
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang 

– Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa 

perjanjian terjadi ketika seseorang atau lebih untuk 

berkomitmen terhadap suatu  maupun lebih orang lain. Dalam 

hal mengikatkan diri terhadap satu atau orang lain tersebut 

tentu ada alasan maupun dasar atas terjadinya persetujuan 

untuk mengikatkan diri atau berkomitmen satu sama lain atara 

para pihak tersebut. Alasan yang mendasari tersebut tentu ada 

suatu kepentingan bagi para pihak. Namun teori pengertian 

perjanjian tersebut dinilai tidak jelas sebab tidak ada spesifikasi 

terhadap kata dari perbuatan yang dimaksud. Perbuatan seperti 

apa yang dinilai dapat kemudian disebut sebagai suatu 

perjanjian. Dan tidak tampak adanya suatu akibat hukum dari 

perbuatan yang kemudian dilakukan.  

Kemudian muncul sebuah teori baru yang dinyatakan oleh Van 

Dunne, yang dimana menurut pendapatnya perjanjian merupakan 

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan 
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kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.1 Sehingga dalam 

hal ini perjanjian dinilai bukan hanya sebuah bentuk dari 

persetejuan atau kesepakatan antara para pihak terkait dengan suatu 

hal, namun dibuatnya perjanjian ini juga memuat perbuatan-

perbuatan dan menimbulkan tanggung jawab masing-masing pihak 

terhadap perjanjian yang telah mereka buat tersebut.  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 yang 

berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Dalam peraturannya telah dijelaskan bahwa 

perjanjian yang sebagaimana telah disepakati oleh para pihak 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Ketika muncul 

perselisahan pada saat perlaksanaan perbuatan perjanjian tersebut, 

para pihak dapat mengacu kepada peraturan atau kesepakatan yang 

telah dituangkan dalam perjanjian mereka.  

Disisi lain hukum perikatan datang dari terjemahan arti kata 

Verbintenissenrecht yang merupakan bahasa Belanda. Menurut 

Salim HS, hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu 

dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, 

dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, 

1 Salim, HS, S.H.,M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet. 10, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2016), hlm. 161 
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sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi 

prestasi.2 

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu bentuk 

dari persetujuan antara para pihak yang membuat suatu 

kesepakatan yang telah mereka setujui. Yang dimana perjanjian 

tersebut dibuat berdasarkan kehendak para pihak, dan mengenai isi 

telah ditentukan oleh para pihak yang saling melakukan 

persetujuan atas suatu hal. Sehingga dalam membuat perjanjian ini 

menimbulkan atau melahirkan suatu hubungan hukum antara 

pihak, yang salah satu dari pihak tersebut harus melakukan suatu 

hal tertentu dan pihak lainnya harus memenuhi suatu hal tertentu 

yang sebagaimana telah mereka sepakati tersebut. Terkait 

hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak memiliki peran 

dan tanggung jawabnya dalam menjalankan setiap isi perjanjian 

tersebut. Oleh karena itu para pihak harus saling menghormati dan 

memenuhi tindakan dalam isi perjanjian tersebut agar dapat 

mencapai tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian tersebut. 

Dibuatnya suatu perjanjian tentu memiliki tujuan dan fungsi 

tertentu. Secara yuridis perjanjian dibuat dengan tujuan untuk 

memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang 

membuatnya. Sehingga dengan adanya suatu kepastian hukum 

tersebut perjanjian dapat menjadi pedomana bagi para pihak yang 

membuatnya untuk menghormati isi dan melaksanakan isi 

2 Salim, HS, S.H.,M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet. 10, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2016), hlm. 151 

 Universitas Internasional Batam
   

                                                           

Lewinsky Cai. Perancangan Perjanjian Jual Beli antara Produsen dan Konsumen Pada CV. Ricx Sukses Mandiri 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



11 
 

perjanjian tersebut dengan baik. Selain itu perjanjian ini juga 

sebagai alat pembuktian. Apabila kedua belah pihak mengalami 

perselisihan makan dengan perjanjian dapat mereka gunakan 

sebagai alat bukti di muka pengadilan suatu saat nanti.  

