan, perindustrian, pengangkutan, penanaman modal,
maupun lembaga perbankan.

A. Pengertian Lembaga Jaminan
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Dalam perkembangan ekonomi dan juga dunia perdagangan saat ini, dapat
dilihat persaingan yang ketat bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya
masing-masing. Dalam mengambangkan usahanya, tentu saja para pengusaha
memerlukan tambahan modal, dan untuk itulah mereka berusaha mencari pinjaman
uang baik kepada lembaga-lembaga keuangan maupun kepada lembaga-lembaga
kredit non bank. Hal ini juga yang memacu persaingan para debitur, baik lembagalembaga keuangan maupun lembaga-lembaga non bank dalam mencari nasabah.
Persaingan ini dapat menimbulkan risiko bagi kreditur apabila idak mampu
melksanakan kewajibannya yakni membayar hutang-hutangnya dalam tempo waktu
yang telah disepakati. Untuk menghindari terjadinya kerugian dan juga agar debitur
tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka telah diatur di dalam pasal 1131
Kitab Undang-udang Hukum Perdata dan pasal 1132 Kitab Undang-udang Perdata
mengenai hak kreditur atas debitur.
Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :
‘Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, mejdai jaminan untuk perikatan-perikatan
perorangan debitur itu”.
Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi :
“Barang-barang

itu

menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur

terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandinan
piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasanalasan sah untuk didahulukan”.
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Jadi, berdasarkan pasal-pasal di atas jelas ditegaskan bahwa walaupun debitur
tidak memberikan atau memperjanjikan bahwa barang-barangnya dipergunakan
sebagai jaminan atas hutang yang dilakukannya, maka demi hokum harta benda
langsung menjadi tanggungan sampai ia melunasi piutang-piutang kreditur.
J. Satrio mengatakan bahwa :
1.

Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan
dari setiap bagian harta kekayaan debitur.

2.

Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual
guna pelunasan tagihan kreditur.

3.

Hak tagihan kreditur dijamin dengan harta
benda kreditur saja, tidak dengan person debitur 10.

J. Satrio juga mengatakan bahwa berdasarkan pasl 1131 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Kreditur
dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda mana saja milik debitur” 11.
Dapat disimpulkan bahwa pada azasnya kreditur telah melindungi hak-haknya
dalam setiap perikatan, terutama perikatan yang berkaitan dengan hutang piutang
yang dilakukan debitur dan kreditur.
Berdasarkan pasala 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat juga
dilihat bahwa kedudukan kreditur yang satu sama dengan kedudukan kreditur lainnya,
kecuali kreditur tersebut mempunyai hak-hak yang di dahulukan atau hak istimewa.
10

J. Satrio, Hukum Jaminan, hak-hak jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1994, Bandung, hal. 5
11
Ibid
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Tanpa hak-hak yang didahulukan atau hak istimewa tersebut, seorang kreditur dapat
saja mengalami kerugian dan tidak dapat menagih piutangnya dari debitur. Oleh
karena itu, para kreidtur berusaha untuk mendapatkan hak-hak tersebut.
Berdasarkan ketentuan mengenai pemberian jaminan menurut pasal 1131 dan
1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dilihat bahwa hokum jaminan
telah diatur dalam perundang-undangan. Tetapi

peraturan tersebut tidak memberi

batasan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan itu
sendiri, melainkan hanya menyatakan bahwa harta debitur dapat dijadikan jaminan
dalam setiap perutangannya.
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan
keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan
uang yang timbul dari suatu perikatan. Di dalam praktek perbankan masalah jaminan
ini sangat penting sekali, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepaskan
kepada nasabah.
Istilah jaminan berasal dari kata jaminan, yang berarti tanggung, sehingga
jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini adalah tanggungan atas
segala perikatan hutang piutang yang dilakukan seseorang.
Pada umumnya jaminan itu merupakan bentuk pengamanan kredit berupa
kebendaan, harta milik si pemakai modal pinjaman yang dapat diberika kepada
debitur.
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Dapat disimpulkan bahwa jaminan tersebut digunakan oleh debitur sebagai
cadangan untuk melakukan kontra prestasi dan dapat menjual barang jaminan
tersebut untuk pelunasan hutangnya.
Untuk mengetahui kegunaan dari jaminan tersebut, dapat kita lihat pendapat
Thomas Suyatno yang berpendapat bahwa kegunaan jaminan adalah untuk :
1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dengan barang-brang jaminan tersebut bila nasabah melakukan
cedera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang
telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalm transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkanusahanya atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat
dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat
demikian diperkecil terjadiya.
3. Mendorong kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit,
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan
kepada bank. 12
Jadi, jaminan berfungsi sebagai pengaman atas suatu perikatan hutang piutang
atau kredit. Jaminan juga akan ada setelah adanya perjanjian hutang poiutang atau

12

Thomas Suyatno, Dkk. Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Jakarta. 1988 hal. 69
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kredit, dan dapat dikategorikan kepada perjanjian accesoir karena sebagai suatu
perjanjian yang mengikuti perjanjian pemberian jaminan.
B. Jenis-jenis Lembaga Jaminan
Jenis-jenis lembaga jaminan menurut Prof. Sri Soedewi dpat dibagi dalam
beberapa bahagian, yaitu :
1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan
yang lahir karena perjanjian.
Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang
ada atau lahir karena ditentukan oleh rumusan suatu perundang-undangan, tanpa
adanya perjanjian para pihak terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal
1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa harta benda debitur baik yang ada
maupun yang akan ada langsung sebagai jaminan atas piutangyang dilakukannya.
Jadi, debitur dapat melaksanakan haknya terhadap harta benda debitur, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.
Jaminan yang lahir karena perjanjian atau perikatan adalah suatu bentuk
jaminan yang kehadirannya didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan para pihak
yang melakukanperjanjian atau perikatan. Jika para pihak menyepakati bahwa
jaminan tersebut dalam bentuk hipotik atau credit verband, maka jaminan yang
dimaksudkan itu juga yang disepakati dan dipakai para pihak. Dengan adanya
kesepakatan para pihak untuk menggmemberikan jaminan dalam bentuk hipotik atau
credit verband, maka dengan sendirinya akan melahirkan hak dan kewajiban
pemberian jaminan.
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2. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan bersifat khusus
Perundang-undangan ada mengatur tentang hak kreditur dan memberikan
jamianan kepada kreditur sehingga tidak dirugikan apabila debitur wanprestasi.
Jaminan yang diberikan menurut perundang-undangan yaitu jaminan kepada kreitur
atasatas harta benda debitur, baik mengenai benda bergerak, baik yang sudah ada
maupun yang akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur.
Keseluruhan harta benda debitur dapat dijual demi melaksanakan kewajiban
debitur yakni melunasi piutangnya kepada kreditur. Haasil penjuala dari harta benda
debitur tersebut dibagiseimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing dan
disebut dengan jaminan umum. Jadi, harta benda jaminan tidak diperuntukkan bagi
kreditur tertentu.
Jaminan umum ini timbul dari ketentuan perundang-undangan. Tanpa adanya
perundang-undangan terlabih dahulu, kreditur-kreditur konkuren secara bersamaa
memeproleh jaminan umum yang telah ditetukan oleh undang-undang, yakni pasal
1131 KUH Perdata. Namun dalam prakteknya para kreditur akan merasa kurang
terjamin atas jaminan umum tersebut walaupun telah ada ketentuan yang
mengaturnya. Hal ini karena para kreditur tersebut sama-sama mengharapkan harta
benda debitur secara keseluruhan.
Pada kenyataannya dewasa ini, khususnya pada dunia perbankan,pihak bank
tidak lagi terpaku pada jaminan dalam bentuk umum. Hal ini karena alas an yang
telah dijelaskan di atas. Karena dapat saja harta benda yang digunakan sebagai
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jaminan umum tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang para kreditur secara
keseluruhan.
Jadi pihak bank sekarang ini telah menentukan jaminan yang akan diberikan
secara khusus. Namun hal ini juga tidak dapat menjamin pelunasan piutangnya,
melainkan hanya memberikan kedudukan yang lebih baik dalam penagihan. Cara ini
lebih baik dibandingkan dengan kreditur konkuren yang tidak memegang jaminan
khusus.
Jaminan khuasus ini timbul karenaadanya kesepakatan khusus yang dibuat antara
para pihak, yakni kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan bersifat kebendaan
dan jaminan yang bersifat perorangan.
3. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
Yang dimaksud dengan jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang
berupa hak mutlak atas kepemilikan sutu benda,yang mempunyai ciri dan hubungan
langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan
dapat dialihkan hak atas benda tersebut.
Jaminan kebendaan juga terbagi atas dua bagian, yakni benda bergerak dan
benda yang tidak bergerak. Untuk jaminan atas benda bergerak dikenal dengan istilah
gadai, dimana benda yang digadaika berada pada penerima gadai, sedangkan jaminan
dalam wujud benda tidak bergerak ada dikenal dengan istilah hipotik, dimana benda
yang dihipotikkan tersebut tetap berada di tangan pemberi hipotik, tetapi surat yang
berjkaitan dengan benda yang dihipotikkan itu berada di tangan penerima hipotik.
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Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah suatu jaminan yang
menimbulkan

