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ABSTRAK
Kasus jual beli kapal laut di Malaysia antara pembeli dan penjual yang sudah
diperkuat dengan akta notaris di Batam. Dengan perjanjian bahwa setelah dibayar uang muka
(Dp) penjual akan mengantarkan kapal tersebut ke Batam, setelah 2 (dua) minggu perjanjian
ditandatangani faktanya 2 (dua) bulan setelah perjanjian ditandatangani kapal yang
diperjanjikan yang berada di Malaysia tersebut sudah hancur. Notaris dalam hal ini tidak
mengecek langsung ke galangan kapal tersebut, bagaimana status atau asal usul kapal, serta
status kapal yang bersangkutan.
Notaris hanya mempercayai para pihak sebelum mengikat perjanjian jual beli
tersebut, artinya notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta jual
beli tersebut. Status kapal diketahui setelah pembuatan akta jual beli, bahwa kapal yang
bersangkutan berstatus dalam sengketa dan akan dilakukan eksekusi berupa penghancuran
oleh galangan kapal di Malaysia, karena pemilik kapal tidak membayar hutang biaya docking
sebesar 1,7 M, maka pihak galangan kapal meminta keadilan ke Mahkamah Malaysia, dan
diputuskan bahwa kapal yang bersangkutan dihancurkan. Dari kasus tersebut di atas, terlihat
bahwa notaris dalam membuat akta tidak jual beli tersebut tidak mengecek secara langsung
objek yang diperjualbelikan, sehingga objek kapal yang diperjualbelikan tersebut dalam
status sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, karena sebab/kausa yang
diperjanjikan tersebut adalah terlarang atau tidak halal.
Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah bagaimana keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris yang
berindikasi perbuatan melawan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap
pembeli yang tercantum di dalam akta notaris jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan
melawan hukum.
Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu
usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan keabsahan akta notaris atas objek jual
beli kapal laut di Malaysia yang berindikasi perbuatan melawan hukum. Hal ini dilakukan
melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode
deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah
yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan,
yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa keabsahan akta jual beli kapal laut yang
dibuat oleh notaris yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa akta yang dibuat oleh
notaris yang tidak mengetahui secara jelas objek yang diperjanjikan dapat dibatalkan atau
batal demi hukum, sebagaimana halnya dengan perjanjian jual beli kapal laut yang mana
notaris tidak mengetahui keberadaan dari kapal tersebut, yang ternyata kapal laut tersebut
dalam kondisi sengketa di Malaysia karena pemiliknya tidak membayar sewa sandar kapal
tersebut, dan menurut putusan pengadilan di Malaysia maka kapal tersebut harus
dihancurkan. Dalam kasus ini terlihat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut
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tidak jelas objeknya, dan hal ini dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan
alat bukti yang kuat.
Perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum di dalam akta notaris jual beli
kapal laut yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa si pembeli dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan karena si penjual dan notaris yang mengeluarkan akta jual beli
tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai kondisi objek yang diperjanjikan. Oleh
karena itu si penjual dan notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan si penjual
juga sudah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah disepakati,
perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh si pembeli adalah dengan cara mengajukan
gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian akibat dari perbuatan tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Manusia dalam hidupnya senantiasa berhubungan dengan manusia yang
lainnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya.
Artinya hubungan tersebut bisa saja terjadi akibat dari suatu kebutuhan yang harus
dipenuhi. Kebutuhan di sini dapat berupa moril maupun materil, kebutuhan moril
bahwa manusia itu sudah pasti memerlukan orang lain, sedangkan kebutuhan
materil adalah kebutuhan akan uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup
manusia.
Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari
sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup
tersebut. Oleh karena itu berbagai macam dan cara dilakukan demi untuk
melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai kuli, pegawai swasta,
pegawai negeri, pebisnis dan sebagainya.
Di era globalisasi ini banyak terjadi kemajuan luar biasa dalam persediaan
informasi dan kecepatan komunikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam
bisnis atau pemasaran yang tidak lepas dari kedua hal tersebut. Disamping itu,
kemajuan tekhnologi membantu perubahan dari pemasaran yang sederhana
menjadi maju.
Pada mulanya suatu badan usaha yang dibentuk oleh lebih dari satu orang
tersebut

