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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 
A. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap  satu orang atau 

lebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Dalam suatu perjanjian harus  ada kesepakatan antara para pihak, 

yaitu persesuaian pernyataan  kehendak antara kedua belah pihaktidak ada 

paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan 

perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai 

kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah 

pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau 

berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). 

Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum 

menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi: 

a. Anak di bawah umur; 

b.  Orang dalam pengampunan; 

c.  Orang-orang perempuan (istri).  

25 
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3. Suatu hal Tertentu. 

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-

kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda 

yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan 

bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek 

perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu: 

a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan. 

b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain 

seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan 

sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian. 

c. Dapat ditentukan jenisnya. 

d. Barang yang akan datang. 

4. Suatu sebab yang halal 

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, 

artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak 

dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. 

Sedangkan  yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan  

perjanjian adalah sebagai berikut: 

a. Kebebasan berkontrak 

b. Kebebasan konsensualitas 

c. Kebebasan personalia
9
  

                                                             
9
 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), h.18 
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Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah 

sebagai berikut, menurut R. Subekti  Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum 

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal
10

. 

Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji 

untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan 

pihak lain menuntut pelaksanaannya
11

. 

Perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan 

hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada 

satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk menunaikan prestasi.
12

   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang 

perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut 

didalam persetujuan”. 

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang 

disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap 

disebut sebagai syarat subjektif  sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat 

suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. 

Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama 

dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan 

                                                             
10

 R Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h.1 
11

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Sumur, 1981), h.9 
12

 M Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), h.25 
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hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam 

bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 

dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.13 

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang 

menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan 

kewajiban. 

2.  Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 

3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan 

tidak berbuat sesuatu. 

4. Di bidang harta kekayaan.14 

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa 

antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta 

kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang 

harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-

menyewa dan sebagainya. 

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, 

ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja 

                                                             
13

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h.27  
14

Ibid, h.27  
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dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian 

adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam 

bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu 

pihak dalam hubungan hukum tersebut.15 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa 

konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui 

sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setipa 

perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.16 

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau 

perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk 

membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang 

belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun 

kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.17 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 

1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan 

pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sana seperti 
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, h.18  
16

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-

Undang,(Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1  
17

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2000), h.16  
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perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja 

dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak. 

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH perdata hanya bersifat 

pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak 

tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan 

yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, 

disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, 

artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak 

memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, 

berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut. 

 

B. Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis 

dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). 

 Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para 

pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan 

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak 

ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 
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2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaries dalam bentuk akta 

notaries. Akta notaries adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan 

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun 

pihak ketiga.18 

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa 

perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian 

yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hokum atau yuridis. 

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu: 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu. 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. 
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Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h.43  
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3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.19 

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk 

alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, 

sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut. 

Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 

perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 

bermacam-macam perjanjian sebagaimana tergambar di bawah ini. 

1. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 

Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-undang 

tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH perdata, 

menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan sesuatu 

adalah termaktub kewajiban diberi utang untuk menyerahkan kebendaan 

yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah 

yang baik, sampai pada saat penyerahan. 

2. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 

Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Jadi wujud prestasi di sini adalah 

melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 

membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 

patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap-

tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si 
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berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya 

dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 

3. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 

Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti 

yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak 

melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang 

diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata 

“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak 

yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena 

pelanggaran itu maka ia wajib mengganti biaya, rugi dan bunga. 

 

C. Perjanjian Nominaat dan Innominaat 

Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seperti perajanjian jual-beli, tukar-

menukar, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam. Sedangkan perjanjian 

innominaat adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (BW), tetapi boleh dilakukan dan tunduk kepada ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti sewa-beli, dan perjanjian 

lainnya yang ditentukan oleh kedua belah pihak.  Sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, 

bahwa “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, 

maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 

peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang 

lalu”.
20
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R.Soesilo dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1985), h.305  
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Demikian juga halnya dengan kontrak atau perjanjian baku, yang 

dibuat oleh salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain, sebagaimana 

yang diharuskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa “ 

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini dapat diketahui, bahwa 

perjanjian tersebut harus dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati secara 

bersama-sama. Namun dalam perjanjian baku, perjanjian tersebut dibuat oleh 

salah satu pihak, tetapi harus memenuhi persyaratan dalam perjanjian, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu “Untuk sahnya 

persetujuan-persetujuan dipelrukan empar syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal. 