hubungan

langsungpada

perorangan

tertentu,

hanya

dapat

dipertahankan kepada debitur seumumnya.
Yang menjadi perbedaan antara jaminan yang bersifat kebendaan dengan
jaminan yang bersifat perorangan yaitu pada jaminan kebendaan dikenal azas
prioritet, sedangkan pada jaminan perorangan dikenal azas kesamaan.
4.

Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan tidak bergerak.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dikenal beberapa
pembagian jenis benda, yaitu :
a.

benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.

b.

Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.

c.

Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang dipakai tidak habis

d.

Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat
diperdagangkan.

e.

Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Pembagian atas
jenis-jenis benda yang paling penting dalam menentukan jenis lembaga
jaminan mana yang dapat dipakai untuk kredit yang akan diberika yaitu
pembagian atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Pembinaan tersebut penting dalam :
1) Dalam hal kedudukan berkuasa (bezit)
untuk benda bergerak berlaku azaz sebagaimana tercantum dalam
pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bezit atas
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benda tersebut, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak
berlaku azas demikian.
2) Cara penyerahan (levering)
Terhadap benda-benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata,
penyerahan simbolis, cessie, endosemen. Sedangkan terhadap bendabenda tidak bergerak dilakukan dengan penyerahan yuridis yang
bermaksud memepralihkan hal itu dan dibuat dengan akta otentik serta
di daftarkan.
3) Dalam hal kadaluarsa (verajring)
Terhadap benda-benda bergerak tidak mengenai daluarsa, sebab bezit
di sini sama dengan eigendom atas benda bergerak, sedangkan
terhadap benda tidak bergerak mengenal adanya daluarsa.
4) Mengenai pembahasan atau jaminan (bezwaring)
Terhadap benda-benda bergerak dilakukan dengan jaminan gadai
(vand) dan fiducia, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak
dilakukan dengan menggunakan jaminan hipotik dan credit verband.
5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai
bendanya.
Jaminan mengenai menguasai bendanya ataupun jaminan tanpa menguasai
bendanya juga merupakan hal yang penting dalam lembaga-lembaga jaminan.
Kreditur akan merasa lebih aman apabila menguasai bendanya. Penguasan atas benda
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tersebut berlaku apabila benda yang dijaminkan tersebut merupakan benda yang
tergolog dalam jenis benda bergerak.
Sedangkan terhadap benda yang tergolong ke dalam jenis benda tidak
bergerak pada umumnya yang dikuasai oleh kreditur bukanlah berwujud benda,
melainkan surat-surat yang berkenaan dengan benda yang dijadikan jaminan tersebut.

C. Jaminan kebendaan dan Jaminan Perorangan
Seperti telah diketahui bahwa jaminan kebendaan adalah merupakan jaminan
atas suatu benda secara nyata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan
kebendaan pada umumnya sering dipergunakan masyarakat apabila hendak membuat
suatu perjanjian. Jaminan kebendaan tersebut juga terbagi atas dua bahagian, yaitu
jaminan kebendaan atas benda-benda bergerak dan juga jaminan kebendaan atas
benda-benda tidak bergerak.
Jaminan kebendaan yang ada diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yaitu :
1. Hipotik
Pengertian hipotik berdasarkan pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Yaitu :
“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan
jaminan dalam pelunasan suatu perikatan”.
Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
dikatakan bahwa hak yang melekt pada barang-barang tersebut tidak dapat dibagikan
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dan juga barang-barang tersebut tetap memikul beban walaupun telah berpindah
tangan.
Hipotek adalah hak kebendaan atas benda tertentu milik orang lain yang
secara khusus diperikatkan, demi untuk mendirikan kepada suatu tagihan hak untuk
didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi terhadap barang yang
menjadi jaminan tersebut.
Jadi berdasarkan pasal 1162 Kitab undang-undang Hukum Perdata dapat
diketahui bahwa ciri-ciri dari hipotik yaitu :
a. Mempunyai sifat kebendaan, yakni pembebanan hipotek selalu mengikuti
benda tersebut walaupun benda tersebut sudah berpidah tangan. Hal ini
dapat kita lihat pada pasal 1163 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa atas benda itu tetap dibebani hak
tersebut, walaupun benda tersebut telah berpindah. Sifat ini disebut
dengan azas droit desuit.
b.

Bahwa perjanjian yang menggunakan hipotek sebagai barang
jaminan memiliki sifat accesoir, karena perjanjian hipotek tersebut lahir
karena adanya perjanjian pokok dalam bentuk perjanjian hutang. Apabila
perjanjian pokok tersebut berakhir, maka berakhir pula perjanjian hipotek
tersebut.

c.

Objek dari benda yang dapat dihipotekkan yaitu benda yamh
tidak bergerak.

Samuel F.R. Sinaga : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan Secara Kredit (Studi
PT. Indako Medan), 2007.
USU Repository © 2009

d.

