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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

Ketentun mengenai perjanjian terdapat dalam pasal 1313 

KUHPerdata.Dirumuskan dalam ketentuan perjanjian adalah “suatu 

perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu oaring atau lebih”. Dengan adanya pengertian perjanjian dapat 

dipahami bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan 

perjanjian adalah sama dan sederajat.
23

 

Defenisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: 

1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 

2) Tidak tampak asas konsnsualisme;dan 

3) Bersifat dualisme
24

 

Tidak jelasnya defenisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut 

hanya disebutkan perbuatan saja.Sehinggayang bukan perbuatan hukum 

pun disebut perjanjian.Untuk memperjelas pengertian itu maka harus 

dicarai dalam doktrik.J.satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi: 

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua oang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua 

belah pihak saling mengikatkan diri.  
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Mohd. Syaufii Syamsuddin, Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Indistrial, (Jakarta   

Sarana Bakhti Persada, 2003), h. 4. 
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Dikatakan terlalu luas, karena rumusan; “suatu perbuatan” dapat 

mencakup perbuatan hukum ( sepertizaakwaarneming). Suatu perbuatan 

melawan hukum memang dapat  timbul karena perbuatan manusia dan 

sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajibanuntk 

melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul 

dari perjanjian.
25

 

Sebagai mana disebutkan dalam dokrin lama (teori lama) yang 

disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.Dalam definisi ini telah tampak adanya asas 

konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan 

kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang 

dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.
26

Jadi menurut teori baru ini tidak 

hanya melihat perjanjian sematamata, tetapi harus dilihat perbuatan 

sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya.Perbuatan tersebut antara 

lain:  

a. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 

b. Tahap perjanjian, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak 

antara para pihak. Tahap pelaksanaan pejanjian. 
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Ridwan Khairandy, Op. Cit., h. 58-59 
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Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu kontrak nominaat dan innominaat .kontrak nominaat merupakan 

kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUHPerdata. Kontrak 

innominaat merupakan perjanjian yang timbul,tumbuh,hidup, dan 

berkembang dalam masyarakat.
27

 

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara,adapun 

perbedaan tersebut sebagai berikut: 

1) Perjanjian timbal balik 

Perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepadakedua 

belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yangumun 

terjadi dikalangan masyarakat, misalnya perjanjian jual beli,sewa 

menyewa dan tukar menukar. 

2) Perjanjian sepihak 

Perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan 

hak kepada pihak yang lainya, misalnya perjanjian hibah, hadiah, 

dimana para pihak yang satu berkewajiban menyerahkanbenda objek 

perjanian, dan pihak lainnya berhak menerima bendayang diberikan. 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan 

hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum.Perjanjian juga 

bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan 

kewajiban yaitu akibat-akibat hukumyang merupakan konsekwensi. 

Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan perbuatan untuk 
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melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dankewajiban 

yang disebut prestasi.Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat 

yaitu Suatu perbuatan denganmana satu pihak atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal1313 KUH Perdata).Suatu 

perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.
28

 

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan , 

berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian 

tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan 

(Verbintenis). Dengan demikian , perjanjian dapat menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu 

perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian 

tersebut adalah perjanjian yang sah.
29

 

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian terdiri dari: 

a. Adanya para pihak 

b. Adanya persetujuan antara para pihak 

c. Adanya tujuan yang akan dicapai 

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan 

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu 

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian 
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Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung : Mandar Maju, 1994), h. 
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2. Asas-asas HukumPerjanjian  

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang dientukan oleh undang-

undang .perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akibat dari 

ketentuan itu melahirkan suatu ketentuan bahwa perjanjian itu dapat 

ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara keduanya.
30

 

Mariam Darus mengidentifikasi bahwa didalam hukum perjanjian terdapat 

sepuluh asas yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

1) Asas kebebasan berkontrak . 

2) Asas Kepercayaan.  

3) Asas kekuatan Mengikat.  

4) Asas Persamaan Hukum.  