 

b. Asas – Asas Perjanjian 

Secara umum asas-asas hukum perikatan dalam hukum perdata  

terdapat lima asas penting, yakni sebagai berikut:  

1) Asas Konsensualisme (Concsensualism) 

 Asas konsensualisme merupakan sebuah asas yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi 

ketika para pihak menyatakan sepakat atau adanya kata 

sepakat dari para pihak tanpa harus adanya suatu 

rangkaian kegiatan yang formal untuk membuat perjanjian 

tersebut. 3  Kesepakatan disini berarti ketika para pihak 

telah bertemu atau mencapai kesesuaian keputusan mereka 

dalam melakukan sebuah perbuatan yang kemudian 

dinyatakan sepakat lalu terjadilah atau lahirlah sebuah 

perjanjian tersebut. Jadi ketika telah dinyatakan sepakat 

lalu perjanjian tersebut telah dianggap ada tanpa 

memperhatikan apakah perjanjian tersbeut dibuat dalam 

bentuk tertulis maupun secara lisan.  

3 M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, 
SUHUF, Vol 26, No. 1, Mei 2014, Hal 51 
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 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah 

diatur mengenai syarat sah terjadinya suatu perjanjian 

yakni pada Pasal 1320 , yang dimana salah satunya adalah 

kesepakatan antara para pihak. Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, asas konsensualisme ini sendiri 

berhubungan dengan bentuk perjanjian. Di Indonesia 

terdapat beberapa perjanjian yang menurut Undang-

Undang suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara 

formal dan dibuatkan dalam bentuk tertulis. 

 

2) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) 

 Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas 

yang sebagai ruang kebebasan bagi para pihak yang akan 

mengadakan perjanjian dalam hal akan dibuat atau 

tidaknya suatu perjanjian tersebut. Kemudian siapa-siapa 

saja subjek dalam perjanjian, dalam hal ini seorang 

individu atau badan hukum bebas untuk menentukan 

dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian. Para pihak 

bebas untuk menentukan atau menetapkan apa saja, dan 

bagaimana isi dari perjanjian yang mereka sepakati baik 

itu terkait dengan peraturan,persyaratan hingga berkenaan 

dengan pelaksanaannya.4 

 

4 Ibid, hal 51 
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3) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 

 Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas yang 

menyatakan bahwa baik hakim maupun pihak ketiga harus 

menghormati susbstansi dari perjanjian yang telah dibuat 

oleh para pihak yang berkepentingan. Sehingga hakim 

maupun pihak ketiga tersebut tidak boleh mengintervensi 

terhadap substansi perjanjian yang telah dibuat tersebut, 

mereka harus menghormati perjanjian tersebut layaknya 

sebuah Undang-undang bagi para pihak yang menyepakati 

perjanjian itu. Sehingga ketika adanya kesepakatan yang 

berarti melahirkan sebuah perjanjian, maka kesepakatan 

tersebut tidak perlu dikuatkan dengan sumpah maupun 

kegiatan formalitas lainnya.5 

 

4) Asas Itikad Baik (Good Faith) 

 Asas itikad baik merupakan sebuah asas yang 

dimana para pihak dalam melaksanakan komitmen mereka 

atau keputusan yang telah tertuang dan disepakati dalam 

perjanjian tersebut harus berdasarkan atas rasa keyakinan 

dan kepercayaan terhadap subjek yang terlibat satu sama 

lainnya.  Sehingga para pihak harus yakin bahwa mereka 

bermaksud baik dalam melaksanakan perjanjian, tanpa 

bermaksud hal-hal negatif lainnya yang dapat merugikan 

5 Ibid, hal 52 
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salah satu pihak. Asas itikad baik juga berkaitan dengan 

tingkah laku subjek atau para pihak dalam melaksanakan 

sebuah perjanjian. Menjalankan sebuah perjanjian dengan 

tingkah laku yang baik, sesuai dengan bunyi perjanjian 

yang telah disepakati, memenuhi hak dantanggung jawab 

masing-masing hal tersebut yang diharapkan dapat dicapai 

dalam asas itikad baik ini.6 

 

5) Asas Kepribadian (Personality)  

 Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan 

bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat dan 

dilakukan atas kepentingan seseorang yang membuat 

perjanjian tersebut. Jadi para pihak atau subjek yang 

membuat perjanjian tersebutlah mereka yang memiliki 

kepentingan langsung terhadap suatu hal yang dimuat 

dalam perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pasal 1340 telah menyebutkan bahwa : 

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya”. Dalam bunyi pasal tersebut secara eksplisit 

telah menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian yang 

telah dibuat dan sepakati berlaku bagi mereka yang 

membuatnya. Namun seseorang dapat membuat perjanjian 

6 Ibid, hal 52 
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untuk pihak ketiga apabila perjanjian yang nantinya akan 

dibuat mengandung syarat seperti itu.  