Dalam hal pembayaran, maka yang didahulukan adalah pihak
yang memegang hak hipotek karena pihak yang memegang hipotek
tersebut memiliki hak istimewa (pasal 1133 dan pasal 1134 ayat 2 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata).

e. hak hiopotek diberikan hanya berisi hak untuk pelunasan hutang dan tidak
mengandung hak untuk menguasai ataupun juga memilikinya. Dapat pula
diperjanjikan atas kekuasaan sendiri menjual benda yang dihipotekkan
apabila debitur tidak melunasi piutangnya dan melakukan wanprestasi.
Kedudukan lembaga hipotek sebagai salah satu bentuk jaminan telah diatur di
dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang telah mengatur
tentang hokum pertanahan secara nasional yang belum juga mengalami perubahan
seperti yang disebutkan di dalam pasal 57 Aturan Peralihan Undang-undang Pokok
Agraria, yang mengatakan bahwa selama hak tanggungan sebagaimana disebutkan
dalam pasal 51 Undang-undang Pokok Agrariaelum terbentuk, maka yang berlaku
adalahketentuan mengenai hipotek yang tersebut di dalam Kitab Undang-udang
Hukum Perdata.
Dengan mengacu pada ketentuan diatas, maka selama selama belum ada hak
tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 51 Undang-undang Pokok
Agraria, maka khususnya pada jaminan atas benda tidak bergeraksebagaiman
ditentukan sebelumnya dalam ketentuan hipotek masih tetap berlaku.
Abdul Rahman, SH, dan Syamsul Wahidin, SH mengatakan bahwa :
Ditetapkannya hipotek sebagai lembaga hipotek sebagai lembaga jaminan
mengisi sementara kekosongan hokum di Indonesia, dapat dimaklumi,
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sebabuntuk menciptakan hokum jaminan yang baru akan membawa
perombakan kepada nilai-nilai hokum yang ada, serta lebih jauh dan akibat
kepada bergesernya tata administrasi yang sebenarnya dapat dihindarkan 13.
Dengan diambil alihnya lembaga hipotek atau ‘en bloc’ oleh Undang-undang
Pokok Agraria kita dan sudah dikeluarkannya berbagai peratura pelaksanaan Undangundang Pokok Agraria kita yakni Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, PMA No.
15 tahun 1961, maka berdasarkan pasal 57 Undang-undang Pokok Agraria yang
mengatakan bahwa selama Undang-undang yang mengenai hak tanggungan tersebut
dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan hipotik tersebut
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Mengenai segi materinya, soal hipotik atas tanah masih tetap berlaku ketentuanketentuan lama, sedangkan mengenai segi formilnya (pendaftaran/pembukuan, cara
pembebanan, pemasangan, pencoretan, dan sebagainya) harus turut peraturanperaturan baru.
Jadi, sebenarnya sifat pemakaian hipotik yang dipakai sebagai lembaga
jaminan hanya bersifat sementara, hingga ada terbentuk peraturan lain yang mengatur
lebih lanjut dari hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undangundang Pokok Agraria. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya dipergunakan
sepanjang pengaturan mteri-materi pokok dari hipotek serta hak dan kewajiban yang
timbul di atasnya, sedangkan bagaimana formalitas dari pembebasan hipotek tersebut
telah dipergunakan beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok
Agraria.
13

Abdul Rahman, SH., dan Syamsul Wahidin, SH., Beberapa Catatan tentang Hukum
Jaminan dan Hak-hak atas Tanah, Alumni 1985, hal.19.
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Yang menjadi objek hipotek berdasarkan ketentuan pasal 1164 Kitab Undangundang Hukum Perdata yaitu :
a. Barang-barang tak bergerak yang dapat dipindahtangankan, beserta
segal yang termasuk baginya atau segala perlengkapannya, sejauh hal
yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak;
b. Hak pakai hasil barang-barang tersebut beserta segala sesuatu yang
termasuk bagiannya;
c. Hak numpang barang dan hak usaha; bunga tanah yang terutang, baik
yang berbentuk uang maupun hasil tanah;
d. Hak sepersepuluhan;
e. Basar atau pekan raya yang diakui pemerintah beserta dengan hak-hak
istimewa yang melekat padanya.
Objek hipotek yang dinyatakan sebagai objek hak tanggugan menurut
Undang-undang Pokok Agraria yaitu :
a. hak milik,(pasal 25 UUPA)
b. hak guna usaha (pasal 33 UUPA)
c. hak guna bangunan (pasal 39 UUPA)
Yang dapat membebankan hipotik terhadap benda-benda di atas adalah orang
yang memiliki kuasa untuk memindahtangankan hak-hak kebendaan tersebut.
Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria, ditentkan
bahwa yang dapat dilakukan jaminan hipotek atas tanah, selain berkewarganegaraan
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Indonesia sebagaiman dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria
yang menganut azas nasionalitas.
Objek hipotik secara umum yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, rumah susun yang terletak di atas hak milik, atau hak guna bangunan, satuan
rumah susun yang terletak di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan, kapal
yang berbobot minimal 20 M2, pesawat udara.
Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan jaminan dalam bentuk
hipotek yaitu :
1. Tahapan pembuatan perjanjian kredit, atau perjanjian hutang piutang (akta
hutang).
Pada tahapan ini merupakan perjanjian pokok yang akan menerbitkan
perjanjian hipotek berupa perjanjian atau pinjam meminjam, yang dapat dilakukan
dengan akta autenyik ataupun akta di bawah tangan.
2. Tahapan pembuatan kuasa memegang hipotek
Pada tahapan ini mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui siapa
yang akan memegang hipotek yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian.
3. Tahapan pemasangan hipotek (akta hipotek)
Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka
pemasangan hipotek harus sdilakukan di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dimana pejabat ini diangkat oleh Menteri Agraria. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
telah melakukan pemasangan hipotek tersebut mendaftarkannya kepada kantor
pendaftaran tanah.
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4. Tahapan pendaftaran hipotek (sertifikat hipotek).
Maksud dari pendaftaran hipotek yaitu dicatat dalam buku tanah dan buku
tanah hipotek yang ada di kantor pertanahan setempat,. Kantor ini selain
mendaftarkan juga meyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah, yang meliputi
pencatatan peralihan hak atas tanah dan pembebanannya, dengan demikian peralihan
hak tanah terus diikuti. Tujuan dari pendaftaran ini yaitu untuk memberikan kepastian
hokum mengenai hak-hak seseorang atas tanah. Oleh karena itu, maka pendaftaran
tersebut meliputi :
a. jenis hak atas tanah
b. jenis dan alamat pemiliknya
c. asal perolehannya
d. kapan berakhirnya pembebanan tersebut
e. cara pembebanannya
f. telah berapa kali dijadikan hak tanggungan
g. untuk siapa pembebanan tersebut dilakukan
Dilengkapi dengan surat ukur yang menunjukkan Letaknya, Batas-batasnya,
Pengesahannya.
Berakhirnya hipotek menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1980 No.
BA/10/241/10, adalah karena hapusnya hak atas tanah. Hal ini dapat terjadi karena :
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a. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, karena suatu syarat batal dipenuhi
b. Jangka waktunya berakhir
c. Dicabut demi kepentingan umum
d. Dilepaskan dengan sukarela oleh yang punya hak atas tanah.
Pendapat Prof. Dr. Sri Soedewi Masjhoen, SH melalui kutipan dari pendapat Pitlo
menyatakan bahwa alasan hapusnya hipotek yakni karena :
a. Karena hapusnya perutangan pokok dimana hiipotek merupakan perjanjian
accesoir.
b. Karena pelepasan hak
c. Karena

hapusnya

benda

/

hak

yang

dihipotekkan.

