
PERJANJIAN JUAL BELI
Pertemuan 12



Pengertian

• Jual-beli adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak 
mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu 
barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
telah diperjanjikan.

• Sa tu  p i hak  menye rahkan  benda ,  d i  p i hak  l a i n 
menentukan dan menetapkan harga benda.







Terjadinya Jual Beli
• “Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, 

seketika setelah meraka mencapai sepakat tentang barang dan 
harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya 
belum dibayar”. (1458)

• Jual beli hanya bersifat obligatoir, artinya menurut KUHPdt jual 
beli belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan 
meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, yaitu hak 
pembeli untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang 
yang dijual. (1459)

• “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan 
dasar untuk ganti rugi, jika si pembeli tidak mengetahui bahwa 
barang itu kepunyaan orang lain” (1471)





Penyerahan : kewajiban penjual
• Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. 

• Kewajiban ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum 
diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang 
diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

•  Menanggung atau menjamin (vrijwaring) atas barang yang dijual. 
Penanggungan tersebut adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, 
yaitu : 
- Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan 
tenteram; 
- Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang 
tersembunyi.



Penyerahan Menurut Hukum Internasional

• Pasal 30 sampai 52 United Nations Convention on Contract for 
The International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban 
pokok dari penjual yaitu:

1. menyerahkan barang;
2. menyerahkan dokumen;
3. memindahkan hak milik,



Cara Penyerahan
• Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang 

nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 
KUHPdt). 

• Penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan pembuatan 
akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (UU 
Pokok Agraria No.5 th.1960). 

• Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan 
sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang. (akta “cessie” 
Pasal 613 KUHPdt).





Menjamin Aman Hukum

• Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan 
konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan 
kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-
sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau 
tuntutan dari pihak lain. 

• Oleh karena itu, hukum perjanjian itu pada asasnya merupakan 
hukum pelengkap, kedua belah pihak diperbolehkan dengan janji-
janji khusus memperluas atau mengurangi kewajiban. Mereka 
diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak 
akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.



Batasan
• Pasal 1494 KUHPer : Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual 

tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung 
jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala 
persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. 

• Pasal 1495 KHUPer : Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi 
penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang 
dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan 
uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian 
diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk 
menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu 
dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.



•  Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, 
maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum 
untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, 
pembeli berhak menuntut kembali dari penjual : pengembalian 
uang harga pembelian; pengembalian hasil ,  j ika ia wajib 
menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan 
itu; biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli 
untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh 
penggugat asal; penggantian biaya, kerugian dan bunga serta 
biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu 
telah dibayar oleh pembeli.



• Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui 
hukum, barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak, 
maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian 
seluruhnya. Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak 
melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun 
tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar 
kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu.



 Menanggung Cacat Tersembunyi
• Mengena i  kewa j iban  un tuk  menanggung  caca t 

tersembunyi si penjual diwajibkan menanggung cacat 
tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat 
barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang 
dimaksudkan. Apabila tidak diperjanjikan sebaliknya. 
(Pasal 1504 j.o 1506 KUHPdt)

• Si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat 
yang kelihatan, kalau cacat itu kelihatan dapat dianggap 
bahwa pembeli menerima adanya cacat i tu (1505 
KUHPerdata).



 Menanggung Cacat Tersembunyi

• Ganti rugi atas cacat tersembunyi bergantung pada 
pengetahuan si penjual (penjual tahu atau tidak).

• Jika penjual tahu : penjual harus mengembalikan harga 
yang telah diterima serta segala biaya, kerugian, dan 
bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPerdata)

• J i k a  p e n j u a l  t i d a k  t a h u  :  h a n y a  b e r k e w a j i b a n 
mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan 
pembelian dan penyerahan mobil tersebut (Pasal 1509 
KUHPerdata)



KEWAJIBAN PEMBELI

Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada 
waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. 
(Pasal 1513 KUHPdt) Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. 
Perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak 
ketiga pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu 
syarat tangguh karena perjanjiannya baru akan jadi kalau harga 
sudah ditetapkan oleh orang ketiga



Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu 
(tempat dan waktu), pembeli harus membayar di tempat dan pada 
waktu penyerahan. Jika si pembeli  t idak membayar harga 
pembelian, maka merupakan wanprestasi yang memberikan alasan 
kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan 
pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267. 