5) Asas Keseimbangan.  

6) Asas Kepastian Hukum.  

7) Asas Moral. 

8) Asas Kepatutan.  

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, 

sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada 

peraturan yang berlaku. 

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 
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3. Model dan Subtansi Kontrak Baku dalam Transaksi Perdagangan 

Menurut Sluitjer, perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, 

sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian seperti pembentuk undang-

undang swasta, syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian 

adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha 

dalam perjanjian seperti pembentuk undang-undang. 

Sementara itu Sutan Remy Sjahdeni mengatakan perjanjian baku 

adalah perjanjian yang hamper seluruh klausul-klausul yang dibakukan 

oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, namun yang belum 

dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, 

jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek 

yang diperjanjikan. Jadi, yang dibakukan bukan formulir perjanjian 

melainkan klausul-klausulnya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan 

dalam bentuk formulir.  Perjanjian standar bertentangandengan asas 

kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.Terlebih lagi jika ditinjau 

dari asas-asas hukum nasional, yang seharusnya kepentingan 

masyarakatlah yang lebih didahulukan.Dalam perjanjian standar 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang posisi yang 

didominasi oleh pihak pelaku usaha membuka peluang luas baginya untuk 

menyalahgunakan kedudukan.Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya, 

tetapi tidak demikian dengan kewajibannya.
31
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RH.Wiwoho, Keadilan Berkontrak, (Jakarta : Penaku, 2017), h. 110 



 

 
34 

B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli. 

1 Pengertian Jual Beli 

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of 

sale.Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d pasal 1450 

KUHPerdata.Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, 

dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan. Dan pihak untuk membayar harga yang dijanjikan ( pasal 1457 

KUHPerdata ). Esensi dari defenisi ini  menyerahkan benda dan membayar 

harga. 
32

 

Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan 

berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara 

yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual 

beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya 

orang-orang inimencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 

harganya, meskipunkebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 

belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). 

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian 

jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak 

membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang 

memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau 

pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 

KUHPerdata. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam 
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suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan 

uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau 

kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian 

kerja, dan begitulah seterusnya. 

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum 

Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau 

bersifat mengikat para pihak.
33

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 

1459 KUHPerdata menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual 

belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan 

penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdata.Dari 

sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi 

beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator 

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yangmenjadi 

obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam 

perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para 

pihak. 

2 Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli 

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah 

tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. 

Yang menjadi hak penjual adalah menerima harga barang yang telah 

dijualnya dari pihak pembeli sedangkan kewajiban pihak penjual adalah 

sebagai berikut: 
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a. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut. 

b. Menyerahkan barang. 

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual 

kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara 

penyerahan barang yaitu: 

1) Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan 

kekuasaan atas barang tersebut; 

2) Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau 

balik nama pada pejabat yang berwenang; 

3) Barang tidak bertubuh dengan cara cessi. 

Sedangkan masalah biaya dan tempat penyerahan ditentukan 

sebagai berikut: 

a) Biaya penyerahan dipikul oleh sipenjual, sedangkan biaya 

pengambilan dipikul oleh sipembeli, kecuali diperjanjikan, dan 

b) Tempat penyerahan dilakukan ditempat dimana barang yang 

dijual  berada , kecuali diperjanjikan lain. 

c. Kewajiban menanggung pembeli  

d. Wajibmengembalikan kepada sipembeli atau menyuruh 

mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala 

apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah 

dikeluarkan untuk barangnya. 

e. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia  sendiri 

tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan. 
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f. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual 

mengetahui barang yang telah dijula mengandung cacat, serta 

mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada sipembeli. 

g. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui 

adanya cacat tersebut. 

h. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, 

maka kerugian dipikul oleh sipenjual dan diwajibkan mengembalikan 

uang harga pembelian dan kerugian. 

Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut. 

a. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat 

yang ditentukan (pasal 1513 KUHPerdata)  

b. Membayar bunga dari harga pembelian, jika barangyang dijual dan 

diserahkan memberikan hasil (pendapatan). 