Mengenai hak-hak atas nama karena habisnya jangka waktu sesuatu hak atas
tanah yang dapat dibebani oleh hipotek.
d. Si pemegang hipotek menjadi eigenaar dari benda yang dihipotekkan karena
adanya percampuran hutang.
e. Berakhirnya hak daripada pemberi hipotek sebagaimana diatur dalam pasal
1169 KUH Perdata. Orang yang mempunyai hak atas tanah bersyarat juga
untuk tunduk pada syarat-syarat pembatalan dan penghapusan yang sama.
f. Berakhirnya jangka waktu untuk dimana hak hipotek diberikan
g. Karena dipenuhinya syarat batal bentuk dimana pihak hipotek diberikan.
h. Karena adanya pencabutan hak.
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i.

Karena adanya penetapan tingkat oleh hakim 14.
Dengan berakhirnya hak hipotek, maka akan dilakukan pencoretan hipotek

pada kantor pendaftaran tanah, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak
yang berkepentingan atau menurut suatu keputusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Seksi pendaftaran tanah akan mencatat hapusnya hak
tanggungan jika kepadanya disampaikan surat tanda bukti penghapusan.
2. Fiducia
Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, selain jaminan dalam bentuk hipotek,
ada juga dikenal jaminan dalam bentuk credit verband dan juga jaminan dalam
bentuk fiducia.
Jaminan dalam bentuk fiducia pada umumnya dilakukan oleh para pedagang
yang menjual barang dagangannya secara jual beli kredit. Jaminan yang digunakan
dalam lembaga jaminan fiducia ini adalah barang atau objek dari penjualan itu
sendiri. Dengan kata lain, apabila kreditur tidak melunasi pembayaran hingga tempo
waktu yang telah disepakati, maka kreditur berhak menarik kembali barang yang
telah berada di tangan kreditur tersebut.
Dalam praktek meskipun secara juridis pembeli dengan cara kredit atas suatu
barang telah menjadi pemilik atas barang yang dibelinya, namun mereka tidak dapat
bertindak secara bebas atas barang tersebut, karena pembeli tersebut berkewajiban

14

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Atas Tanah II, Liberty, Jogyakarta,1981

hal. 52.
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atas pelunasan harga barang tersebut, maka setiap peralihan atau pembebanan
jaminan atas barang itu harus mendapat persetujuan atau diketahui oleh penjual.
Sedangkan credit verband adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang
tak bergerak yang memberi wewenang kepada yang berhak yang mengambil
penggantian dari benda ini untuk pelunasan bagi yang piutangnya (Stb. 1908 No.
542). Hak kebendaan tersebut maksudnya yaitu hak seseorang atas benda yang
bersifat absolute, yakni hak yang dimiliki seseorang tersebut atas suatu benda dapat
dipertahankan apabila ada pihak ketiga yang mengganggu haknya, dan hak atas benda
tersebut mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.
Credit verband memberikan peluang untuk dapat meminjam pada lembagalembaga keuangan dengan jaminan hak atas tanah yang tunduk kepada pengaturan
hukum adat. Tata cara pelaksanaan credit verband sebagai suatu lembaga jaminan
sama dengan ketentuan-ketentuan hipotek, baik mulai dari pemasangan hingga
hapusnya. Letak perbedaan antara hipotek dan credit verband yakni menyangkut
masalah pengaturan status hukum atas tanah tersebut. Pasal 51 Undang-undang
Pokok Agraria merupkan pasal yang menggabungkan kedua jenis bentuk lembaga
jaminan ini.

3. Gadai
Dasar hukum Gadai yaitu terdapat dalam Kitab Undng-undang Hukum
Perdata buku II, tentang benda, mulai dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160
Kitab Undang-undang Hukum Perdata titel 20.
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Menurut pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian dari
gadai yaitu :
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan
atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk
mengambil pelunasan piutangnya dari barang iru dengan mendahului krediturkreditur
lain;
dengan
pengecualian
biaya
penjualan
sebagai
pelaksanaanputusan atas tuntutanmengenai pemilikan atau penguasaan, dan
biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu
diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.
Unsur pokok yang terdapat dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata tersebut yaitu :
a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepda kreditur
pemegang gadai
b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain
atas nama debitur.
c. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang-barang bergerak.
d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang
gadai lebih dahulu daripada kreditur lainnya.
Gadai merupakan perjanjian riil, karena gadai lahir karena penyerahan
kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Maksud dari gadai
merupakan suatu perjanjian riil, yaitu suatu perjanjian dimana adanya kata sepakat
juga diperlukan peyerahan nyata dari benda yang dijadikan objek kata sepakat.
Penyerahan tersebut dapat dilakukan oleh pemberi gadai atau orang ketiga yang
bertindak atas nama dan kepentingan pemberi gadai.
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Gadai sebagai salah satu penyerahan terhadap barang yang digadaikan,
merupakan suatu perjanjian yang bersifat accesoir, dimana perjanjian gadai tersebut
diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok, yaitu hutang piutang. Dapat
dikatakan juga bahwa gadai bukan merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri.
Benda yang dijadikan jaminan untuk digadai secara keseluruhan masih tetap
menjadi jaminan betapapun kecil sisanya dari perjanjian gadai pokoknya. Sebagai
konsekuensi perjanjian gadai sebagai jaminan yang bersifat accesor, J. Satrio
memberikan pendapat :
a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar
ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokok sendiri
biasanya berupa perjanjian hutang piutang / kredit tetap berlaku, kalau ia
dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut, kalau tak ada dasar preferensi
yang lain sekaran berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.
b. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut
berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan
mengikuti semua accesoirnya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya.
Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata 15.
Berdasarkan pendapat J. Satrio di atas, maka tampak bahwa Gadai sebagai
suatu lembaga jaminan, hanya ditujukan kepada benda-bendabergerak saja, dimana

15

J Satrio Op. Cit. hal.111
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jaminan tersebut sifatnya mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang
piutang.
Benda yang dapat dijadikan dalam objek gadai yaitu: deposito, promise,
wesel, conosemen, obligasi, saham, perhiasan, persediaan barang-barang tertentu,
misalnya stock, tembakau, cengkeh, dan lain-lain, kenderaan bermotor, dan
sebagainya.
Selain benda-benda di atas, benda bergerak dan tidak berwujud juga dapat
dijadikan dalam gadai, seperti surat-surat piutang atas unjuk ( aantoonder), surat-surat
piutang atas penggantian (aanorder) serta surat piutang atas nama (opnaam). 16
Dengan adanya bermacam-macam jenis benda bergerak yang dapat dijadikan
sebagai objek dalam gadai, maka untuk melakukan gadai juga berada syaratnya satu
sama lain, tergantung kepada jenis benda bergerak yang mana yang akan dipakai
sebagai objek dalam gadai. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam
penggadaian yaitu :
a. Harus ada perjanjian gadai
b. Barang yang dijadikan sebagai objek gadai harus diserahkan kepada penerima
gadai.
Setelah suatu benda bergerak dipergunakan sebagai jaminan dalam gadai,
maka benda bergerak tersebut harus dipindahkan atau dialihkan dari tangan debitur ke
tangan kreditur atau dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai.