merupakan kumpulan orang. Dengan menyerahkan sejumlah harta

kekayaan mereka kedalam kumpulan tersebut yang menjadi badan usaha, mereka
1
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dapat melakukan usaha secara bersama-sama dengan mempergunakan harta
kekayaan yang dimasukkan dalam badan usaha tersebut. Dengan penyerahan harta
kekayaan

tersebut,

sesungguhnya

orang-orang

ini

masih

bebas

untuk

mempergunakan harta kekayaan tersebut, selama dan sepanjang diperlukan untuk
menjalankan usaha yang telah mereka sepakati secara bersama1.
Suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau
keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu keuntungan dan manfaat
lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihakdengan kehadiran suatu usaha,
misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam proyek maupun
yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemeritah.
Keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan,
pemerintah maupun masyarakat antara lain2 :
1. Memperoleh keuntungan keuangan
2. Memberi peluang kerja
3. Manfaat Ekonomi
a.

Menambah jumlah barang dan jasa.

b.

Meningkatkan mutu produk.

c.

Meningkatkan devisa untuk Eksport.

d.

Menghemat devisa untuk barang Import

4. Tersedia sarana dan prasarana
5. Membuka isolasi wilayah.

1
2

Widjaja Gunawan, Persekutuan Perdata, (Jakarta: PT. Kencana, 2004 ), h. 5.
Kasmirdan Jakfar, Studi kelayakan Bisnis, (Jakarta: PT Prenada Media, 2003), h.16
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Dalam dunia bisnis tersebut yang perlu diperhatikan aturan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku, agar dalam melaksanakan bisnis tersebut tidak
salah atau dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan perundang-undang adalah sangat penting bagi pengusaha dalam
menjalankan usahanya.
Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas
hukum yaitu menjamin kepastian hukum, hubungan-hubungan yang terdapat
dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas
lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan, yaitu hukum harus menjamin
keadilan maupun hukum harus tetap berguna3.
Untuk menjamin berjalannya usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut
tentunya membutuhkan legalitas yang kuat yang harus disahkan atau dikuatkan
dengan akta yang dibuat oleh notaris. Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.4
Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris berwenang membuat akta autentik
mengenai

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan

perundang-undangan

3

dan/atau

yang

dikehendaki

oleh

yang

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1986), h. 37
4
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
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berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian
tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.
Demikian juga halnya dengan jual beli kapal laut di Malaysia antara
pembeli dan penjual yang sudah diperkuat dengan akta notaris di Batam. Dengan
perjanjian bahwa setelah dibayar uang muka (Dp) penjual akan mengantarkan
kapal tersebut ke Batam, setelah 2 (dua) minggu perjanjian ditandatangani
faktanya 2 (dua) bulan setelah perjanjian ditandatangani kapal yang diperjanjikan
yang berada di Malaysia tersebut sudah hancur.
Notaris dalam hal ini tidak mengecek langsung ke galangan kapal tersebut,
bagaimana status atau asal usul kapal, serta status kapal yang bersangkutan.
Notaris hanya mempercayai para pihak sebelum mengikat perjanjian jual beli
tersebut, artinya notaris tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat
akta jual beli tersebut. Status kapal diketahui setelah pembuatan akta jual beli,
bahwa kapal yang bersangkutan berstatus dalam sengketa dan akan dilakukan
eksekusi berupa penghancuran oleh galangan kapal di Malaysia, karena pemilik
kapal tidak membayar hutang biaya docking sebesar 1,7 M, maka pihak galangan
kapal meminta keadilan ke Mahkamah Malaysia, dan diputuskan bahwa kapal
yang bersangkutan dihancurkan.
Dari kasus tersebut di atas, terlihat bahwa notaris dalam membuat akta
tidak jual beli tersebut tidak mengecek secara langsung objek yang
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diperjualbelikan, sehingga objek kapal yang diperjualbelikan tersebut dalam status
sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, karena sebab/kausa
yang diperjanjikan tersebut adalah terlarang atau tidak halal.
Hal ini juga merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa setiap perbuatan melanggara
hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan bagi orang
yang karena salahnya tersebut menimbulkan kerugian itu, wajib mengganti
kerugian tersebut.
Kapal yang diperjualbelikan tersebut juga masih dalam status jaminan
pada BNI, tetapi pemilik kapal membuat penggantian jaminan dengan jaminan
baru, dan pihak BNI baru saja mengeluarkan surat penerimaan agunan yang baru,
kemudian notaris dengan surat tersebut langsung melakukan jual beli dan
membuat akta perjanjian jual beli kapal tersebut, tanpa dasar yang kuat apakah
sudah dilunasi atau dibebaskan hak tanggungannya oleh pihak bank atau belum.
Dari kasus inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul
“Keabsahan Akta Notaris atas Objek Jual Beli Kapal Laut yang Berindikasi
Perbuatan Melawan Hukum”.
B.Batasan Masalah
Untuk memberikan arah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi
pada pembahasan yang berhubungan dengan keabsahan akta notaris terhadap jual
beli kapal laut di Malaysia, terjadinya perbuatan melawan hukum, serta
perlindungan pihak-pihak yang berhubungan dengan jual beli tersebut.
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C.Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris
yang berindikasi perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum di
dalam akta notaris jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan melawan
hukum?
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh
notaris yang berindikasi perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum
di dalam akta notaris jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan
melawan hukum.
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat secara teoritis, diharapkan dengan penelitian ini ditemukan teori
yang jelas dan relevan, dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan
dengan keabsahan akta notaris atas objek jual beli kapal laut di Malaysia
yang berindikasi perbuatan melawan hukum serta perlindungan bagi para
pihak.
2. Manfaat secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan
masukan bagi pengusaha kapal, dan khususnya ditujukan kepada notaris.
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E.Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum
normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan keabsahan
akta notaris atas objek jual beli kapal laut di Malaysia yang berindikasi perbuatan
melawan hukum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum
positif beserta