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 

sacara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang penjualan barang internasional ,tujuan konvensi 

ini adalah penetapan keseragaman pengaturan yang akan mengatur 

berbagai kontrak untuk penjualan barang-barang internasional  

memperhitungkan perbedaan sosial, ekonomi, dan sistem hukum. Ada 3 

(tiga ) kewajiban pokok penjual, yaitu: 

a. Menyerahkan barang, 

b. Menyerahterimakan dokumen, dan 

c. Memindahkan hak milik. 
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Kewajiban penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli meliputi: 

a. Menyerahterimakan barang kepada pengangkut pertama untuk 

diteruskan kepada pembeli, jika kontrak penjualan menyangkut 

pengangkutan barang; 

b. Merinci jenis-jenis barang yang dikirimkan kepada pembeli; 

c. Menyerahkan barang sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam 

kontrak ; 

d. Menyerahkan barang yang jumlahnya , mutunya, dan uraian barang 

yang diminta dalam kontrak yang dipetikan atau dibungkus ; 

e. Menyerahkan barang yang bebas dari hak apapun atau klaim dari pihak 

ketiga, kecuali pembeli setuju untuk mengambil barang itu bersyarat 

pada hak-hak itu atau klaim  ; 

f. Menyerahkan barang yang bebas dari hak apa pun atau klaim dari 

pihak ketiga yang berdasarkan atas hak milik industri atau hak 

kekayaan intelektual lainnya ; 

Kewajiban pembeli adalah  

a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual ; 

b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak , dan  

c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.
34

 

3 Subjek dan Objek Jual Beli 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian timbul 

disebabkan oleh karena adanya kata sepakat antara dua orang atau 

lebih.Pendukung Perjanjian sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) orang 
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tertentu.Masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang 

berbeda.Satu orang menjadi pihak kreditur, dan seorang lagi sebagai pihak 

debitur.Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek 

perjanjian.Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib 

memenuhi pelaksanaan prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek 

hukum, kreditur terdiri dari:
35

 

1) Individu sebagai Persoon yang bersangkutan. 

a. Manusia tertentu.  

b. Badan Hukum.  

Jika Badan hukum yang menjadi subyek, perjanjian yang diikat 

bernama “perjanjian atas nama” atau veerbintenls op naam, dan 

kreditur yang bertindak sebagaipenuntut disebut “tuntutan atas nama”.  

2) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak 

orang lain tertentu  dapat dilihat pada Pasal 1576 KUHPerdata. 

3) Persoon yang dapat diganti. Mengenai persoon kreditur yang “dapat 

diganti” atau vervangbaar, berarti kreditur yang menjadi subyek 

semula, telah ditetapkan dalam perjanjian (sewaktu-waktu dapat 

digantikan kedudukannya dengan kreditur baru). Perjanjian yang dapat 

diganti ini, dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “aan order” atau 

perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “aan 

toonder”, perjanjian “atas nama“ atau “kepada pemegang atau 

pembawa” pada surat-surat tagihan hutang.  
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Sedangkan menurut KUHPerdata, pihak-pihak dalam perjanjian diatur 

secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 1315, Pasal 1317, Pasal 1318, 

antara lain:  

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 

2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya. 

3. Pihak ketiga.  

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian 

ada dua macam subyek. Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual 

dan pembeli, dan yang kedua adalah seorang dapat berupa suatu badan hukum. 

Kedua subyek hukum tersebut dalam suatu perjanjian jual beli, masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban.
36

 Jika subyek-subyek tersebut (Usaha Dagang 

dan pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 1468, 

1469, dan 1470 KUHPerdata, maka mereka tidak dapat melaksanakan 

perjanjian jual beli. UD (Usaha Dagang) yang berperan sebagai penjual dalam 

melayani pembeli dapat bertindak langsung tanpa keterikatan dengan 

perusahaan sebagai pihak yang memproduksi barang. 

