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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menjalankan suatu usaha, maka banyak hal yang harus 

diperhatikan, mulai dari modal, pekerja, produksi, serta keuntungan yang 

diharapkan. Hal ini memang sudah menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk 

menghitung hal tersebut agar usaha yang dijalankan dapat lancar dan dengan 

keuntungan yang diharapkan. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pabrik kertas yang dikelola oleh PT. 

Indah Kiat yang berlokasi di Perawang Kabupaten Siak merupakan pabrik 

kertas yang cukup besar, yang menampung banyak tenaga kerja. Di samping 

itu juga dalam operasional pabrik tersebut banyak barang-barang sortiran yang 

sebenarnya masih bisa dimanfaatkan tetapi menurut penilaian tidak layak 

untuk diekspor atau dikirim sesuai dengan pesanan yang diterima. 

Dengan banyaknya barang-barang bekas yang setiap hari menumpuk 

di pabrik, maka pihak perusahaan mengambil kebijakan untuk melelang 

barang-barang bekas tersebut untuk dijual kepada perusahaan lain, dengan 

mengadakan perjanjian jual beli barang-barang bekas. 

Barang-barang bekas tersebut diangkut oleh pihak kedua ke luar pabrik 

dan lokasi tempat barang-barang bekas tersebur harus dibersihkan, dan pihak 

perusahaan dalam hal ini memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk 

mengatur dan mengangkut barang-barang bekas tersebut sesuai dengan 

perjanjian lelang yang telah disepakati bersama. 
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Sehubungan dengan perjanjian lelang jual beli barang-barang bekas, 

maka PT. Indah Kiat memberikan kepercayaan kepada CV. Sinar Gemilang 

Abadi, untuk mengambil barang-barang bekas tersebut di lokasi penumpukan 

yang telah ditentukan. Dalam Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Barang-Barang 

Bekas disebutkan, bahwa kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan 

perjanjian jual beli Bulk Tank Bagus 1000 Kg Bekas dan Bulk Tank Rusak 

800-1000 Kg Bekas yang selanjutnya disebut Barang Bekas, degan ketentuan 

yang tercantum dalam perjanjian,  barang-barang yang dimaksud masih bisa 

dipergunakan. 

Dalam perjanjian jual beli barang-barang bekas tersebut Pihak Pertama 

(PT. Indah Kiat) telah membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh 

Pihak II (CV. Sinar Gemilang Abadi), sebagaimana tertera dalam Pasal 8 

Perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa: 

a. Setiap truk yang masuk ke lokasi pabrik harus melaporkan diri kepada 

pihak keamanan/security pihak I, untuk menimbang kosong dan keluar 

menimbang pula setelah bermuatan. 

b. Saat masuk ke lokasi pabrik, setelah truk ditimbang dalam keadaan kosong 

harus ditemani oleh satpam sampai di seksi yang bersangkutan (general 

material) untuk melapor pemuatan “Barang Bekas” tersebut. Setelah 

selesai muat, petugas general material beserta satpam yang mendampingi 

sampai di tempat timbangan. 

c. Setiap truk setelah selesai memuat “Barang Bekas”, harus dilengkapi 

dengan Pass Barang Keluar (PBK) dan Surat Timbangan, baru 

diperbolehkan keluar dari lokasi pabrik. 
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d. Lokasi pengambilan “Barang Bekas”, adalah sesuai dengan tempat dan 

tumpukan yang telah ditentukan oleh petugas general material (tidak 

diperkenankan mengambil “Barang Bekas” yang ada di luar dari lokasi/ 

tumpukan yang telah ditentukan. 

e. Segala peralatan pekerjaan yang menyangkut pengambilan “Barang 

Bekas” tersebut dan buruh kerja pemuatan serta keselamatan kerja menjadi 

tanggung jawab sepenuhnya Pihak II. 

f. Pihak II tidak dibenarkan memindahalihkan hasil pelelangan tersebut 

kepada pihak lain dengan alasan apapun. 

g. Pihak II wajib menjaga kebersihan lingkungan pada saat memasuki lokasi 

pembongkaran, pemuatan “Barang Bekas” dan transportasi pengeluaran 

“Barang Bekas” serta wajib mematuhi peraturan-peraturan dalam 

lingkungan perusahaan Pihak I.1 

Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pihak I dan sudah 

disepakati oleh Pihak II. Namun di lapangan ketentuan tersebut ternyata tidak 

dapat dipatuhi oleh Pihak II, di antaranya adalah Pihak II mengambil “Barang 

Bekas” tersebut tidak sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Pihak 

I. Di samping itu Pihak II juga tidak membersihkan lokasi dimana tempat 

“Barang Bekas” tersebut diangkut. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyono tandi selaku Humas dari  

PT.Idahkiat mengatakan, bahwasannya pihak kedua yaitu CV.Sinar Gemilang 

Abadi melakukan pelanggaran dalam perjanjianyang mana pihak kedua 

                                                             
1
Pasal 8 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas   
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mengambil barang-barang bekas tidak sesuai pada tempat yang telah 

ditentukan oleh perusahaan kami, dan para pekerja dari pihak kedua tidak 

membersihkan area lokasi penumpukan barang yang mana telah di tetapkan 

dalam perjanjian yang telah di sepakati antar kedua belah pihak.
2
  

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh Nova Yanti selaku 

Direktur CV.Sinar Gemilang Abadi mengatakan, memang benar pihak kami 

telah melakuakan pelanggaran dalam isi perjanjian dan masalah pelanggaran 

ini kami musyawarahkan dn mufakat kepada pihak pertama dan tidak sampai 

kejalur pengadilan.
3
    

Apa yang sudah dilakukan oleh Pihak II (CV. Sinar Gemilang Abadi) 

tersebut jelas sudah bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam hal ini Pihak II sudah melanggar Pasal 1234 KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, 

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.4 Di sini terlihat 

bahwa Pihak II seharusnya berbuat sesuatu tetapi ia tidak berbuat apa yang 

sudah disepakati dalam perjanjian, sehingga dalam hal ini Pihak II sudah 

melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati. 