dengan

asas-asasnya.

Metode

deduksi

dilakukan untuk

menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar
dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. 5
Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu
penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Sumber Data
Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam
penelitian ini dibedakan menjadi:
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti
norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan.

5

h.74

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di
sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum primer yang isinya
tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai
hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan
dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua
bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan
topik yang dikaji dalam penelitian ini.
3.Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap
permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang Keabsahan
Akta Notaris atas Objek Jual Beli Kapal Laut di Malaysia yang Berindikasi
Perbuatan Melawan Hukum.
4. Analisis Data
Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis,
yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang keabsahan akta notaris
atas objek jual beli kapal laut di Malaysia yang berindikasi perbuatan melawan
hukum. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan
melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu
mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang
bersifat khusus.
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F.Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam
penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:
Bab I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS
Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian notaris,
tugas dan wewenang notaris, dan macam-macam perjanjian.

Bab III

TINJAUAN TEORITIS
Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri
dari pengertian jual beli, syarat jual beli, pengaturan tentang jual
beli, perjanjian nominaat dan innominaat, dan wanprestasi.

Bab IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari
keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris dan
berindikasi perbuatan melawan hukum, dan perlindungan hukum
terhadap para pihak yang ada di dalam akta notaris jual beli kapal
laut yang berindikasi perbuatan melawan hukum.

Bab V

PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari babbab sebelumnya yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga
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berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk
perkembangan hukum kuhususnya Hukum Perdata.
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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS
A. Pengertian Notaris
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta
Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undangundang.
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang
dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam undang-undang. Akta notaris merupakan akta yang dikeluarkan oleh notaris
dalam berbagai hal yang berhubungan dengan sertifikat tanah, perjanjian/kontrak
dan sebagainya.
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat untuk dapat
diangkat menjadi Notaris adalah:
a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
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f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan
Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris
setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang
untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,
Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris menjelaskan bahwa:
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari
psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan spesialis notariat
yang belum diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang jabatan
notaris mulai berlaku;
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g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama
dengan pihak lain;
i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai
karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut
pada kantor notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang
ditunjuk atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus pendidikan
sebagaimana dimaksud pada huruf f;
j. Tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan
surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi notaris secara tertulis
kepada menteri;
l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri,

pejabat negara, advokat,

pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku
jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan notaris.
(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Fotocopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang
mengeluarkan atau oleh notaris;