Namun ada pula penjual yang berkedudukan sebagai penyalur resmi 

yang bertindak dan bergerak atas nama perusahaan atau agen resmi, seperti 

dalam perjanjian jual beli tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai 

pihak yang menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen 

dalam memenuhi kebutuhannya.
37

 

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual tersebut 

memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk mendapatkan apa yang 
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Wiryono Prodjodikoro, Azas – Azas Hukum Perjanjian, ( Bandung : Sumur Bandung, 

1983), h. 17. 
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diinginkan, tetapi yang menyangkut masalah klaim dari pembeli terhadap 

barang yang megalami kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama. Jika 

subyek perjanjian jual beli adalah anasir , yang bertindak, yang aktif, maka 

obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan 

oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan untuk membentuk 

suatu perjanjian, yaitu berupa barang. Oleh karena itu, obyek, dalam 

perhubungan hukum perihal perjanjian ialah: hal yang diwajibkan kepada 

pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak-berhak (kreditur) 

mempunyai hak. Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya benda 

yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek suatu 

perjanjian jual beli.Dengan demikian obyek dari perjanjian jual beli tidak 

hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi benda yang menjadi 

kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, asalkan pada waktu penyerahan 

dapat ditentukan jenis dan jumlahnya. 

 

C. Risiko, Wanprestasi Dalam Perjanjian  

1 Risiko  

Menurut Soebekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul 

kerugian jika ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang 

menimpa benda yang dimaskudkan dalam kontrak. Disini berarti beban 

untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu 

pihak saja, sedangkan menurut Abdul R.Saliman alangkah baiknya dalam 

setiap kontrak itu risiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua 

belah pihak.
38
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2 Wanprestasi  

Pasal 1234 KUHPerdata, menentukan setiap perjanjian adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu.Perjanjian yang harus dilakukan itu disebut prestasi. 

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap debitur 

dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah hakekat dari suatu 

perjanjian, istilah lain dari prestasi ini adalah utang. Utang bermakna 

sebagai kewajiban yang harus dipenuhi debitor.Debitor sendiri adalah 

orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan. 

Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban 

kontraktual tersebut dapat berasal dari: 

1 Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan; 

2 Kewajiban yang diperjanjikan para dalam perjanjian atau kontrak; 

3 Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. 

Kewajiban kontraktual yang pertama dapat berasal dari peraturan 

perundang-undangan.Misalnya kontrak kerjasama dalam yang didasarkan 

pada kontrak bagi hasil dibidang minyak dan gas bumi, selain kewajiban 

para pihak ditentukan oleh kontrak dimaksud, tetapi juga kewajiban yang 

ditentukan dalam undang-undang minyak dan gas bumi.
39

 

Menurut pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi 

adalah seseorang yang menyerahkan  sesutau, melakukan sesuatu, dan 

tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang: 
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a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetati terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
40

 

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa 

ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya 

perkara.sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan 

perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan 

sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka 

debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi  + bunga + biaya 

perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan 

alasan: 

a) Keadaan memaksa 

b) Kelalaian kreditur sendiri. 

c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.
41

 

 

D. Pengertian Keagenan/Distributor 

Dalam kamus hukum tidak ditemukan defenisi mengenai distributor. 

Defenisi distributor dapat kita jumpai dalam keputusan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/4/2013, dalam keputusannya disebut 

sebagai berikut : 
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Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016), h. 36 
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“Distributor adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen 

untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk 

subsidi dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen terakhir melalui 

pengecernya.” Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

distributor itu merupakan :
42

 

1. Badan usaha yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. 

2. Membeli dari produsen dan menjual kembali kepada konsumen. 

Distributor berbeda dengan keagenan, meskipun didalam teori hukum 

maupun praktek ditujukan untuk pengertian agen atau distributor. Meskipun 

banyak istilah digunakan untuk pengertian agen ini, tetapi istilah “agen” 

(dalam bahasa inggris  disebut “agent”) lebih sering digunakan dalam literatur 

dan lebih mempunyai karakteristik yang umum. 