. 



Kewajiban Pembeli

• memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli misalnya 
ongkos,  b iaya akta dan sebagainya kecual i  j ika 
diperjanjikan sebaliknya.





Risiko Jual Beli

• Risiko adalah Kewaj iban memikul kerugian yang 
disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah 
satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek 
perjanjian. Persoalan tentang risiko itu berpokok pangkal 
pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah 
satu pihak. Peristiwa itu dinamakan “keadaan memaksa” 
atau overmacht. 



• Mengenai barang tertentu (Pasal 1460) Mengenai barang tertentu 
bahwa barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si 
pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan. Yang 
dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada 
waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. 
Pada Pasal 1460 dibatasi lagi, yaitu ia hanya di pakai jika yang 
terjadi itu adalah suatu keadaan yang memaksa yang mutlak.



Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, 
atau ukuran (Pasal 1461).
• Menurut ketentuan Pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang yang 

dijual menurut jumlah, berat, dan ukuran diletakkan pada 
pundaknya si penjual hingga barang tersebut telah ditimbang dan 
dihitung atau diukur, sedang risiko atas barang yang dijual 
menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli. Barang yang 
masih harus ditimbang lebih dahulu, dihitung atau diukur sebelum 
dikirim kepada si pembeli, baru dipisahkan dari barang milik si 
penjual  setelah dilakukan penimbangan, perhitungan atau 
pengukuran, dikirimkan kepada pembeli atau  untuk diambil oleh 
pembeli.



Mengenai Barang-barang yang dijual menurut 
tumpukan (Pasal 1462)

• Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan 
sudah dari semula disendirikan (dipisahkan) dari barang-
barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula 
dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. 



Kasus Perjanjian Jual Beli
Kasus 1
Saya melakukan pembelian rumah, harga disepakati di awal Rp 545 
juta, kemudian saya membayar DP Rp 5 juta, selang beberapa 
waktu penjual meminta lagi tambahan dengan alasan ibunya sakit 
dan butuh uang total saya sudah kasih DP Rp 40 juta. Ini tanpa ada 
perjanjian atau kwitansi cuma bukti transfer ATM. Kemudian secara 
sepihak penjual menaikkan harga jual menjadi Rp 565 juta, naik Rp 
20 juta secara sepihak. Saya batalkan mengambil rumah tersebut, 
tetapi penjual tidak mau mengembalikan DP yang sudah saya 
bayarkan. Apakah saya dapat menempuh jalur hukum supaya 
penjual mau mengembalikan DP saya? Kalau bisa, bagaimana 
proses hukum yang dapat saya tempuh?



• Memang berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata, uang DP 
tidak dapat dikembalikan:

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, 
maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian 
itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang 
panjarnya.
• Namun pihak tsb tidak jadi melakukan pembelian karena 

penjual menaikkan harga jual secara sepihak menjadi Rp 
565 juta, padahal sebagaimana disepakati di awal 
perjanjian, bahwa harganya adalah Rp 545 juta.



Pasal 1457 KUHPerdata
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak 
yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
Pasal 1458 KUHPerdata
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera 
setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang 
tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan 
dan harganya belum dibayar.
Akan tetapi, terkait pengembalian DP dalam kasus ini, dimungkinkan 
untuk dilakukan dengan melakukan upaya hukum wanprestasi karena 
si penjual seharusnya menjual dengan harga sebagaimana disepakati 
di awal atau tidak secara sepihak mengubah harga, sehingga Anda 
dirugikan.



Kasus 2
• P u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  S u r a b a y a  N o m o r 

366/Pdt.G/2013/PN.Sby:

Bahwa harga awal rumah adalah Rp 275.000.000 yang 
dicantumkan dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah 
sengketa terletak di Jl. Ketanbangkali No. 41 A Surabaya 
antara penggugat dengan tergugat. Pada perjanjian jual 
beli tersebut, penggugat telah membayar DP sebesar Rp 
116.500.000 dan pada saat akan dibuatkan akta jual beli 
rumah dan tanah tersebut, secara sepihak tergugat 
menaikkan harga menjadi Rp 350.000.000.