14

b. Fotokopi buku nikah, akta perkawinan yang disahkan oleh instansi
yang mengeluarkan atau oleh notaris bagi yang sudah menikah;
c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister
kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;
d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon notaris yang disahkan oleh
Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
e. Fotokopi akta kelahiran surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi
yang mengeluarkan atau oleh notaris;
f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi
Notaris yang disahkan oleh Notaris;
g. Fotocopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja
sebagai karyawan di Kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f;
h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah
atau rumah sakit swasta;
j. Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit
pemerintah atau rumah sakit swasta;
k. Asli surat pernyatan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa
pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,
advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang
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memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
l. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa
pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
m. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa
pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik
karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat
negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;
n. Paspoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan
menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
p. Alamat surat menyurat,

nomor telepon/telepon seluler/faksimili

pemohon dan e-mail (jika ada); dan
q. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos
pengiriman.
Kemudian tata cata pengangkatan notaris dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu
sebagai berikut:
(1) Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan oleh calon notaris
secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu)
rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui
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pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut juga
menjelaskan bahwa:
(1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka
permohonan diproses dan surat

keputusan pengangkatan notaris

diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung
sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
(2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti
pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang
berlaku.
(3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai notaris dilakukan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat
pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Ham juga menjelaskan bahwa:
(1) Sebelum menjalankan jabatannya,

notaris wajib

mengucapkan

sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
(2) Pelaksanaan sumpah jabatan notaris dilakukan dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat
pengangkatan notaris.

keputusan
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(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpah/jani jabata notaris, yang bersangkutan wajib:
a. Menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan undangundang jabatan notaris;
b. Menyampaikan potocopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji
jabatan notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi
Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas
Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan
c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan
cap/stempel jabatan Notaris

berwarna merah kepada Menteri cq.

Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, organisasi notaris
(kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris
(kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota di
tempat notaris diangkat.
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri,
Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan
cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat
lain yang bertanggungjawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi
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Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati
atau walikota di Tempat Notaris diangkat.
Persyaratan tersebut di atas harus dipenuhi oleh seorang notaris, baru
dapat diangkat sebagai notaris. Oleh karena itu notaris diangkat berdasarkan
persyaratan yang sudah ditentukan dalam undang-undang.
Mengenai pemberhentian notaris dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:
(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya,
apabila:
a. Meninggal dunia;
b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas
jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin
atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang
oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan
jabatan notaris.
(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat

diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan
mempertimbangkan kesehatan dan kondite notaris yang bersangkutan.
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(3) Perpanjangan masa jabatan notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh
tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq.
Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara
keseluruhan dan dokter rumah

sakit pemerintah atau rumah sakit

swasta;
b. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater
rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
c. Rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas
Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
d. Rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus
pusat organisasi notaris.
Pada Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
disebutkan bahwa:
(1) Dalam hal notaris diberhentikan sementara

dari jabatannya, Majelis

Pengawas Pusat Notaris mengusulkan notaris lain sebagai pemegang
protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.
(2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan notaris lain
sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol
dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.
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(3) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis
Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan
Notaris

yang

diberhentikan

sementara

kepada

Menteri

untuk

diberhentikan dengan tidak hormat.
(4) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain
sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali
protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadapan Majelis
Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan
berakhir.
(5) Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis
Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan
Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari.
Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa:
(1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari
jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.
(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan
pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai
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pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak putusan diucapkan.
(3) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan
notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol
beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
berlaku juga terhadap pasal ini.
Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
disebutkan bahwa:
(1) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dari jabatannya
dengan alasan:
a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga)
tahun;
c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan
jabatan notaris; dan/atau
d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan
notaris.
(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:
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a. Laporan dari masyarakat;
b. Usulan dari organisasi notaris; atau
c. Inisiatif dari Majelis Pengawas.
(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan
resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.
(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan
pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan notaris lain sebagai
pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak putusan diucapkan.
(5) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol
beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud Pasal 32 berlaku juga
terhadap pasal ini.
B. Tugas dan Wewenang Notaris
Tugas dan wewenang notaris antara lain adalah:
1. Membuat akta pendirian/anggaran dasar: badan usaha, badan sosial
(yayasan), koperasi dan lain-lain, serta mengurus pengesahannya.
2. Membuat akta-akta perjanjian, misalnya perikatan jual beli tanah, sewa
menyewa tanah, hutang-piutang, kerjasama, perjanjian kawin dan lainlain.
3. Membuat akta wasiat.
4. Membuat akta fidusia.
5. Melegalisir (mengesahkan kecocokan fotocopy surat-surat).
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6. Membuatkan dan mengesahkan (legalisasi) surat-surat di bawah tangan,
misalnya surat kuasa, surat pernyataan, dan surat persetujuan.
7. Membuatkan dan mendaftar/menandai surat-surat di bawah tangan dan
lain-lain.
Sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau hak milik satuan rumah susun.
Tugas dan wewenang PPAT adalah sebagai berikut:
1.