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang 

menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak 

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau 

                                                             
2
 Mulyono tandi (humas PT.Indahkiat),wawancara, Tanggal 8 November 2016 

3
 Nova Yanti (Direktur CV. Sinar Gemilang Abadi),Wawancara, Tanggal 9 November 

4
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1985), h.291  
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jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang 

telah dilampaukannya”.5 

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji 

yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, 

ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang 

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.  

Sehubungan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, maka apabila 

dilihat perjanjian jual beli yang dilakukan antara Pihak I (PT. Indah Kiat) 

selaku pemilik barang dengan Pihak II (CV. Sinar Gemilang Abadi) selaku 

pembeli, maka disini terlihat Pihak II Pembeli tidak dapat melaksanakan isi 

perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu Pihak II tidak mengambil 

“Barang Bekas” tersebut pada tempat yang telah ditentukan, serta Pihak II 

tidak membersihkan lokasi dimana “Barang Bekas” tersebut diangkut. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melihat lebih jauh 

masalah ini dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dengan 

mengambil judul: “PERJANJIAN JUAL BELI BARANG-BARANG BEKAS 

ANTARA PT. INDAH KIAT DENGAN CV. SINAR GEMILANG ABADI 

PERAWANG KABUPATEN SIAK”.  

 

B. Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis membatasi kepada masalah 

yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan tata cara serah terima barang-

barang bekas, persyaratan yang harus dipenuhi, serta hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan. 

                                                             
5
 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12 
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C. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli barang-barang bekas antara 

Pihak I (PT. Indah Kiat) dengan Pihak II (CV. Sinar Gemilang Abadi) di  

Perawang Kabupaten Siak? 

2. Bagaimana cara penyelesaian apabila pihak II (pembeli) melakukan 

pelanggaran terhadap perjanjian? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli barang-barang bekas 

antara Pihak I (PT. Indah Kiat) dengan Pihak II (CV. Sinar Gemilang 

Abadi) di Perawang Kabupaten Siak. 

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian apabila pihak II (pembeli) melakukan 

pelanggaran terhadap perjanjian. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara 

teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah 

pelaksanaan perjanjian jual beli barang-barang bekas. 

b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 

Pekanbaru. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. 

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian  yang dilakukan langsung ke 

lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab  

permasalahan yang diteliti. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah 

deskriptif, artinya menggambarkan meng.enai pelaksanaan perjanjian jual 

beli barang-barang bekas. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Indah Kiat. Alasan pengambilan 

lokasi ini adalah dalam perjanjian jual beli barang-barang bekas tersebut 

terlihat bahwa pihak penjual sangat memberatkan pihak pembeli dalam hal 

ini CV. Sinar Gemilang Abadi. Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih 

jauh hal ini melalui penelitian di lapangan 

3. Populasi dan Sampel. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah 

karyawan PT.indakiat yang bertugas sebagai Humas, Pengawas, dan 

security sebanyak 8 orang, dan CV. Sinar Gemilang Abadi yang bertugas  

Direktur, dan bagian lapangan sebanyak 3 orang.Keseluruhan dari 

populasi yang berjumlah 11 orang tersebut, diambil sampelnya dengan 
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menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana yang terlihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel Persentase 

1 Karyawan PT. Indah 

Kiat (Humas, 

Pengawas lapangan, 

Security) 

8 4 50% 

2 CV. Sinar Gemilang 

Abadi (Direktur, 

Bagian lapangan) 

3 3 100% 

Jumlah 11 7 - 

 Sumber: Data lapangan, 2016 

4. Sumber Data. 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang 

berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli barang-barang 

bekas. 

b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang terkait 

dalam penelitian ini. 

5. Tehnik Pengumpulan Data. 

Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan, melihat kondisi yang ada 

yakni yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli 

barang-barang bekas. 
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b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

informan tentang masalah yang diteliti, yakni dengan pihak PT. Indah 

Kiat dan dari pihak CV. Sinar Gemilang Abadi selaku pembeli. 

c. Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap teori-teori dan buku-buku 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Analisa Data. 

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis 

mengutamakan metoda analisa data, sebagai berikut:  

a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan 

pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan 

dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada 

yang umum. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I  : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Tinjauan Umum tentang PT. Indah Kiat dan CV. Sinar Gemilang 

Abadi. 

Bab III : Tinjauan Teoritis, yang terdiri dari Pengertian Perjanjian, bentuk 

perjanjian, pengertian jual beli, dan wanprestasi. 
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Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari pelaksanaan 

perjanjian jual beli barang-barang bekas, dan cara penyelesaian 

apabila pembeli melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

 

 