16

Ibid
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Peralihan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam gadai tersebut
juga harus memenuhi persyaratan peralihan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal
612 yang berbunyi :
“Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan
dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan
penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada.
Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahka,
dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”
Sedangkan terhadap barang bergerak yang tidak bertubuh, ditentukan di
dalam Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa
penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akata di
bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada pihak lain;
untuk

penyerahan

surat

utang

atas

unjuk

(aantoonder)

dilakukan

engan

memberikannya; dan untuk penyerahan surat utang atas perintah harus dilakukan
dengan memberikannya bersama dengan endosemen surat itu.
Hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya peralihan benda yang menjadi
jaminan dalam gadai tersebut yaitu :
1. Pemegang Gadai mempunyai hak retensi, yaitu hak untuk menahan benda
jaminan sampai hutang yang bersangkutan dengan benda itu dilunasi
seluruhnya.
2. Pemegang Gadai mempunyai hak untuk menjual benda jaminan atas
kekuasaan sendiri, apabila debitur atau pemebri gadai tidak memenuhi
kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Dari hasil penjualan itu
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pemegang Gadai mengambil untuk pelunasan jumlah piutangnya beserta
bunga dan biaya yang dikeluarkan.
Hak Gadai akan hapus apabila perjanjian pokok berakhir, karena gadai
bersifat accesoir yang mengikuti perjanjian pokok, atau dengan kata lain keberadaan
dari perjanjian Gadai tergantung daripada perjanjian pokok.
Selain bentuk jaminan berupa jaminan kebendaan, ada juga jenis bentuk
jaminan yang lain yaitu jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini timbul dengan
adanya suatu pertanggungan atas perjanjian yag dilakukan oleh debitur. Maksud dari
jaminan perorangan yaitu bahwa ada pihak ketiga yang bersedia untuk menanggung
pemberian pinjaman apabila pihak peminjam tidak snggup atau memenuhi
kewaibannya untuk melunasi hutangnya.
Pada

prakteknya,

sekarang

hanya

sedikit

masyarakat

yang

masih

menggunakan jaminan perorangan karena adanya peningkatan kebutuhan. Dahulu,
jaminan perorangan ini sering dipakai karena pihak ketiga yang menjadi penanggung
atau penjamin melakukannya atas asar persahabatan semata tanpa ada maksud atau
kepentingna tertentu.
Alasan masyarakat menggunakan system jaminan perorangan menurut Prof.
Dr. Sri Soedewi Masjchoen, SH yaitu :
1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam
usaha si

peminjam (ada hubungn kepentingan antara penjamin dan

peminjam), misalnya dalam keadaan sebagai berikut :
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a. Si peminjam sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham
terbanyak dari perusahaan trsebut, secara pribadi ikut menjamin
hutang-hutang dari perusahaan.
b. Perusahaan

induk

ikut

menjamin

hutang-hutang

perusahaan

cabang/anak cabangnya.
2. Penanggung pemegag peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk
bank garansi, diman yang bertindak sebagai penanggun/borg adalah bank,
dengan ketentuan bahwa :
a. Bank memasyarakatkan adanya provisi dari debitur untuk
perutagan siapa ia mengikatkan diri sebagai borg.
b. Bank memasyarakatkan adanya sejumlah uang deposito yang
disetorkan pada bank. Bank Garansi diadakan kebanyakan untuk
meniadakan hak konsevatoir berlaku dari kreditur.
3. Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini
lembaga-lembaga

pemerintah

lazim

memasyarakatkan

adanya

penanggungan untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil, misalnya
untuk pertanian (institusional borgtorch) 17.
Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang perjanjian penanggungan atau
perjanjian penanggungan hutang.

17

Sri Soedewi Masjchoen, Beberapa Masalah Fiducia di Dalam Praktek dan
Perkembangannya, di Indonesia, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1977, hal 81.
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Perjanjian ini juga bersifat accesoir karena perjanjian tersebut mengikuti
perjanjian pokoknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pasal 1821 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undangundang.
Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan,
walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri
pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.
Hapusnya perjanjian pertanggungan yaitu :
1.

Hapusnya perikatan pokok yang dibuat oleh debitur.

2.

Karena percampuran hutag antara pribadi si berhutang (debitur)
dengan penanggung.

3.

Si penanggung menggunakan tangkisan terhadap si berpiutang
yang dipakai oleh si berhutanng.

4.

Si penanggung dibebaskan karena kesalahan si berpiutang tidak
dapat lagi menggantikan hak hipotik dan hak istimewa berpiutang.

5.

Apabila si berpiutang dengan sukarela menerima benda tidak
bergerak atau dengan kata lain sebagai pembayaran utang.
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6.

Adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh si berpiutang
kepada pihak berhutang yang kemudian membebaskan penanggung dari
penanggungan itu. 18

Dengan adanya pembaharuan Hukum Tanah di Indonesia, maka ketentuan
tentang hipotek dan credit verband yang dimaksud di dalam pasal 51 dan pasal 57
Aturan Peralihan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, yang mengacu
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini telah dihapus, dengan dikeluarkannya
Undang-undang mengenai Hak Tanggungan No. 4/1996 tentang Hak dan
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah pada
tanggal 9 April 1996.
Dengan adanya peraturan tersebut, maka hak-hak jaminan atas tanah yang
dibebankan dengan menggunakan ketentuan hipotek dan creditverband, tidak disebut
hipotek dan creditverband, melainkan Hak Tanggungan. Sedangkan objek Hak
Tanggungan tersebut oleh Undang-undang Pokok Agraria telah ditentukan objek
yang dibebaninya yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan.
Jadi, dengan adanya lembaga jaminan hak tanggungan, maka tidak ada lagi
dualisme ketentuan hipotek dan creditverband. Bedasarkan uraian diatas, jelas pula
bahwa sifat pertanggungan perorangan hamper sama dengan pertanggugan
kebendaan, yakni bahwa pada jaminan kebendaan, benda yang dijadikan jaminan dan
pada jaminan perorangan, orang yang bertindak sebagai penjamin.

18

Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Material, Jilid II Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,

hal. 169
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BAB IV
WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR
DENGAN JAMINAN SECARA KREDIT