Membuat dan mengurus akta-akta mengenai peralihan hak, seperti jual
beli, hibah, tukar-menukar, pembagian hak bersama.

2. Membuat dan mengurus akta-akta tentang pembebanan hak, seperti
SKMHT dan APHT.
Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi yang memberi kesaksian mengenai:
1. Identitas penghadap dalam hal PPAT tidak mengenal penghadap secara
pribadi.
2. Kehadiran para pihak atau kuasanya.
3. Kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal
obyek tersebut belum terdaftar.
4. Keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam perbuatan akta.
5. Telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang
bersangkutan.
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Dari tugas dan wewenang PPAT tersebut di atas dapat dilihat bahwa,
PPAT mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengesahan dan pembuatan
secara outentik peralihan hak, seperti jual beli, hibah, pembagian hak bersama dan
sebagainya, yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Ada beberapa hal yang merupakan larangan bagi notaris, yaitu:
a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah
jabatan Notaris;
h. Menjadi notaris pengganti; atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.
Beberapa hal tersebut di atas merupakan larangan yang tidak boleh
dilakukan oleh notaris, apabila hal tersebut kedapatan maka dapat dilakukan
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pencabutan izin sebagai notaris, karena sudah melanggar kode etik dan undangundang yang berlaku.
C. Macam-Macam Perjanjian
Perjanjian dalam arti luas tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata,
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan dalam arti
sempit, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang
harta kekayaan.6
Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan
hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak
pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan
orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.7
Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.
Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian,
diperlukan empat syarat:
1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.

Suatu hal tertentu;

4.

Suatu sebab yang halal.8

6

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2014), h.289
7
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), h.122
8
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Tanggungan,
(Jakarta: Kencana, 2008),h.19
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Adapun barang sesuatu yang bisa dituntut dinamakan prestasi, yang
menurut undang-undang dapat berupa:
1.

Menyerahkan sesuatu.

2.

Melakukan suatu perbuatan.

3.

Tidak melakukan suatu perbuatan.9
Bentuk kontrak/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 oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu
pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang
diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak
berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut
tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak
yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

9

Ibid, h.123
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3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris.
Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang
berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT
dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para
pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.10
Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa
perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang
mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
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.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika
ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak.11
Sehubungan dengan fungsi akta notaris tersebut diatas, adalah untuk alat
bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami suatu masalah, sehingga
yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaris tersebut.

10

Salim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar
Grafika,2010),h.43
11
Ibid, h.43
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BAB III
KONSEP TEORITIS
A. Pengertian Jual Beli
Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak
yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,
sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang
terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai
dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata,
perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya, “sepakat” mengenai
barang dan jasa.
Konsensualisme berasal dari kata “konsensus”, yang berarti „kesepakatan‟.
Dengan kesepakatan, dimaksudkan bahwa

di antara pihak-pihak yang

bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya, apa yang dikehendaki
oleh yang satu merupakan apa yang dikehendaki oleh yang lain dan kedua
kehendak itu bertemu dalam „sepakat‟ tersebut.12
Asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian KUH Perdata
tersebut, disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur
tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan bukan pasal 1338 ayat 1 KUH
Perdata. Pasal 1338 ayat 1 berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

12

Richard Eddy, Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi, (Yogyakarta: C.V
Andi offset, 2010), h. 55
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Itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu
kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan
kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah”. Dengan hanya disebutkannya
“sepakat” saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk dan cara (formalitas) apa pun (
misalnya, tulisan, pemberian tanda atau panjer, dan lain sebagainya), dapat
disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu maka sahlah atau
mengikatlah perjanjian itu, atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.13
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, meskipun
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar”.

13

Ibid., h. 56
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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.
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 dijanjikan14. 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 berhadaphadapan (bertimbal balik).
Selanjutnya disamping hal-hal pokok tersebut dapat dikemukakan sifat-

sifat perjanjian jual beli, yaitu15:
1. Bersifat Konsensuil, artinya perjanjian jual beli telah terjadi dengan
adanya kata sepakat diantara para pihak mengenai barang dan harga
meskipun barang belum diserahkan.

14
15

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (bab V buku III Pasal 1457 KUHperdata)
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.
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‟ 16. Atau
menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan
melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua
belah pihak17. Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta atas dasar suka
sama suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syara‟ 18.
Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masingmasing 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.
16

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193
Ibid.
18
Syafi‟i Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45
17
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B.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, yaitu19:
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.