Perbedaan pokok agen dengan Ditributor : 

a) Distributor membeli dan menjual barang unuk diri sendiri dan atas 

tanggung jawab sendiri termasuk memikul semua resiko, sedangkan agen 

melakukan tindakan hukum atas perintah dan tanggung jawab principal 

dan risiko dipikul oleh principal. 

b) Distributor mendapat keuntungan atas margin harga beli dengan harga 

jual, sementara agen mendapat komisi. 

c) Distributor bertanggung jawab sendiri atas semua biaya yang 

dikeluarkannya. 
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d) Sistem manajemen dan akuntansi dari distributor bersifat otonom, 

sedangkan keagenan berhak menagih secara langsung kepada nasabah.
43

 

Dalam kegiatan bisnis seseorang atau pihak agen diberi kuasa 

bertindak untuk dan atas nama orang atau pihak principal untuk melaksanakan 

transaksi bisnis dengan pihak lain. Sedangkan seorang distributor tidak 

bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor 

(biasanya supplier, atau manufacture). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara 

agen dengan distributor memilih adanya perbedaan-perbedaan prinsipil adalah 

sebagai berikut :
44

 

a. Hubungan dengan principal. 

Hubungan prinsipal berbeda antara agen dengan distributor seorang 

agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak 

prinsipalnya, sementara seoarang distributor bertindak untuk dan atas 

namnya sendiri (independent tender). 

b. Pendapatan perantara. 

Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan 

barang atau jasa kepada konsumen, sementara bagi distributor, 

pendapatannya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari principal) 

dengan harga jual kepada konsumen. 

c. Pengiriman barang.  

Dalam hal keagenan barang dikirim langsung dari principal kepada 

konsumen, sedangkan dalam hal distribusi, barang dikirim kepada 
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distributor dan baru dari distributor dikirim kepada konsumen.Jadi dalam 

hal distribusi, pihak principal bahkan tidak mengetahui siapa konsumen 

itu. 

d. Pembayaran harga barang.  

Pihak principal akan langsung menerima pembayaran harga dari 

pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi, pihak 

distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen. Dengan kata 

lain, distributor merupakan badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen 

untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran  

pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada petani melalui 

bantuan pengecernya.  

Dalam perjanjian bisnis yang diadakan antara agen/distributor dengan 

prinsipalnya,biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis yang 

isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak 

tersebut,asal saja tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai 

pasal 1388 KUHPerdata. 

Dalam perjanjian juga para pihak  akan merumuskan secara jelas 

peristiwa apa-apa saja yang menjadi perselisihan,yang memeberikan dasar 

bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian keagenan/distributor 

diantara mereka anatara lain adalah: 

1. Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya,sebagaimana 

tercantum pada perjanjian keagenan/distributor termasuk kewajiban 

melakukan pembayaran. 
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2. Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh 

dilakukan. 

3. Para pihak jatuh pailit 

4. Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat 

melaksanakan  apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. 

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa untuk melakukan 

pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran, produsen menunjuk 

distributor dan distributor bisa menunjuk pengecer untuk melakukan kerja 

sama dalam penjualan serta pemasaran kepada konsumen. Untuk dapat 

ditunjuk sebagai seorang distributor harus memenuhi persyaratan penunjukan 

sebagai distributor. 

Adapun Persyaratan Penunjukan Distributor adalah sebagai berikut : 

1. Distributor dapat berbentuk usaha perorangan atau badan usaha baik 

yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 

2. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum. 

3. Memiliki pengalaman sebagai pedagang pupuk minimal 2(dua) musim 

tanam dantelah menunjukkan kinerja distribusi yang baik sesuai dengan 

penilaian dariprodusen. 

4.  Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha 

perdagangan di tempat kedudukannya. 

5. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan 

antara lainSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP), Surat IzinTempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 



 

 
48 

6. Distributor wajib memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat 

transportasiyang dapat menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi 

di wilayahtanggung jawabnya. 

