
BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, terutama hak 

memperoleh perlindungan hukum yang berintikan nilai keadilan dan 

kepastian hukum, maka pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya 

sistem hukum nasional yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu mengingat Indonesia  merupakan negara 

hukum, maka segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum positif 

demikian juga untuk menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur 

yang merata materiil dan spiritual  

Nilai keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli mobil 

tentunya sangat penting dalam suatu ikatan perjanjian yang berdasarkan 

hukum positif.  Sama hal nya dengan perjanjian jual beli kendaraan          

(mobil) yang dilaksanakan pada  PT. ONG CITRA NUSA, Batam  

selanjutnya dalam kerja praktek ini disebut PT. OCN sehubungan dengan 

upaya untuk  meminimalisir tingkat risiko dalam pelaksanaan jual beli 

mobil. PT. OCN dalam transaksi jual-beli mobil mensyaratkan  harus 

adanya perjanjian kedua belah pihak mengenai mobil yang diperjual-

belikan,  perjanjian jual beli  ini tentunya  harus berdasarkan  unsur-unsur 

yang ada pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata selanjutnya dalam 

kerja praktek ini disebut suatu perjanjian yakni suatu perhubungan hukum 

mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau 
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dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain 

berhak menuntut pelaksanaannya.  

Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 13201 KUHPer, yakni;  

1. “Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,  

2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian,  

3. Adanya suatu hal/obyek tertentu dan  

4. Adanya suatu sebab yang halal.” 

Keempat syarat  perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat 

tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal 

(nietig). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan 

(dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) maka perjanjian tersebut 

dapat dimintakan pembatalan (vernieteg verbaar) kepada hakim dan apabila 

kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak 

dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka 

perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas 

permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara 

tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut. 

Dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni 

mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan 

perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena 

1 Pasal 1320 KUHPer  
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berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan 

perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu 

dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena 

mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan para pihak dalam perjanjian. 

Transaksi dalam jual beli mobil ini merupakan transaksi yang sangat 

rentan akan risiko terhadap penjual, dalam kerja praktek ini  penulis tertarik 

untuk membahas mengenai transaksi mobil yang menggunakan kuitansi 

kosong dengan tandatangan di atas materai 6000. Dalam perjanjian jual beli 

mobil, seperti yang diketahui tandatangan di atas materai merupakan 

transaksi atau perjanjian yang sah di mata hukum dan dapat 

dipertanggungjawabkan bahkan dapat di perkarakan jika ada permasalahan 

dalam perjanjian jual beli yang dibuat.  

Pada latar belakang masalah ini penulis ingin membahas bentuk 

transaksi jual beli mobil yang terjadi di PT. OCN yaitu mengenai transaksi 

kendaraan  (mobil) yang dijual kepada pembeli. Pada saat transaksi jual beli 

mobil PT. OCN terhadap pihak pembeli  tentunya PT. OCN melampirkan 

surat jual-beli serta tanda terima uang dalam bentuk kuitansi dan  kuitansi 

kosong bermaterai dilengkapi dengan tandatangan penjual kepada pembeli 

dengan tujuan agar pembeli dapat melakukan proses balik nama mobil 

tersebut di kemudian hari. Hal tersebut tentunya sangat beresiko pada pihak 

penjual, jika pembeli mengisi kuitansi kosong tersebut bahwa pembeli ada 

melakukan transaksi pembelian mobil di PT. OCN dengan merk yang 
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berbeda pada transaksi di awal dan menuntut penyerahan mobil yang 

pembeli terterakan di kuitansi kosong tersebut, tentunya sangat merugikan 

pihak penjual.  

Dari penjelasan di atas, maka Penulis tertarik untuk merangkum 

telaahan terhadap permasalahan “IMPLEMENTASI PERJANJIAN 

JUAL - BELI MOBIL BEKAS DI PT. ONG CITRA NUSA DITINJAU 

BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANG 

HUKUM PERDATA” sebagai Laporan Kerja Praktik. 

B. Ruang Lingkup 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, Penulis akan menyampaikan   

masukan untuk meminimalisir tingkat risiko dalam pelaksanaan jual beli 

mobil melalui PT. OCN dan juga untuk mengevaluasi kembali mengenai 

sistem transaksi jual-beli mobil bekas dengan menggunakan  kuitansi 

kosong tersebut ditinjau dari Pasal 1320 KUHPer. 

 

C. Tujuan Proyek 

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktek ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli mobil  pada PT. 

OCN. 

2. Untuk mengetahui kendala - kendala terhadap pelaksanaan transaksi 

jual beli mobil pada PT.OCN. 
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D. Luaran Proyek 

Pelaksanaan Kerja Praktek tentang Implementasi Perjanjian Jual-Beli 

Mobil Bekas di PT. OCN ditinjau dari Kitab Undang- Undang Hukum 

Perdata Pasal 1320 ini dianggap berhasil apabila Output yang berikan oleh 

Penulis diharapkan dapat membantu PT.OCN dalam memberikan dasar 

analisa dan penjelasan  serta dapat memberikan kontribusi dan manfaat serta 

kemudahan pada kinerja Kantor PT. OCN tersebut dalam melakukan 

tansaksi jual beli mobil. 

 

E. Manfaat Proyek 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam kerja praktek ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk memberikan informasi atau pengetahuan transaksi jual beli 

mobil pada PT. OCN terhadap implementasi yang diperlukan oleh PT. 

OCN, penulis, pembaca, mahasiswa, akademisi maupun masyarakat 

umum  khususnya  Penjual atau Pembeli mobil. 

2. Untuk meminimalisir terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam 

transaksi jual beli mobil pada PT. OCN dalam impelemntasi jual beli 

mobil tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek ini dibagi menjadi 

beberapa bab yakni sebagai berikut : 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-

hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya penelitian ini. Dalam bab 

ini juga diuraikan tujuan, manfaat dibuatnya penelitian ini serta luaran 

proyek yang dihasilkan dalam kerja praktik ini. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka mengenai topik yang terkait, teori, 

informasi yang relevan dari referensi terbaru dan asli. Bab ini Penulis 

menguraikan dengan jelas mengenai: 

1. Tinjauan umum tentang Jual Beli 

2. Tinjauan umum tentang Perjanjian 

3. Tinjauan umum tentang Pasal 1320 KUHPerdata  

 

BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini memuat tentang identitas organisasi/perusahaan, struktur 

organisasi/perusahaan dan aktivitas kegiatan operasional 

organisasi/perusahaan. 

 

BAB IV. METODOLOGI 

Bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian/bentuk penelitian, 

teknik pengumpulan data, tahapan proses perancangan sistem serta tahapan 

dan jadwal pelaksanaan kerja praktik. 
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BAB V. ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data yakni gambaran hasil observasi, 

temuan, kondisi terkini dan bahan membuat rancangan luaran, serta uraian 

hasil perancangan sistem. 

 

BAB VI. IMPLEMENTASI 

Bab ini menguraikan mengenai proses implementasi dan kondisi setelah 

implementasi. 

 

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini Penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan dan memberi 

saran atau rekomendasi Penulis mengenai permasalahan yang sedang 

dibahas dalam penulisan Laporan Prakter Kerja ini. 
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