 Untuk hal ini telah dijelaskan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1317 yang berbunyi, “Dapat 

pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, 

bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau 

suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat 

semacam itu”. 

Selain kelima asas yang telah dijelaskan diatas, terdapat 

sebanyak delapan asas hukum perikatan nasional yang 

sebagaimana telah dirumuskan oleh Departemen Kehakiman 

Republik Indonesia pada tanggal 17-18 Desember tahun 1985. 7 

Berikut kedelapan asas tersebut: 

1) Asas Kepercayaan 

 Asas kepercayaan ini merupakan asas yang dimana 

subjek hukum dalam melaksanakan perjanjian meyakini 

bahwa para pihak yang melakukan perjanjian akan 

memenuhi prestasinya atau memenuhi tugas dan tanggung 

jawab sebagaimana yang telah dituangkan dalam 

perjanjian.  

 

2) Asas Persamaan Hukum 

7 Ibid, hal 54  
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 Asas persamaan hukum merupakan asas bahwa 

setiap orang atau setiap subjek yang melakukan perjanjian 

memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Tanpa 

membeda-bedakan jabatan, ras, agama serta faktor lainnya 

yang dinilai dapat mendiskriminasi.  

 

3) Asas Keseimbangan 

 Asas keseimbangan merupakan asas yang mengatur 

bahwa para pihak yang membuat perjanjian wajib/harus 

melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang mereka buat 

tersebut. 

 

4) Asas Kepastian Hukum 

 Hal yang tersirat dalam asas kepastian hukum ini 

adalah perjanjian sebagai suatu figur hukum mengandung 

sebuah kepastian hukum. Kepastian ini diungkapkan dari 

kekuatan pengikatan perjanjian, yaitu sebagai hukum bagi 

mereka yang membuatnya.8 

 

5) Asas Moralitas 

 Asas moralitas berkaitan dengan perbuatan sukarela 

para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak 

8 Ibid, hal 54 
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secara sukarela melaksanakan hingga menyelesaikan 

perbuatan yang telah diatur dalam perjanjian. 

 

6) Asas Kepatutan 

 Asas kepatutan merupakan asas yang berhubungan 

dengan konten perjanjian, bahwa perjanjian tidak hanya 

mengikat sesuai dengan apa yang telah diatur namun juga 

patut dilaksanakan sesuai dengan sifat perjanjian yang 

telah dibuat. 

  

7) Asas Kebiasaan 

 Asas kebiasaan merupakan asas yang tidak semata-

mata bahwa suatu perjanjian mengikat para pihak 

sebagaimana dengan hal yang telah diatur dalam 

perjanjian, walaupun demikian tetap mengacu pada 

kebiasaan dalam masyarakat yang selama ini diterapkan. 

 

8) Asas Perlindungan 

 Asas perlindungan dalam perjanjian mengarah 

kepada setiap individu yang membuat perjanjian wajib 

mendapatkan perlindungan hukum. 
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c. Unsur – Unsur Perjanjian 

 Dalam perjanjian terdapat 3 unsur yang membangun sebuah 

perjanjian, yakni sebagai berikut :  

1) Unsur Esentialia 

Unsur esentialia merupakan sebuah unsur yang 

wajib ada dalam sebuah perjanjian. Unsur esentialia itu 

merupakan inti sari dari perjanjian yang dibuat. Yang 

dimana apabila tidak ada unsur ini maka suatu 

perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Sebab unsur 

esentialia layaknya merupakan identitas dari perjanjian 

yang dibuat. Suatu perjanjian tersebut dibuat karena 

adanya unsur esentialia ini. Sehingga ketika suatu 

perjanjian dibuat tanpa adanya unsur esentialia, maka 

perjanjian tersebut dibuat tanpa ada inti atau dapat 

dikatakan tidak memiliki suatu identitas. Maka dari itu 

unsur esentialia merupaka unsur penting yang wajib 

ada. Dalam hal ini layaknya suatu perjanjian jual beli 

yang tidak dicantumkan apa yang menjadi objek jual 

beli tersebut, dan bagaimana dengan harga dari objek 

jual beli tersebut.  

