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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga

timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib

selalu di perhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban

yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu

diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya benturan antara

berbagai kepentingan1.

Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual-belikan

mulai jual beli biasa seperti jual beli bahan makanan di kios-kios sampai jual beli

yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah dan lain sebagainya, setiap

orang bebas melakukannya dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan  atau ketidaksamaan

kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada

umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak.

Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan

untuk saling mempertemukan sesuatu yang dinginkan (kepentingan) melalui

1Ellydar chaidir, Jurnal Mahkamah; Ibi Societas Ibi Ius, (Pekanbaru :  Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau, 2011),  h. 195.
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proses tawar menawar2. Pada dasarnya kontrak yang penulis teliti  pada penelitian

ini adalah kontrak dibawah tangan yang dilakukan oleh supplier dengan PT.

Sawit Anugerah Sejahtera  yang berada di Kecamatan Pinggir.

Perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit antara supplier dengan

PT. Sawit Anugerah Sejahteramenimbulkan hak dan kewajiban diantara para

pihak dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan

dalam perjanjian dan juga didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam

KUH Perdata khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu

pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit tersebut

menimbulkan pula sejumlah masalah/konflik yang dapat mengancam

kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak diantaranya adalah

objek perjanjian yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kriteria yang

disepakati, keterlambatan pengiriman objek perjanjian jual beli tanpa alasan yang

jelas dan keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan

kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan

manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum

positif tertuang dalam alinea keempat UUD 19453. Adanya interaksi yang terjadi

antara penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu

akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah akibat

2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Berkontrak
Komersil, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2010), h. 1.

3 Raharjo, Handri, Hukum Perjanjin di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.
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hukum. Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu

kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala

akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada)

sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian perjanjian yang

dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja,

belum memindahkan hak milik (ownership). Hal ini menunjukkan bahwa dalam

hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang artinya suatu perjanjian

dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila

sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu

formalitas.

Kelapa sawit termasuk sumber daya alam dengan potensi produksi

minyaknya, sehingga pengolahan kelapa sawit sangat besar mamfaatnya selain

berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan

perekonomian di Indonesia.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa

sawit yang diolah menjadi CPO di Indonesia adalah PT. Sawit Anugerah

Sejahtera. Dimana perusahaan tersebut membeli kelapa sawit dengan pihak

supplier, yang merupakan unit usaha yang di miliki perorangan dalam hal tersebut

yaitu seorang  yang menjadi tauke sawit/ TBS RAM.  Melalui prosedural

perjanjian dalam hal ini sebagai pihak pertama dalam melakukan perjanjian

bawah tangan tersebut, yang dinamakan dengan perjanjian jual beli, sebagaimana
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yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1457

KHUPerdata, dan Pasal 1458 KUHPerdata.

Apabila diperhatikan dalam proses perjanjian jual beli buah kelapa sawit

antara supplier sebagai penjual dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera sebagai

pembeli, penjual mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan.

Kemudian PT. Sawit Anugerah Sejahtera sebagai pihak kedua menentukan atau

menunjuk pihak supplier sebagai pihak pertama, sebagai pemasok buah kelapa

sawit kepada pihak kedua. Dengan demikian, pihak supplier harus mengisi

formulir yang diberikan oleh pihak PT. Sawit Anugerah Sejahtera dan pihak

supplier masing-masing mempunyai kewajiban, yang terdapat dalam Pasal

perjanjian jual beli kelapa sawit.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan

wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun

melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perjanjian

merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau

dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu4.

Dengan demikian, dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) atau

KUHPerdata diatur mengenai Hukum Perjanjian. Buku III itu menganut asas

kebebasan dalam hal membuat perjanjian (Beginsel der Contracts Vrijheid). Asas

ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa

4 Budiman N.P.D, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa  dari Perspektif Sekretaris,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.
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“Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut,

tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”.

Tetapi dari peraturan ini orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan5.

Sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap

orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan

Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1337 KUHPerdata, yang

menyebutkan “suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana

dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau

debitur6.

Namun pada prakteknya masih terdapat penyimpangan diluar prosedural

mengenai perjanjian jual beli tersebut. Dimana terjadinya penyimpangan pada

bentuk cara pelaksanaanya. Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau

5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan xxix, (Jakarta : Penerbit PT. Intermasa,
2001), h. 127.

6 http://yogiikhwan.wordpress.com “wanprestasi sanksi ganti kerugian dan keadaan
memaksa”,diakses pada tanggal 3 februari 2014.
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lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian

yang dibuat antara pihak penjual (kreditur) dengan pihak pembeli (debitur)7.

Berdasarkan penjelasan di atas lebih dikenal dengan istilah wanprestasi.

Terjadinya wanprestasiini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya8.

Oleh karena itu penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli

buah kelapa sawit oleh supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dimana pelaksanaan perjanjian jual beli

kelapa sawit tersebut merupakan prestasi yang mengikatkan diri,dan juga

membicarakan mengenai akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit

yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak supplier sebagai penjual

tidak memasok buah kelapa sawit sesuai dengan kuantiatas dan kualitas yang

sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh PT. Sawit Anugerah Sejahtera

dengan supplier.