Apabila kita hendak mengadakan suatu hubugan hokum dengan pihak lain
yakni membuat suatu perjanjian, maka para pihak yang akan membuat perjanjian
tersebut harus mempunyai anggapan bahwa pihak lainnya yang membuat perjanjian
tersebut mempunyai itikad baik selama itikad buruknya belum dapat diketahui secara
yuridis.anggapan bahwa pihak lain dalam perjanjian mempunyai itikad baik dalam
membuat perjanjian adalah semata-mata karena iatikad atau niat tersebut tidak dapat
dilihat atau diketahui langsung oleh pihak lainnya.
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Para pihak dalam perjanjian jika ditanya apakah mempunyai itikad baik atau
buruk, tentu saja akan menjawab bahwa ia mempunyai itikad baik. Hal ini disebabkan
karena apabila ia mengatakan bahwa ia mempunyai itikad buruk tentu saja pihak
lawannya dalam perjanjian tidak akan melakukan hubungan hukum dengan membuat
perjanjian kepadanya
Itikad tidak baik atau itikad buruk tersebut dapat diketahui pihak lain dalam
perjanjian dapat diketahui setelah perjanjian dilakukan dan melihat apakah para pihak
telah memenuhi masing-masing kewajibannya. Pihak yang melakukan perjanjian
dengan itikad baik tentu saja akan memenuhi kewajibannya pada pihak lain,
sedangkan pihak yang mempunyai itikad tidak baik tentu saja tidak memenuhi
kewajibannya atau ingkar janji (wanprestasi).
Penulis akan membahas tentang perjanjian jual beli secara kredit karena
perjnjian jual beli secra kredit belum ada diatur di dalam Kitab Undang-undang
Perdata belum ada mengatur tentang perjanjian jenis ini. Namun dalam prakteknya
dapat dilihat bahwa perjanjian jual beli secara kredit sudah sering dipakai oleh para
pihak yang melakukan perjanjian.
Perjanjian jual beli secara kredit ini merupakan bentuk lain dari perjanjian jual
beli pada umumnya. Seperti diketahui bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah
berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila para pihak tersebuttelah
sepakat mengenai keadaan benda yang akan dijual dan juga sepakat mengenai harga
atas barang yang dijual tersebut, meskipun barang yang dijadikan objek jual beli
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tersebut belum diserahkan dan juga harga atas barang tersebut belum dibayar. Harga
dan barang iilah yang menjadi unsur terpenting dalam perjanjian jual beli.
M. Yahya, SH. memberikan pendapat bahwa tanpa ada barang yang hendak
dijual, tidak mungkin terjadi jual beli, sebaliknya jka objek jual beli tidak dibayar
dengan suatu harga, jual beli juga dianggap tidak ada. 19
Sedangkan Prof. Subekti, SH. memberikan kesepakatan lain, yaitu bahwa
kesepakatan atas harga barang yang akan dijadikan objek jual beli merupakan detik
lahirnya perjanjian jual beli tersebut.20
Dengan melihat kedua pendapat tersebut, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa
perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensualisme.
Dikatakan bersifat kosensualisme karena perjanjian jual beli akan terjadi apabila telah
terjadi kesepakatan antara para pihak. Maksud dari kesepakatan para pihak dalam
perjanjian tersebut yaitu pihak penjual setuju untuk menjual barangnya kepada
pembeli, sedangkan pihak pembeli harus melaksanakan kewajibannya yakni
memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati kepada pihak
penjual.
Barang-barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli adalah barangbarang yang biasanya diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah menentukan bahwa segala benda

19

20

M. Yahya Harahap. SH., Op. Cit, hal.181.
Subekti (II), Op. Cit, hal, 2.
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yang dipergunakan untuk kepentingan umum bukan merupakan barang-barang yang
dapat diperdagangkan.
Pengalihan hak milik atas baranng yang dijadikan sebagai objek perjanjian
jual beli bukan terjadi pada saat terjadinya kesepakatan para pihak untuk melakukan
jual beli, teapi pengalihan hak milik atas barang tersebut terjadi setelah barang
tersebut diserahkan penjual kepada pembeli. Berdasarkan penyerahan yang dilakukan
penjual inilah dapat diketahui apakah penjual tersebut berwenang untuk menjual
barang tersebut. Apabila penjual bukan merupakan pemilik atas barang tersebut,
maka penjual tersebut tidak berwenang untuk menjual barang tersebut dan jual beli
tersebut diangga batal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :
Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan
dasarkepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga,
jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.
Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., berpendapat bahwa pembatalan
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
tersebut adalah “pembatalan mutlak (absolute nietgheid), artinya setiap orang dapat
menuntut pembatalan itu, juga si penjual itu sendiri.” 21
Jadi, dapat disimpulkan bahwa barang yang dijadikan objek perjanjian jual
beli tersebut harus merupkan milik penjual.

21

Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 28.
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Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa
setelah barang diserahkan penjual, maka pembeli juga harus memberikan sejumlah
uang sebagai harga atas barang tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa jual beli
menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilakukan dengan menggunakan
pembayaran kontan.
Dalam prakteknya, ada juga dikenal perjanjian jual beli yang menggunakan
system pembayaran yang berbeda dengan ketentuan pembayaran menurut ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. System pembayaran tersebut yakni dengan
menggunakan system pembayaran secara kredit. Pembayaran yang harus diberikan
pembeli setelah barang diserahkan padanya tidak langsung lunas, melainkan
dilakukan secara bertahap hingga tempo waktu yang telah ditentukan. Perjanjian jual
beli yang menggunakan system pembayaran secar abertahap dalam tempo waktu
tertentu sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak inilah yang dikenal
dengan istilah perjanjian jual beli secara kredit.
Walaupun system perjanjian jual beli secara kredit ini tidak ada diatur di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun ada pendapat dari M. Yahya
Harahap, SH. mengenai perjanjian jual beli secara kredit, yaitu :
Jual beli cicilan, merupakan salah satu bentuk “penjualan kredit”. Pembeli
wajib membayar harga barga secara termain satu atau berkala. Sebaliknya
penjual masih tetap berhak menerima barang yang dijual dari tangan pembeli,
apabila pembeli tidak tepat waktu (niegh Tijdig) membayar harga cicilan,
menurut termain yang dijadwalkan. Adanya hak penjual untuk menarik
kembali barang yang telah dijual karena akibat keterlambatan membayar

Samuel F.R. Sinaga : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan Secara Kredit (Studi
PT. Indako Medan), 2007.
USU Repository © 2009

cicilan, adalah merupakan syarat kalausal yang menggugurkan atau verval
clause. 22
Perjanjian jual beli ini sering digunakan dalam aktivitas perjanjian jual beli,
dan biasanya penjual akan memberikan kredit atas pembelian barang tersebut dengan
tingkat bunga yang lebih tinggi.

A. Praktek Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Kredit
Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini, maka emakin berkembang
pula dinamika bentuk-bentuk jasa bisnis yang semakin beraneka ragam. Hal ini juga
yang menyebabkan persaingan anatara para pengusaha semakin mencolok.
Persaingan ini dapat berbentuk apa saja, mulai dari persaingan harga, mutu, maupun
potongan harga atas suatu barang (diskon). Yang paling mencolok saat ini, khususya
di bidang jual beli kenderaan bermotor, terutama sepeda motor, maka dapa kita lihat
langsung persaingan antara para pengusaha dalam memberikan subsidi harga atas
produk-produk mereka.
Bagi

konsumen,

degan

adanya

cara

mudah

untuk

mendapatakan

kebutuhannya, terutama dalam hal ini sepeda motor, maka tentu saja dapat
mempermudah konsumen dalm melaksanakan aktivitasnya. Perusahaan pembiayaan
konsumen (Customer Fiance) dalam prakteknya dapat saja memberikan bantuan
untuk pembelian produk-produk dalam kelompok usahanya. Perusahanan seperti ini
biasanya disebut Captive Finance Company. Di samping itu ada juga perusahaan
22