19

Abi Zakaria al-Anshari, Fathu al-Wahab, (Surabaya: al-Hidayah, 2002), h. 157
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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 syaratsyarat 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 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 berikut20:
1. Bagi penjual dan pembeli, syarat-syaratnya antara lain:
1.

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.

2.

Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci alQur‟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.

3.

Tidak dipaksa (dilakukan atas kemauan sendiri)

2.Barang dan harta yang dijual, syarat-syaratnya adalah:
20

Ibnu Mas‟ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia,
2007), h. 28.
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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).

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.

C.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.”
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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, 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.
D.Perjanjian Nominaat dan Innominaat
Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang tercantum dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seperti perajanjian jual-beli, tukarmenukar,

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
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terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum,
yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. 21
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
diperlukan empat 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 UndangUndang Hukum Perdata (BW), tetapi dapat diterima apabila perjanjian baku
tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320
KUH Perdata tersebut di atas.

21

R.Soesilo dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1985), h.305
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E.Wanprestasi
Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah
seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan
sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti
rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, 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 tersebut harus
mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun
demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:
a. Keadaan memaksa (overmacht / force majeure)
b. Kelalaian kreditur sendiri
c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.
Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh
karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat
dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.
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Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa”
(overmacht / force majeure) bila keadaan itu:
a. Di luar kekuasaannya
b. Memaksa
c. Tidak dapat diketahui sebelumnya
Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya,
bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan
yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu keadaan dimana
kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya
terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi
pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor
produk terhenti sementara, dan lain-lain.22
Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya
wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan,
dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai
berikut:
1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.23

22

Abdul R. Saliman, op.cit., h. 52

23

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30
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Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi
tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak
lawan yang dapat berupa tuntutan:
1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). 24
Akibat adanya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:
1. Perikatan tetap ada.
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi
apabila ia terlambat memnuhi prestasi.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan
untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra pestasi dengan
menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.25

24

Ahmadi Miru, Log Cit, h.75
. Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 98.
25
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Keabsahan akta jual beli kapal laut yang dibuat oleh notaris yang berindikasi
perbuatan melawan hukum, bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang tidak
mengetahui secara jelas objek yang diperjanjikan dapat dibatalkan atau batal
demi hukum, sebagaimana halnya dengan perjanjian jual beli kapal laut yang
mana notaris tidak mengetahui keberadaan dari kapal tersebut, yang ternyata
kapal laut tersebut dalam kondisi sengketa di Malaysia karena pemiliknya tidak
membayar sewa sandar kapal tersebut, dan menurut putusan pengadilan di
Malaysia maka kapal tersebut harus dihancurkan. Dalam kasus ini terlihat
bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak jelas objeknya, dan hal ini
dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat.
2. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang tercantum di dalam akta notaris
jual beli kapal laut yang berindikasi perbuatan melawan hukum, bahwa si
pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena si penjual dan notaris
yang mengeluarkan akta jual beli tersebut tidak menjelaskan secara tegas
mengenai kondisi objek yang diperjanjikan. Oleh karena itu si penjual dan
notaris sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan si penjual juga sudah
melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang sudah disepakati,
perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh si pembeli adalah dengan cara
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mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian akibat dari
perbuatan tersebut.
B. Saran
Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan
saran sebagai berikut:
1. Kepada notaris yang membuat akta harus benar-benar mengetahui objek yang
diperjanjikan tersebut, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan yang dapat
merugikan salah satu pihak. Notaris harus melakukan pengecekan ke lapangan
terhadap objek yang dijadikan perjanjian oleh kedua belah pihak dalam akta
yang diterbitkan tersebut.
2. Kepada penjual harus benar-benar dapat menjelaskan dan menunjukkan kepada
si pembeli tentang kondisi barang yang diperjualbelikan tersebut, apakah si
pembeli setuju atau tidak dengan kondisi barang yang dijual tersebut, sehingga
tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut.
3. Kepada si pembeli harus benar-benar dapat melihat kondisi barang yang dibeli,

agar tidak terjadi kerugian untuk masa yang akan datang. Si pembeli harus
mendapatkan penjelasan dari penjual tentang kondisi barang yang dijual
tersebut, apakah pembeli setuju atau tidak. hal ini diperlukan agar masingmasing pihak merasa senang dan tidak merasa dirugikan dari perjanjian jual
beli tersebut.
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