7 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,(Jakarta : Sinar Grafika,
2009), h.98.

8 Budiman N.P.D, Op.cit., h.24.



7

Hal ini yang menjadi persoalan penting untuk penulis sajikan, diakibatkan

kemajuan atas asas kebebasan berkontrak banyak mengalami dampak bermacam-

macam permasalahan. Disebabkan didalam praktek pelaksanaanya jual beli sering

terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati seperti

rendemen sesuai  perjanjian adalah 20.5% sedangkan fakta yang terjadi adalah

18,5% dan jumlah TBS kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit yang dijual oleh

pihak pertama kepada pihak kedua sedikitnya 30.000 kilogram perhari namun

adakalanya pihak pertama tidak memenuhi permintaan yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih

dekat lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa

Sawit antara Supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis”.

Untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa

perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian

ini yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,

keputusan, dan sebagainya). Dalam hal ini pelaksanaan tersebut merupakan

proses pelaksanaan kegiatan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh
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supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten

Bengkalis.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih9. Jual beli buah kelapa

sawit yang dimaksud adalah jual beli yang dilakukan antara supplier dengan PT.

Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sehingga sesuai dengan maksud dan

tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai

pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit oleh supplier dengan PT. Sawit

Anugerah Sejahtera dan akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit

yang dilakukan supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara

Supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis?

2. Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa

sawit antara Supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis?

9 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.153.
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D. Tujuan dan manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian

ini bagi penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit

antara supplier dengan PT. Sawit Nugerah Sejahtera di Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa

sawit antara supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan beberapa

manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi

strata (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA

RIAU.

2. Untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis

dalam bidang ilmu hukum terhadap masalah yang diteliti.

3. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian sehingga

dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat memperoleh data

yang akurat dan relevan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode

sebagai berikut :
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian empiris atau

penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan

dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang

diperoleh langsung dari supplier dan PT. Sawit Anugerah Sejahtera

dengan cara mengadakan observasi langsung kelapangan, dan dengan

menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan

angket. Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran tentang

proses jual beli buah kelapa sawit antara supplier dengan PT. Sawit

Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis,

bagaimana hak dan kewajiban serta resiko kedua belah pihak apabila

adanya wanprestasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis, dimana tempat berkedudukanya perusahaan PT.

Sawit Anugerah Sejahtera.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di teliti

berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya,

sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat
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mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti

dalam menemukan penelitian10.

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah

orang atau pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan

perjanjiaan jual beli buah kelapa sawit yaitu, pihak PT. Sawit

Anugerah Sejahtera dan pihak supplier sebanyak 25 orang, untuk

penentuan sampel penelitian penulis mengambil 2 orang dari pihak

PT. Sawit Anugerah Sejahtera dengan cara Purposive Sampling dan

mengambil seluruh populasi dari supplier untuk dijadikan subjek

penelitian sehingga jumlah semua subjek penelitian adalah 27 orang.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa

wawancara, angket dan perjanjian jual beli buah kelapa sawit

supplier dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera.

b. Data sekunder yaitu data dan informasi pendukung yaitu

diperoleh dari suatu dokumen berupa surat, bacaan-bacaan atau

buku-buku perundang-undangan perdata yang berkenan

dengan pelaksanaan perjanjian.

10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.43
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5. Teknik  Pengumpul Data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan

mencermati, serta merekam prilaku secara sistematis untuk

tujuan tertentu11.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya

langsung dengan responden dilapangan, yang berkenaan

dengan permasalahan yang diteliti.

c. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan

menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh subjek

penelitian atau responden.

d. Studi dokumen, yaitu mempelajari teori-teori yang

berhubungan dengan perjanjian kemudian dikaitkan dengan

data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu peroses untuk menafsirkan atau

memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan

dianalisa secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh

gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam

11 Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta:
Saleba Humanika, 2010), h. 131.
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penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode

kualitatif. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

data primer dan data skunder, data primer tersebut diperoleh melalui

wawancara secara langsung kepada responden dan penyebaran angket

yang diisi oleh responden.

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari

wawancara dan angket,  kemudian penulis mengolah dan menyajikan

data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat kemudian penulis

melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan

menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan

perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada seperti

hukum perjanjian serta pendapat para ahli hukum lainya. Kemudian

penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu

penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum

kepada ketentuan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulis membagi sistematis

penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab,

sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan

memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan

menguraikan satu persatu bab tersebut, yaitu :
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BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian tentang keadaan Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis, gambaran umum tentang PT.

Sawit Anugerah Sejahtera.

BAB III : Tinjauan teoritis tentang perjanjian, syarat sah suatu perjanjian,

dan batalnya suatu perjanjian, jual beli, subjek dan objek jual

beli, dan resiko.

BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, prosedur

pelaksanaan perjanjiaan jual beli kelapa sawit antara supplier

dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis, akibat hukum dari pelaksanaan

perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara supplier dengan

PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis.

BAB V :   Merupakan bab penutup yang berisi  kesimpulan dan saran.