Namun Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan 
bahwa jual beli tersebut harus pada perjanjian awal 
sehingga tergugat harus menyerahkan Sertifikat HGB No. 
8 2 8  s e r t a  r u m a h  d a n  t a n a h  s e n g k e t a  d a n  j u g a 
memerintahkan penggugat untuk membayar kekurangan 
ha rga  rumah  dan  tanah  sengke ta  be r j um lah  Rp 
158.500.000 kepada tergugat.



Kasus 3
• Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 685 K/Pdt/2018, 

Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 94/PDT/2017/PT. DKI sehingga 
amarnya menjadi sebagai berikut: menghukum tergugat untuk 
mengembalikan pembayaran DP kepada penggugat sejumlah 
SGD 610.000 yang dikonversikan ke dalam rupiah. Selain itu 
tergugat juga harus membayar bunga sebesar 10%. Hal ini 
disebabkan tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap 
penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban 
sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement tanggal 7 
Oktober 2013.



Kasus 4
A dan B mengikatkan dirinya dalam PPJB untuk satu unit apartemen. 
A telah menyerahkan apartemen tersebut dan B sudah membayar 
uang sebesar 75% dari harga yang disepakati. Bahwa A dan B 
sepakat untuk mengikatkan diri dalam AJB setelah jangka waktu 5 
tahun sejak PPJB. Dalam perjalanannya, A menambahkan klausul 
secara sepihak mengenai kekurangan pembayaran sebesar 25% 
mengikuti harga pasar dan bukan berdasarkan harga awal yang 
disepakati. Dalam AJB, A sebagai penjual meminta B sebagai 
pembeli membayar berdasarkan addendum yang dibuat sepihak 
tersebut. Lalu pembeli menolak membayar karena merasa dirugikan 
oleh perbuatan A. Perbuatan A dapat digolongkan ke dalam 
wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum? 



• Diasumsikan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak pernah 
dilakukan perubahan atau penambahan (addendum), karena tidak 
pernah disetujui oleh B (pembeli) sebagai salah satu pihak yang 
terikat di dalamnya.

• Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 j.o. 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PPJB) apartemen antara A sebagai penjual dan B 
sebagai pembeli sudah mengikat dan berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya, sehingga tidak 
dapat diubah atau ditambahkan secara sepihak oleh penjual 
apartemen tersebut.



• Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1404 KUH Perdata, jika A 
sebagai penjual apartemen tersebut menolak pembayaran dari B 
sesuai harga yang disepakati dalam PPJB, maka B dapat 
melakukan penawaran pembayaran dan apabila A masih juga 
menolak menerima pembayaran dengan berbagai alasan, maka B 
dapat melakukan penitipan sisa uang pembayaran tersebut ke 
pengadilan dan selanjutnya B dapat mengajukan gugatan dengan 
dasar wanprestasi dengan tuntutan agar Pengadilan menghukum 
(Condemnatoir) A untuk melakukan Penandatanganan Akta Jual-
Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan 
konsekuensi uang paksa (Dwangsom) apabila tidak dipenuhi.



Kasus 5

Jika pembeli menolak barang dan pembayaran atas 
pesanan yang telah dikirimkan PO. Langkah hukum apa 
yang bisa membantu para penjual? Barang yang dipesan 
t idak ada kecacatan atau rusak. Pembel i  menolak 
dikarenakan barang tidak seperti yang dibayangkan. 



• Pada dasarnya suatu perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan 
atau persetujuan antara penjual dan pembeli sehubungan dengan 
hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian. Berdasarkan 
keterangan yang Anda berikan kepada kami, antara Anda sebagai 
penjual dengan pembeli telah tercapai kesepakatan dengan 
adanya surat PO atau permintaan barang yang dikirimkan 
pembeli kepada penjual. (1458 KUHPerdata)

• Kemudian sehubungan dengan kepemilikan barang, barang yang 
dijual akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut sudah 
diserahkan oleh penjual kepada pembeli ditandai dengan adanya 
penguasaan pembeli atas barang yang telah diserahkan tersebut. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 1459 KUHPerdata.