7. Mempunyai jaringan distribusi di wilayah tanggung jawabnya yang 

ditetapkanoleh produsen. 

8. Distributor wajib menunjuk minimal 2(dua) pengecer di setiap kecamatan 

ataudesa yang merupakan daerah sentra produksi pertanian di wilayah 

tanggungjawabnya. 

9. Memiliki permodalan yang cukup dan disepakati oleh produsen 

10. Mempunyai surat rekomendasi sebagai distributor pupuk dari Dinas 

PerindagKabupaten atau kota setempat. 

Selain persyaratan penunjukan sebagai distributor diatas, terdapat 

adanyatugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan Peraturan menteri perdagangan tentang penyaluran dan 

pengadaan pupuk bersubsidi telah dijelaskan dimana Distributor dan pengecer 

harus menjalankan prinsip 6(enam)  tepat yaitu jenis,harga,tempat,waktu,dan 

mutu di Lini IV Kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK 

(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Dalam pasal 17-21 dijelaskan 

bahwa:
45

 

Pasal 17 

1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi 

berdasarkan prinsip 6  (enam) tepat diwilayah tanggung jawabnya. 

2) Tugas dan tanggung jawab Distributor: 
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a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari 

lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai 

dengan Prinsip (enam) Tepat; 

b. Bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk 

bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai 

dengan jumlah dan jenis serta nama san alamat rumah pengecer yang 

bersangkutan 

c. Menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk 

sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh produsen; 

d. Melaksanakan sendiri kegiatan  pembelian dan penyaluran pupuk 

bersubsidi; 

e. Berperan aktif membantu produsen dalam penyuluhan dan promosi; 

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja 

pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada 

petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta 

serta melaporkan hasil pengawasan serta penilaiannya tersebut kepada 

produsen yang menunjuknya; 

3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi,Distributor harus 

menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat,dan wilayah 

tanggung jawab pengecer yang ditunjuknya. 

4) Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melakukan penyaluran 

Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat 

melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka 

waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana 
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Defenitif Kebutuhan Kelompok(RDKK) dengan harga tidak melampaui 

HET (Harga Eceran Tertinggi),setelah berkoordinasi dengan dinas 

kabupaten/kota setempat yang membidangi pertanian . 

Pasal 18 

1) Distributor dilarang melaksankan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada 

pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer 

2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi 

kepada pihak lain ,kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan 

yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan 

distributor yang bersangkutan. 

Pasal 19 

1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan 

prinsip 6(enam) tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok tani 

berdasarkan RDKK 

2) Tugas dan tanggung jawab pengecer 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang 

diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani; 

b. Bertanggung jawab menyalurkan pupuk Bersubsidi sesuai dengan 

peruntukannya; 

c. Bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk 

bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor; 
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d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya 

kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan 

lingkup wilayah tanggung jawabnya; 

e. Menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang 

berlaku dalam kemasan 50 kg, 40kg atau 20 kg dengan penyerahan 

barang di Lini IV/kios Pengecer; 

f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter 

sebagai pengecer resmi dari distribuutoryang ditunjuk oleh 

produsen;dan  

g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku 

3) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1(satu) 

distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk 

bersubsidi. 

Pasal 20 

1) Produsen wajib menjual pupuk bersubsidi kepada distributor di gudang 

Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di lini IV tidak 

melebihi HET. 

2) Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga 

tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan  pengangkutan sampai 

dengan gudang Lini IV Pengecer. 

3) Dalam pelaksanaan pengangkutan pupuk bersubsidi distributor 

menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada produsen dengan 

mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi 
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4) Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidikepada petani dan/atau 

kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak 

melebihi HET. 

5) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksut pada ayat (1) ayat (2) dan 

ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pertanian. 

Pasal 21 

1) Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi 

diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya. 

2) Pihak lain selain produsen,distributor dan pengecer dilarang 

memperjualbelikan pupuk bersubsidi.
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