 

2) Unsur Naturalia 

Unsur naturalia merupakan unsur-unsur yang sudah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga 
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jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjiannya, 

maka mengacu pada kententuan-ketentuan yang 

terkandung didalam peraturan perundang-undangan. 

Sehingga unsur naturalia ini pasti ada mengikuti adanya 

unsur esentialia. Perjanjian tidak semata-mata terkait 

hal apa yang diperjanjikan namun harus mengikuti 

sifat-sifat perjanjian tersebut, oleh karena itulah adanya 

unsur naturalia tersebut.  

Untuk itu unsur ini tidak perlu diperjanjikan secara 

khusus namun dengan sendirinya ia akan dianggap 

keberadaanya dalam sebuah perjanjian.  

 

3) Unsur Aksidentalia 

Unsur aksidentalia adalah unsur-unsur yang akan 

ada serta mengikat para pihak apabila para pihak 

sepakat untuk mengadakan atau memperjanjikan suatu 

hal atau unsur yang dimaksud. Jadi dalam hal ini para 

pihak dapat membuat suatu unsur (sesuatu hal) dalam 

perjanjian yang mengeyampingkan peraturan 

perundang-undangan selama para pihak tersebut sepakat 

untuk melakukan sesuatu hal tersebut sesuai dengan 

kondisi yang mereka sepakati.   
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d. Syarat Perjanjian 

Dalam membuat suatu perjanjian untuk dapat diakui bahwa 

perjanjian tersebut sah harus memenuhi beberapa syarat yang 

telah ditentukan. Syarat sah sebuah perjanjian telah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dalam 

pasal 1320. Menurut pasal tersebut terdapat empat syarat yang 

harus dipenuhi untuk kemudian dapat disebut sebagai sebuah 

perjajian yang sah, empat syarat tersebut ialah sebagai berikut: 

1) Adanya Kesepakatan, yaitu pada saat para pihak yang akan 

membuat perjanjian tersebut mencapai kesesuaian pendapat 

atau pernyataan terkait suatu hal yang kemudian mereka 

setuju untuk dituangkan dalam sebuah perjanjian. Jadi 

kesepakatan merupakan suatu kesesuaian pernyataan 

kehendak antara satu atau lebih orang dengan pihak lain. 

Untuk mengetahui kapan terjadinya kesesuaian pernyataan 

kehendak tersebut terdapat 4 teori yang dijelaskan sebagai 

berikut9 :  

a) Teori Ucapan (uitingstheorie) 

Berdasarkan teori ucapan ini, suatu kesepakatan 

berlangsung ketika posisi pihak penerima penawaran 

menyatakan bahwa ia menerima tawaran tersebut. Sehingga 

9 Salim, HS, S.H.,M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet. 10, (Jakarta : Sinar Grafika, 
2016), hlm. 162 
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kesepakatan otomatis terjadi ketika pinak yang ditawarkan 

suatu penawaran tersebut menerima penawaran.10 

 

b) Teori Pengiriman (verzendtheorie) 

Berdasarkan teori pengiriman ini timbulnya 

kesepakatan terjadi ketika penerima tawaran tersebut 

melakukan pengiriman telegram.11 

 

c) Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) 

Dalam teori ini dijelaskan bahwa kesepakatan 

timbul ketika pihak yang melakukan penawaran atau 

memberikan tawaran mengetahui bahwa adanya 

penerimaan atas tawarannya tersebut.12 

 

d) Teori Penerimaan (ontvangstheorie) 

Sedangkan dalam teori penerimaan suatu 

jesepakatan terjadi pihak yang memberikan penawaran 

tersebut langsung menerima jawaban dari pihak yang ia 

tawarkan.13 

Akan tetapi teori-teori diatas dinilai sangat kaku dan 

memakan waktu yang lama. Sedangkan hukum harus 

bergerak dengan cepat. Sebelumnya telah dijelaskan 

10 Ibid hal 162. 
11 Ibid hal 162. 
12 Ibid hal 162. 
13 Ibid hal 162. 
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mengenai kapan terjadinya kesepakatan terebut. 

Selanjutnya terdapat teori-teori yang berkenanaan dengan 

kesesuaian antara pernyataan dan kehendak. Dalam hal ini 

terdapat 3 teori menurut Van Dunne yakni sebagai berikut : 

a) Teori Kehendak (wilstheorie) 

 Dalam teori ini dengan adanya kesesuaian antara 

suatu pernyataan dan kehendak maka perjanjian 

tersebut dianggap terjadi. Suatu kehendak akan menjadi 

penyebab dari terjadinya perjanjian apabila terjadi suatu 

ketidakwajaran. 