Namun demikian kontrak baku yang tidak diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (BW), tetapi dapat diterima apabila perjanjian baku 

tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 

1320 KUH Perdata tersebut di atas. 

 

D. Perjanjian Jual-Beli 

Jual beli secara etimologis artinya: Tukar menukar harta. Secara 

terminologis, jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan 

dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara‟21. 
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Atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan 

jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas 

kerelaan kedua belah pihak22. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta 

atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang 

dibenarkan syara‟23.  

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun 

masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. 

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli 

dan penjual. Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Dua orang 

yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka 

berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila disebutkan secara umum, 

yang dimaksud dengan hak ini adalah bahwa kata penjual diperuntukkan 

kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah 

orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang 

miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu 

miliknya dengan kompensasi pembayaran. 

 

E. Syarat Jual Beli 

Jual beli dinyatakan  sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah 

satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. 

Menurut sebagian besar  ulama, rukun jual beli ada empat macam, yaitu24: 
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Ibid. 
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 Syafi‟i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45 
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Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, 2002), h. 157 
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1. Adanya Penjual dan Pembeli 

2. Adanya harta (uang) dan barang yang dijual 

3. Adanya sighat yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada 

pembeli sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak pembeli. 

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, 

misalnya: “Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00”.  Sedangkan kabul 

adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: “Saya beli 

barang itu seharga Rp 5.000,00”.  Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan 

kabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah 

berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di 

pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian 

dibawa ke kasir untuk dibayar. 

Adapun syarat sah dari ijab qobul: 

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam 

saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

2. Tidak diselingi kata-kata lain. 

3. Tidak dita‟likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku 

mati, maka barang ini aku jual padamu. 

Selain dari rukun di atas, jual beli dikatakan sah apabila memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya 

perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual 

beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi 

timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang 

berkualitas lebih rendah  kemudian dijual dengan harga barang yang 
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berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang 

mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk 

berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Adapun syarat sah jual beli adalah 

sebagai berikut25: 

1. Bagi penjual dan pembeli, syarat-syaratnya antara lain: 

a. Baligh (berakal)atau dewasa agar tidak tertipu dalam jual beli, akan 

tetapi anak-anak yang belum balighdibolehkan melakukan jual beli 

untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan 

koran. 

b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-

Qur‟an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena 

dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka 

mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin. 

c. Tidak dipaksa (dilakukan atas kemauan sendiri) 

2. Barang dan harta yang dijual, syarat-syaratnya adalah: 

a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, 

seperti anjing, babi dan lain-lain. 

b. Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir). 

c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. 

d. Milik sendiri (barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang 

lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual). 

                                                             
25
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e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui 

banyak, berat, atau jenisnya serta dapat diketahui dengan jelas baik 

ukuran, bentuk dan sifatnya oleh penjual dan pembeli. 

 

A. Pengaturan Tentang Jual Beli 

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli 

juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW 

sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan 

pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya 

adalah: a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang); b) money 

charger (pertukaran mata uang); c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai); 

d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit); e) jual beli dengan cara lelang 

(ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi). 

Dalam Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “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 dijanjikan.” 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa jual beli tersebut 

terjadi ketika kedua belah pihak sepakat, bahwa yang satu menyerahkan 

barangnya dan pihak yang lain membayar sejumlah uang sebagai harga dari 

barang yang diperjanjikan tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan, bahwa “Jual-

beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah 

orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 
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meskipun kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. 

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jual-beli 

terjadi ketika adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu 

barang, walaupun harga barang tersebut belum dibayar tetapi jual beli sudah 

terjadi ketika terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. 

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai 

hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah 

(boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan 

syari‟at-Nya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):275 

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”26 

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat 

agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu 

pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka 

sama suka, bukan karena paksaan. Adapun hukum jual beli ada 4 (empat) 

yaitu: 

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli. 

2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya menjual barang 

untuk membayar hutang. 

3. Sunah, misalnya menjual barang  kepada sahabat atau orang yang sangat 

memerlukan barang yang dijual. 

                                                             
26

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), cet. 3, h. 47 
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4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. 

Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual 

beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak 

ketentraman masyarakat. 

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan27. Dari pengertian perjanjian 

jual beli tersebut, maka ada beberapa hal pokok dalam perjanjian jual beli : 

1. Ada dua pihak Pihak penjual yaitu pihak yang berjanji untuk menyerahkan 

hak milik atas suatu barang. 

2. Pihak pembeli yaitu pihak yang berjanji untuk membayar harga suatu 

barang. 

3. Adanya unsur essensialia dari perjanjian jual beli yaitu barang dan harga. 

4. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya kedua belah 

pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan 

(bertimbal balik). 

Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan 

sifat-sifat perjanjian jual beli, yaitu28: 

1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan 

adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga 

meskipun barang belum diserahkan. 

                                                             
27

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata) 
28

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1458 KUHperdata) 
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2.  Bersifat Obligatoir, artinya perjanjian jual beli hanya menimbulkan hak 

dan kewajiban. Perjanjian jual beli tidak mengakibatkan perpindahan hak 

milik. Hak milik atas suatu benda baru berpindah apabila sudah ada 

penyerahan (levering). Penyerahan (Levering) adalah suatu perbuatan 

hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik. 

 

B. Pengertian Perjanjian Baku 

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, 

yaitu standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah 

ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah 

ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat 

terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady29 mengartikan kontrak baku adalah: 

"Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak 

tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk 

formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika 

kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-

data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam 

klausul-klausul-nya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak 

mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi 

atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak 

tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang 

kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan 
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 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1997, h. 76 
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untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave it". Dengan 

demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat 

yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu 

pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich 

adalah netral". 

Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah30: "Syarat-

syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan 

dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu".  

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian 

itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya 

diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badrulzaman 

mengemukakan bahwa standard contract merupakan perjanjian yang telah 

dibakukan31. Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri 

perjanjian baku, yaitu32: 

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) 

kuat; 

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 

perjanjian; 

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 

4. Bentuk tertentu (tertulis); 

5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif  

                                                             
30

 Hondius, Syarat- Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, dalam Salim HS, 

Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 

2006, h. 146. 
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 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, h.4. 
32

 Ibid, h. 11. 
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Sutan Remy Sjahdeini33 juga memberikan pengertian tentang 

perjanjian baku, perjanjian baku adalah: "Perjanjian yang hampir seluruh 

klausill-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada 

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang 

menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal 

lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang 

dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh 

karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh 

notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-

klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain 

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas 

klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun 

adalah juga perjanjian baku".  

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan 

perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat/ 

sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. 

Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani 

perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada 

karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut34. 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi 

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, 

h. 66. 
34

 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar....Ibid, h. 147. 
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Dalam praktiknya, sering kali debitur yang membutuhkan uang hanya 

menandatangani perjanjian kredit tanpa dibacakan isinya. Akan tetapi, isi 

perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu 

melaksanakan prestasinya karena kreditor tidak hanya membebani debitur 

membayar pokok disertai bunga, tetapi ia juga membebani debitur dengan 

membayar denda keterlambatan atas bunga sebesar 50 % dari besarnya bunga 

yang dibayar setiap bulannya. Dengan demikian, utang yang harus dibayar 

oleh debitur sangat tinggi. Kreditor berpendapat bahwa penerapan denda 

keterlambatan itu karena di dalam standar kontrak telah ditentukan dan diatur 

secara jelas dan rinci dalam kontrak, sehingga tidak ada alasan bagi debitur 

untuk menolak pemenuhan denda keterlambatan tersebut. Oleh karena itu, 

debitur harus membayar pokok, bunga, beserta denda keterlambatannya35. 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku36, 

yaitu: 

1. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat; 

2. Dalam bentuk sebuah formulir; dan 

3. Adanya klausul-klausul pengecualian. 

Dari beberapa pernyataan mengenai perjanjian baku tersebut, maka 

dapat dipahami bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dibuat 

sebelumnya oleh kreditur, dan pihak debitur hanya dapat menyetujui karena 

debitur sangat membutuhkan sesuatu dari perjanjian tersebut, misalnya untuk 

mendapatkan modal dan sebagainya, sehingga dalam perjanjian baku tersebut 

pihak debitur tinggal  menyetujui saja isi perjanjian yang sudah dipersiapkan. 
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