M. Yahya Harahap, SH., Op. Cit, hal. 216.
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pembiayaan yang melakukan kerjasama langnsung dengan agen-agen atau dealerdealer dari produk atau barang-barang tertentu. Seperti halnya perushaan Astra yang
mempunyai anak perusahaan pembiayaan konsumen yang diberi nama Federal
International Finance (FIF). Fungsi daripada perusahaan pembiayaan ini selain
membiayai embelian produk kelompokya, juga bekerjasama dengan seluruh dealer
Honda di Indonesia, termasuk PT. Indako tempat Penulis melakukan riset.
Untuk melindungi masyarakat dan perusahaan pembiayaan konsumen yang
merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan pemerintah telah mengatur
ketentuan tentang Perusahaan Pembiayaaan dengan dikeluarkannya Keppres No.
61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang mulai berlaku sejak tanggal 20
Desember 1988. adapun bunyi Pasal 1 ayat 66 Keppres No. 61/1988 tersebut yaitu
“”Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Customer Finance Company) adalah Badan
Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen
dengan system pembayaran angsuran berkala”. Keppres ini kemudian ditindaklanjuti
dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK/103/1988 “Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”.
Dalam sistem jual beli secara kredit, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam
perjanjian tersebut dan para pihak tersebut mempunyai hubungan. Para pihak yang
terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut yaitu pihak supplier, pihak perusahaan
pembiayaan, dan pihak konsumen. Adapun hubungan para pihak tersebut yaitu :
1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen
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Hubungan kreditur dengan konsumen merupakan hubungan kontraktual yakni
kontrak pembiayaan konsumen. Pihak pemberi dana disebut sebagai pihak Kreditur
dan pihak penerima dana disebut sebagai pihak Debitur. Kreditur mempunyai
kewajiban untuk memberi dana atas pembelian suatu barang yang hendak dibeli
debitur. Debitur juga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan
harga dan tenggang waktu yang telah diperjanjikan. Ketentuan-ketentuan mengenai
perjanjian kredit di dalam KUH Perdata berlaku karena merupakan sejenis perjanjian
kredit, namun ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara
yuridis formal tidak berlaku karena kreditur bukan merupakan bank.
2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier
Selain mempunyai hubungan dengan kreditur, konsumen juga mempinyai
hubungan dengan supplier. Hubungan tersebut merupakan hubungan jual beli
bersyarat, dimana supplier merupakan penjual dan konsumen sebagai pembeli,
dengan syarat bahwa harga akan dibayar pihak ketiga , yakni pihak pemberi biaya.
Pihak supplier berkewajiban untuk memberikan garansi purna jual atas barang
tersebut, yakni sepeda motor.
3. Hubungan Penyedia dana dengan Supplier
Hubungan antara supplier dengan pihak pemberi dana tidak mempunyai
hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak pemberi dana menyediakan dana untuk
digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan konsumen.
Dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumen, terlebih dahulu dibuat
perjanjian, dan perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen,
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yakni antara konsumen dengan pemberi biaya, sementara pihak supplier hanya
sebagai penyedia fasilitas saja.
Jika dilihat dengan kenyataan saat ini, dapat dilihat bahwa perekonomian kita
berkembang karena adanya system penjualan secara kredit tersebut. Adapun yang
menjadi faktor perkembangan tersebut yakni karena :
1. masyarakat semakin mudah untuk memperoleh kendaraan pribadi sebagai
sarana pendukung dalam melakukan aktivitas mereka.
2. supplier semakin bersaing untuk mngembangkan usahanya hingga ke daerahdaerah sehingga pembangunan di daerah tersebut berkembang pula.
3. supplier relative kecil menmgalami kerugian apabila konsumen melakukan
wanprestasi. Hal ini karena pihak perusahaan pembiayaan lah yang akan
menanggung risiko tersebut.
4. bagi pemerintah, semakin banyak kenderaan bermotor, maka semakin
bertambah pula pajak yang akan diterima pemerintah. Dengan bertambahnya
pajak yang diperoleh, maka pemerintah dapat melakukan pembangunan
sarana dan prasarana yang mendukung laju perekonomian negara kita.
Di dalam prakteknya, untuk memperoleh persetujuan PT. Indako dalam
memberikan sepeda motor dengan cara kredit, mempunyai syarat-syarat tertentu.
Syarat tersebut yaitu konsumen harus membuat surat permohonantertulis, kemudian
disampaikan pada pimpinan PT. Indako. Selain itu, konsumen juga harus
melampirkan foto copy kartu identitas, kartu keluarga, foto copy rekening listrik
ataupun air ataupun telepon.
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Kemudian setelah persyaratan administrasi tersebut telah dilengkapi, pihak
supplier akan melakukan survey lapangan untuk memeriksa kebenaran dari
persyaratan administrasi yenng diberikan debitur. Jika supplier telah yakin, kemudian
pihak supplier akan menyampaikan permohonan kredit tersebut kepada pihak
perusahaan pembiayaan konsumen, seperti Adira Finance maupun FIF. Setelah
permohonan kredit tersebut diterima oleh pihak pemberi dana, kemudian pihak
pemberi dana akan memeriksa kembali kebenaran dari data-data yang diberikan
debitur.
Diterima atau tidaknya permohonan kredit tersebut kemudian akan diserahkan
pada pihak supplier (PT. Indako). Apabila perusahaan pembiayan setuju, maka akan
diserahkan pula persyaratan yang akan dijelaskan supplier kepada debitur. Apabila
debitur setuju dengan persyaratan tersebut,maka terjadilah transaksi jual beli sepeda
motor dengan jaminan secara kredit. Setelah debitur membayar uang muka, kemudian
sepeda motor tersebut akan diperoleh debitur, serta menandatangani akte Perjanjian
Pembiayaan Konsumen dan akte Perjanjian Jaminan Fidusia.
Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan
tersebut merupakan perjanjian baku, karena perjanjian tersebut dibuat secara sepihak
oleh pihak pemberi dana.
Prof. Dr. Mariam Darus Badrlzaman, SH tentang perjanjian baku :
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“Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti
bahasahukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga
memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum” 23.
Perusahaan yang memakai perjanjian baku sangat beruntung karena tidak
memerlukan banyak biaya dalam pembuatan perjanjian dan juga waktu yang singkat,
dan juga tenaga yang lebih efisien dibandingkan harus berhadapan langsung untuk
membuat surat perjanjian dengan masing-masing calon debitur.
Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen biasanya ada disebutkan
mengenai denda ataupun sanksi kepada debitur apabila telat waktu dalam melakukan
pembayarannya.hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 3 ayat 4 Perjanjian Pembiayan
Konsumen, yang menyatakan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran
hutang pembiayan di atas, debitur setuju membayar denda keterlambatan sebesar 5 %
0 (lima permil) per hari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum
dibayar.
B. Jaminan yang Dipergunakan pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor dengan
Jaminan Secara Kredit.
Pada umumnya, Lembaga jaminan yang dipakai para pengusaha pada
perjanjian jual beli dengan cara kredit ini menggunakan lembaga jaminan fiducia.
Yang menjadi jaminan dalam perjanjian jual beli dengan cara kredit ini yakni objek
dari perjanjian tersebut, dalam hal ini sepeda motor itu sendiri.
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Dalam prakteknya, lembaga jaminan yang dipakai oleh PT. Indako adalah
juga merupakan lemga jaminan fiducia. Jadi, walaupun sepeda motor yang menjadi
objek perjanjian tersebut telah diterima oleh pihak debitur, namun mereka tidak dapat
bertindak