 

b) Teori Pernyataan (verklaringstheorie) 

 Berdasarkan penjelasan teori ini bahwa pernyataan 

merupakan penyebab terjadinya suatu perjanjian. 

Sehingga apabila terjadi perbedaan antara pernyataan 

dan kehendak maka suatu perjanjian tersebut akan tetap 

terjadi.  

 

c) Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie) 

 Menurut teori kepercayaan, tidak setiap pernyataan 

memunculkan kesepakatan atau perjanjian, akan tetapi 

pernyataan yang memunculkan kepercayaan yakni 

sebuah pernyataan yang benar dikehendakilah yang 

melahirkan suatu perjanjian.  
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Untuk itu salah satu pihak dikatakan setuju atau sepakat 

apabila ia menghendaki apa yang ia sepakati.  

 

2) Cakap, dalam hal ini subjek hukum yang dapat melakukan 

perjanjian ialah mereka yang cakap, cakap dalam artian 

dewasa. Dewasa telah mencapai usia tertentu yang 

sebagaimana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dijelaskan bahwa seseorang dikatan dewasa ketika 

mencapai usia 21 tahun. Akan tetapi untuk saat ini di 

Indonesia seseorang dikatakan dewasa ketika mencapai usia 

18 tahun. Kemudian seseorang yang tidak berada dibawah 

pengampuan, juga bukan seseorang yang dinyatakan pailit. 

Untuk orang yang dapat dikatakan dibawah pengampuan 

apabila orang tersebut dinyatakan dewasa, dungu, gila, 

mata gelap, boros, mabuk-mabukan. Kecakapan dalam 

konteks ini ialah mereka yang berkemampuan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang kemudian 

akan melahirkan akibat hukum. Sehingga orang atau subjek 

tersebut harus sudah dewasa, kategori dewasa yang 

dimaksud seperti sebagaimana yang sebelumnya telah 

dipaparkan tersebut. 
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3) Adanya Hal Tertentu, yaitu adanya suatu hal atau sesuatu 

objek yang menjadi dasar untuk kemudian dibuatnya 

perjanjian tersebut. Objek suatu perjanjian merupakan suatu 

prestasi.14 Prestasi merupakan apa kewajiban debitur begitu 

juga dengan apa yang menjadi kewajiban kreditur. Sebab 

suatu perjanjian itu dibuat atas kesepakatan para pihak 

untuk melakukan sesuatu hal, memberikan maupun 

menerima sesuatu hal tersebut.  

 

4) Adanya Kausa yang Halal, yang berarti dalam perjanjian 

yang dibuat tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang 

terlarang, baik itu yang dilarang oleh Undang-Undang 

maupun bertentangan dengan norma kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

Persyaratan itu kemudian juga dikategorikan menjadi duu, 

yakni persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Seperti halnya 

persyaratan yang pertama dan kedua yang membahas mengenai 

adanya kesepakatan antara para pihak dan cakapnya subjek yang 

melakukan perjanjian tersebut. Kedua persyaratan ini dikategorikan 

sebagai persyaratan subjektif. Sebab keduanya berkenaan langsung 

dengan kondisi subjek yang akan melakukan perjanjian tersebut. 

Kemudian untuk persyaratan yang ketiga dan keempat yakni terkait 

dengan adanya hal tertentu dan kausa yang halal dikategorikan 

14 Ibid hal. 165 
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sebagai persyaratan objektif karena hal ini menyangkut dengan 

objek perjanjian.  

Pembagian dua kategori persyaratan perjanjian tersebut 

berhubungan dengan apakah suatu perjanjian tersebut batal demi 

hukum maupun dapat dibatalkan. Dalam hal ini perjanjian batal 

demi hukum merupakan suatu kondisi dimana perjanjian tersebut 

sedari awal sudah tidak dianggap keberadaanya, atau dengan kata 

lain sudah batal. Secara hukum perjanjian tersebut tidak pernah ada 

keberadaannya. Sedangakan suatu perjanjian yang dapat dibatalkan 

berarti perjanjian tersebut tetap masih ada, kecuali apabila salah 

satu dari para pihak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian 

yang telah disepakatinya tersebut kepada pengadilan. Namun 

apabila para pihak tidak ada yang merasa keberatan maka 

perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak .  