• Berdasarkan keterangan Penjual yang menyatakan telah 
mengirimkan barang pesanan kepada pembeli, ini berarti ia 
sebagai penjual telah memenuhi kewajiban (prestasi) nya sebagai 
penjual. Sedangkan di lain pihak, pembeli belum melaksanakan 
kewa j ibannya  ya i tu  membayar  barang  sesua i  dengan 
kesepakatan harga yang ada pada surat PO.

• Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling 
utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan 
pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-
beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah 
sebabnya Pasal 1513 KUHPer sebagai pasal yang menentukan 
kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama.



• Sehingga pembeli dapat dikategorikan pihak yang telah melakukan 
wanprestasi atau ingkar janji. Sehubungan dengan tindakan pembeli 
yang melakukan wanprestasi tersebut Penjual sebagai pihak yang 
dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan 
Gugatan Wanprestasi terhadap pembeli, dengan berdasar pada 
Pasal 1234 dan 1243 KUHPer yang selengkapnya berbunyi 
demikian:

• Pasal 1234 KUHPer:
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, 
atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

• Pasal 1243 KUHPer:
“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, 
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya….”



Kasus 6

A  m e n g a n c a m  B  a k a n  m e m b u k a  r a h a s i a 
p e r s e l i n g k u h a n n y a  k e p a d a  i s t r i n y a ,  j i k a  t i d a k 
menandatangani surat jual beli rumah dengan si A. 1. 
Apakah perjanjian perjanjian tersebut dianggap sah? 2. Apa 
akibat hukum yang dilaksanakannya?



Kasus Serupa
Da lam Pu tusan  Mahkamah  Agung  a tas  Pe rka ra  Nomor 
2356K/Pdt/2010. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Penggugat 
membuat perjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan 
oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II. Keadaan 
tersebut digunakan untuk menekan Penggugat agar mau membuat 
atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah 
merupakan “misbru ik  van  omstand igheden”  yang dapat 
mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi 
memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPer yaitu tidak ada 
kehendak yang bebas dari pihak Penggugat.



• Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 
1323 KUHPer yang mengatur bahwa “Paksaan yang dilakukan 
te rhadap  o rang  yang  mengadakan  sua tu  perse tu juan 
mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga 
bi la paksaan i tu di lakukan oleh pihak ket iga yang t idak 
berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Mahkamah 
Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak 
berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini 
penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, 
membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena 
tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan). 



• Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 
KUHPerdata yang mengatur bahwa: “Paksaan terjadi, bila 
tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat 
menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa 
dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar 
dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus 
diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang 
bersangkutan.” Adanya kehendak bebas dalam membuat 
kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

• Ini berarti perjanjian jual beli yang dilakukan antara si A dan si B 
dapat dimintakan pembatalannya oleh si B sebagai pihak yang 
dirugikan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dari syarat 
sah perjanjian, yaitu adanya sepakat para pihak.



Kasus 7
CV.  DWI  SEMAR  SAKTI MOTORSURABAYA  di  tahun  2011  
pada  bulan  april  ada  konsumen  yang  membeli sepeda   motor  
di   CV.DWI  SEMAR  SAKTI  MOTOR  Surabaya,  setelah  
pemakaian beberapa  minggu  sepeda  motor  mengalami  
k e r u s a k a n   r e m   d a n   a k h i r n y a   k o n s u m e n  t e r s e b u t  
membawamotornya  ke  service  dealer  setelah  dicek  oleh  
mekaniknya  ternyata kerusakan  pada  rem  disebabkan  oleh  
cakram  yang  ada  disepeda  motor  itu  mengalami cacat  karena  
bentuknya  yang  bengkok  yang  menyebabkan  kerusakan  pada  
rem  sepeda motor  tersebut,  setelah  mendengar  keterangan  dari  
mekanik  lalu  konsumen  tersebut akhirnya  membawa sepeda  
motor tersebut kedealer dwi semar untuk  meminta ganti rugi dan  
pertanggungjawaban