secara bebas atas sepeda motor tersebut, karena debitur masih

berkewajiban melunasi harga sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, setiap peralihan
atau pembebanan jaminan atas sepeda motor tersebut harus mendapat persetujuan
ataupun juga harus diketahui oleh PT. Indako. Hal ini karena seluruh dokumen yang
berhubungan dengan kepemilikan sepeda motor tersebut dipegang oleh pihak pemberi
dana. Dokumen yang berhubungan dengan kenderaan tersebut yang diberikan kepada
debitur hanyalah STNK saja sampai debitur melunasi pembayaran baru kemudian
seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada debitur. Selain itu, sepeda motor yang
sudah diterima oleh debitur tersebut dapat juga ditarik kembali oleh supplier apabila
telah melewati batas waktu keterlambatan pembayaran cicilan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan.
Yang menjadi dasar terjadinya pembebanan jaminan dalam bentuk fiducia
adalah perjanjian jual beli, karena sepeda motor tersebut dapat dijadikan sebagai
jaminan karena berlakunya hukum jual beli secara kredit tersebut.
Fiducia merupakan perjanjian accesoir, yang lahir dari perjanjian pokok,oleh
karena itu, untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan lembaga jaminan fiducia,
diperlukan tiga jaminan yaitu, adanya perjanjian jual beli yang menjadi dasarnya,
kemudian perjanjian pengakuan atas sisa hutangdan perjanjian pengikatan fiducia,
selama barang-barang yang dibeli belum lunas pembayarannya.
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Dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan jaminan fiducia, jual beli
tersebut sudah dianggap selesai walaupun pembayaran atas barang tersebut belum
selesai dilakukan debitur. Oleh karena itulah perlu dibuat perjanjian pengakuan atas
sisa hutang agar lebih menjamin pelunasan hutang tersebut.

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Jaminan
Secara Kredit.
Istilah Wanprestasi biasanya digunakan dalam lingkungan hukum perdata,
yaitu dalam suatu perjanjian. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat terjadi
apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang
ditentukan dalam isi perjanjian tersebut.
Untuk menentukan seseorang apakah debitur melakukan wanprestasi, maka
perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau
lalai tidak memenuhi prestasi. Keadaan-keadaan tersebut yaitu :
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debiturtidak memenuhi
kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian,
atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undangdalam
perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memnuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, yakni debitur
melaksanakan atau memenuhi apa yang ditentukan oleh undang-undang,
tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam
perjanjian atau yang ditetapkan undang-undang.
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3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, yakni debitur
memenuhi prestasinyatetapi terlambat 24.
Factor-faktor tersebut diatas harus terlebih dahulu dianalisa secara
juridis,karena tidak semua tindakan yang tercantum di atas dapat dikatakan sebagai
tindakan wanprestasi. Alasan yang dapat membuat seorang debitur tidak dapat
dipersalahkan yaitu karena adanya suatu keadaan memaksa (overmacht). Wanprestasi
karena keadaan memaksa bias terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu
buinasa atau lenyap.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatanwanprestasiatau ingkar
janji yang dilakukan oleh debitur dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan
wanprestasi. Oleh karena itu, perlu diteliti apa yang menjadi penyebab debitur
melakukan ingkar janji, baru setelah itu dapat diputuskan apakah ia memang
melakukan ingkar janji atau tidak.
Dalam praktek yang sering dijumpai dalam jual beli sepeda motor secara
kredit yang ada di PT. Indako, maka dapat dilihat bahwa tindakan para debitur dapat
dikatakan tindakan wanprestasi. Hal ini karena karena biasanya debitur tidak
memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya atas pembelian sepeda motor
tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengakibatkan sepeda motor
yang telah diserahkan kepada debitur tersebut harus ditarik kembali. Masalah
penarikan kembali sepeda motor tersebut dari tangan debitur memang telah
memebuhi ketentuan yang tertuang dan telah disepakati di dalam perjanjian.
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D. Aspek Hukum yang Dipergunakan Jika Terjadi Wanprestasi pada
Perjanjian Jual Beli sepeda Motor dengan Jaminan secara Kredit.
Berdasarkan pandangan-pandangan yang telah diuraikan diatas, perlu ditinjau
mengenai peran azas hukum kebebasan berkontrak dalam berbagai kaitan hubungan
hukum yang terjadi antara pengusaha dan konsumen. Salah satu diantaranya adalah
hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan perjanjian baku.
Dalam perjanjian baku terdapat beberapa batasan, salah satunya yaitu bahwa
perjanjian baku sudah terlebih ditentukan oleh perusahaan dan begitu pula
persyaratan yang terkandung di dalamnya merupakan syarat-syarat konsep tertulis
yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya
tidak dapat ditentukan, dan pembuatan perjanjian tersebut dibuat tanpa diketahui oleh
calon debitur. Jadi debitur hanya membaca dan tidak diperlukan oleh kreditur
tanggapan debitur atas perjanjian tersehut.
Dalam upaya mencari penyelesaian hukum apabila terjadi perselisihan atau
sengketa, biasanya di dalam setiap perjanjian baku telah dinyatakan bahwa segala
perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini para pihak setuju
memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri dimana Perjanjian ini ditandatangani atau di tempat lainnya yang ditunjuk
oleh Pemberi Fasilitas.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1.

Bahwa jenis perjanjian jual beli secara kredit merupakan suatu
bentuk

yang baru dari jenis-jenis perjanjian pada umumnya yang diatur
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di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian jenis
ini para pihak bebas untuk menentukan apa yang menjadi hak maupun
kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338
Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memp[erbolehkan tiap-tiap
orang untuk membuat kontrak walaupun kebebasan berkontrak tersebut
diperbolehkan, namun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
norma kesusilaan, maupun ketertiban umum tentang peraturan jual beli
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2.

Jaminan yang digunakan dalam perjanjian jual beli secara
angsuran ini adalah jaminan dalam bentuk fiducia, dimana objek dari
perjanjian jual beli tersebut yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam
jaminan yang berbentuk fiducia, walaupun barang yang diperjual belikan
secara kredit tersebut telah diserahkan kepada debitur, namun segala
dokumen yang berhubungan dengan barang tersebut tetap dipegang oleh
kreditur, sehingga jika debitur ingin menjual atau mengalihkan barang
tersebut harus meminta persetujuan ataupun diketahui oleh kreditur.

3.

Bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur
berhak menarik kembali barang yang telah diserahkan kepada debitur.
Namun tidak semua tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh debitur
dapat digolongkan sebagai tindakan wanprestasi, melainkan harus ditlihat
pula apa yang menjadi sebab debitur melakukan tindakan ingkar janji
tersebut.
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4.

bahwa apabila terjadi sengketa dalam perjanjian jual beli secara
kredit ini, biasanya telah ditentukan Pengadilan mana yang berhak
menyelesaikannya, dan biasanya kreditur yang menentukannya.

B. Saran
Hendaknya para debitur lebih teliti untuk membaca dan memahami isi dari
perjanjian tersebut. Hal ini karena perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian
baku yang dibuat sepihak oleh kreditur, dimana debitur tidak diajak dalam proses
pembuatan perjanjian tersebut.
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