Oleh karena itu seandainya persyaratan subjektif yang tidak 

terpenuhi maka perjanjian yang sebagaimana telah disepakati 

tersebut dapat dibatalakan. Kemudian kondisi apabila tidak 

terpenuhinya persyaratan objektif tersebut berarti perjanjian yang 

telah dibuat itu dianggap batal demi hukum atau sejak awal 

perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sebab hal ini 

menyangkut dengan objek perjanjian.  

e. Akibat Perjanjian 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah 

dijelaskan mengenai akibat yang timbul dari suatu perjanjian. 
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Berdasarkan Pasal 1338 telah dipaparkan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai peraturan atau undang-undang bagi para pihak yang 

membuat atua menyetujuinya. Dalam hal ini setiap perjanjian 

yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak setiap isinya 

bersifat mengikat dan merupakan peraturan yang harus mereka 

laksanakan. Perjanjian tersebut menjadi pedoman bagi para 

pihak yang membuatnya tersebut. Sehingga para pihak tidak 

dapat bertindak semenah-menah, atau berinisiatif sendiri dalam 

melaksanakan perjanjian yang sebagaimana diperjanjikan. 

Namun wajib menghormati dan mengikuti ketentuan yang telah 

diperjanjikan tersebut. Karena perjanjian itu mengikat para 

pihak yang telah membuatnya tersebut. 

Suatu perjanjian tanpa adanya kesepakatan kedua belah 

pihak juga tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kondisi atau 

alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. 

Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali begitu 

saja oleh salah satu dari para pihak. Mengingat perjanjian 

tersebut terjadi atas kesepakatan bersama para pihak, untuk itu 

begitu juga dengan pengakhirannya. Suatu perjanjian 

dinyatakan ditarik kembali atau berakhir apabila kedua belah 

pihak menghendakinya, selama kedua belah pihak tidak ada 

yang menyatakan berakhirnya atau ditariknya perjanjian 
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tersebut maka perjanjian tersebut tetap berlaku. Kecuali dengan 

kondisi lain yang sesuai dengan peraturan undang-undang. 

Suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Itikad baik dalam hal ini berarti para pihak yang 

melakukan perjanjian jujur dan berniat untuk melaksanakan 

perjanjian tanpa adanya suatu maksud yang buruk.  

Hal mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian tidak 

hanya hal-hal yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan 

perjanjiannya. Namun juga hal-hal yang pada umunya bersifat 

ada dalam sebuah perjanjian. Hal yang dimaksud disini ialah 

segala sesuatu yang menjadi bawaan dari suatu perjanjian 

tersebut berdasarkan dengan keadilan, kebiasaan maupun 

undang-undang.  

2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli 

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

Berdasarkan KUHPerdata Pasal 1457 dijelaskan bahwa jual 

beli merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak setuju 

dalam mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, 

dan pihak yang  lainnya siap untuk membayar harga atas suatu 

barang tersebut sesuai dengan yang sebagaimana telah 

disepakati. Dan jika dikaitkan dengan perjanjian, yang dimana 

perjanjian itu merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak 

atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya terhadap perjanjian 

tersebut. Berarti dalam perjanjian jual merupakan suatu 

 Universitas Internasional Batam
   

Lewinsky Cai. Perancangan Perjanjian Jual Beli antara Produsen dan Konsumen Pada CV. Ricx Sukses Mandiri 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



28 
 

kesepakatan yang dibuat dan disepakati antara para pihak yang 

bersangkutan untuk mengikatkan dirinya dengan kondisi salah 

satu dari pihak tersebut wajib menyerahkan suatu barang dan 

pihak lainnya wajib untuk membayar sejumlah uang dengan 

harga jual beli yang sebagaimana para pihak sepakati. 

Dari uraian tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian jual 

beli itu menimbulkan masing-masing pihak kewajiban dan 

tanggung jawabnya. Dalam sebuah perjanjian jual beli telah 

dimuat secara eksplisit apa yang harus dilaksanakan dan 

diterima oleh salah satu pihak dan begitu juga dengan pihak 

lawan yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.  

  

b. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli 

Adapun unsur-unsur pada perjanjian jual beli, yang dapat 

dilihat dari definisi perjanjian jual beli tersebut sebelumnya. 

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang memuat 

semua hal-hal dan ketentuan terkait dengan kegiatan jual beli 

tersebut. Tentu terdapat suatu objek yang diperjualbelikan. 

Unsur pertama ialah adanya para pihak, yakni yang 

dimaksud adalah penjual dan pembeli. Dalam suatu kegiatan 

jual beli tentu terdapat salah satu pihak yang merupakan 

penyedia sesuatu barang dan atau jasa tersebut. Dan salah satu 

pihak lainnya yang merupakan pihak yang membutuhkan atau 

pihak yang hendak memiliki atau menggunakan barang dan 
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atau jasa tersebut. Jadi dalam hal ini penjual selaku penyedia 

barang dan atau jasa memberikan kepemilikan atas suatu 

barang tersebut kepada pembeli. 

Tentu dalam suatu perjanjian jual beli terdapat kesepakatan 

antara para pihak terkait dengan apa yang menjadi objek dalam 

perjanjian tersebut dan berapa nilai dari objek atau barang dan 

atau jasa yang diperjualbelikan. Apabila tidak terdapat suatu 

barang dan atau jasa maka untuk itu kegiatan jual beli tidak 

akan terjadi. Sebab akar dari perjanjian tersebut ialah sebuah 

barang dan atau jasa (objek) dan harga dari barang atau jasa 

tersebut yang telah secara bersama-sama disepakati oleh pihak-

pihak yang bersangkutan dalam perjanjian. 

Kemudian dalam KUHPerdata pada Pasal 1458 juga 

dijelaskan bahwa ketika kedua belah pihak ( Penjual dan 

Pembeli ) telah mencapai persesuaian atau kesepakatan 

mengenai suatu barang dan atau jasa hingga sepakat pada 

haganya maka jual beli tersebut dianggap telah terjadi. 

Walaupun terhadap barang dan atau jasa tersebut belum 

dilakukan pengantaran dan belum terlaksana proses transaksi 

pembayarannya.  

Setelah dibuatnya suatu perjanjian jual beli tentu 

melahirkan suatu hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan 

dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Esensi dari suatu jual 

beli tersebut merupakan adanya pemindahan tangan atau 
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pemindahan kepemilikan atas suatu barang dan atau jasa 

kepada suatu pihak lain yang menerima kepemilikan tersebut, 

dengan kondisi bahwa pihak lain yang menerima kepemilikan 

atas sesuatu hal tersebut wajib memberi atau membayar senilai 

dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua 

belah pihak baik pembeli maupun penjual. Dari hal ini sudah 

tergambar bahwa pada dasarnya kewajiban seorang penjual 

selaku penyedia barang dan atau jasa itu ialah menyerahkan 

barang dan atau jasa tersebut dan menerima sejumlah harga 

atas barang yang mereka perjualbelikan. Sedangkan pembeli 

selaku pihak yang menginginkan dan membutuhkan barang dan 

atau jasa tersebut berhak untuk menerima barang tersebut dan 

membayar harga atas barang dan atau jasa tersebut kepada 

pihak penjual.  

Dengan demikian secara tegas telah ditentukan apa saja 

yang menjadi hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli. 

Pada dasarnya peran-peran penjual dan pembeli tersebut ialah 

mutlak begitu adanya. 

 

c. Klausula Baku 

Perjanjian baku atau klausula baku merupakan sekumpulan 

aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pelaku usaha 

terlebih dahulu yang dimuat atau dituangkan dalam suatu 

dokumen perjanjian yang bersifat mengikat bagi konsumen 
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yang akan bertransaksi.15 Perjanjian baku merupakan salah satu 

bentuk dari wujud asas asas perjanjian, yakni asas kebebasan 

berkontrak. Sehingga subjek hukum memiliki ruang bebas 

tersendiri untuk menyusun suatu perjanjian yang dinilai dapat 

mereka gunakan demi kelancaran kegiatan usaha. Perjanjian 

baku ini tidak ada dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan. Namun dalam menyusun suatu perjanjian 

baku telah diatur batasannya dalam peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan pasal 18 UU Perlindungan Konsumen 

telah memberi batasan terhadap perjanjian baku, berikut bunyi 

pasal tersebut:  

 

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila: 
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 
yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau 

15 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen 
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pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada 
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak 
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang 
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 
secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum. 
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan Undang-Undang ini”.  
 

Ketentuan diatas merupakan sejumlah ketentuan 

pencantuman atau pembuatan perjanjian baku yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang harus diikuti setiap 

pelaku usaha yang akan mencantumkan klausula baku. Oleh 

karena itu dalam menyusun suatu klausula baku harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika 

klausula baku atau perjanjian baku disusun menyimpang dari 

peraturan perundang-undangan itu perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan ataupun tidak berlaku. Perjanjian baku dibuat juga 

untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan usahnya, 

sebagai suatu persyaratan standar yang mereka terapkan kepada 

setiap konsumen yang hendak melakukan hubungan usaha 

maupun bertransaksi. Sehingga semua konsumen akan 

mendapatkan perlakuan yang sama dan wajib mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan apabila mereka ingin 
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bertransaksi. Sebab pada umumnya permintaan konsumen tidak 

semua sama, beragam-ragam konsumen memiliki kriteria dan 

permintaan yang berbeda dalam hal kegiatan usaha. Sehingga 

tidak mungkin selaku pelaku usaha selalu memenuhi 

permintaan yang berbeda tersebut, dan tidak efektif dalam 

menjalankan usaha seperti itu. Untuk meminimalisir 

ketidakefektifan tersebut, perjanjian baku dapat dibuat selama 

tidak merugikan konsumen dan mampu memudahkan kegiatan 

usaha. 

Pada umumnya pelaku usaha klausula baku yang dirancang 

oleh pihak pelaku usaha memuat isi-isi yang menurut pelaku 

usaha tersebut memiliki efisiensi apabila diikuti oleh para 

konsumen. Dalam penyusunan klausula baku konsumen tidak 

berperan, sebab semua ketentuan  ataupun isi telah ditentukan 

oleh pihak pelaku usaha. Terkait dengan hal ini konsumen 

hanya memiliki kesempatan apakah menerima ketentuan 

klausula baku tersebut, ataupun apabila konsumen tidak dapat 

menerima ketentuan tersebut maka konsumen tidak dapat 

melakukan hubungan usaha atau jual beli dengan pihak pelaku 

usaha. Konsumen memiliki kesempatan atas penjelasan secara 

rinci bagaimana ketentuan klausula baku tersebut sebelum 

melakukan jual beli atas barang atau jasa dengan pelaku usaha. 

Walaupun klausula baku atau perjanjian baku sepenuhnya 

dibuat atau disusun oleh pelaku usaha, namun pelaku usaha 

 Universitas Internasional Batam
   

Lewinsky Cai. Perancangan Perjanjian Jual Beli antara Produsen dan Konsumen Pada CV. Ricx Sukses Mandiri 
di Kota Batam. 
UIB Repository©2019 



34 
 

tetap harus memperhatikan batasan-batasan sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam UUPK. 

 
3. Tinjauan Umum Produsen 

a. Pengertian Produsen 

Produsen dalam hal ini disebut juga dengan pelaku usaha 

menurut UUPK Pasal 1 ayat 3 merupakan setiap individu 

maupun badan usaha baik itu badan hukum maupun non badan 

hukum yang didirikan dan berdomisili atau melakukan 

aktivitasnya di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun sekolompok orang melalui sebuah perjanjian untuk 

mengatur kegiatan usaha diberbagai bidang ekonomi. Pada 

umumnya pelaku usaha merupakan seorang individu ataupun 

badan usaha yang menjalankan sebuah usaha dala berbagai 

bidang, baik itu dalam hal memproduksi produk, memberikan 

pelayanan jasa terhadap suatu hal, melakukan promosi serta 

penyaluran terhadap barang dan atau jasanya tersebut. Dengan 

tujuan untuk menyediakan, memberikan sesuatu hal yang 

dibutuhkan oleh masyarakat guna untuk menghasilkan profit 

atau keuntungan.  

b. Hak Produsen 

Dalam menjalankan usahanya produsen atau pelaku usaha 

juga memiliki hak-hak yang diterima, berikut hak produsen 

menurut Pasal 6 UUPK : 
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1) Produsen memiliki hak untuk menerima sejumlah 

pembayaran atas suatu barang dan atau jasa yang 

diperjualbelikan / diperdagangkan yang kondisi serta nilai 

tukar sesuai dengan perjanjian para pihak sebelumnya. 

2) Memproleh perlindungan hukum dari setiap tindakan 

konsumen yang mengandung/memiliki itikad yang buruk. 

3) Dalam proses penyelesaian perselisihan hukum dalam hal 

persengketaan konsumen, produsen berhak untuk 

melakukan defensi diri yang sewajarnya. 

4) Apabila suatu hal terkait dengan kerugian yang dialami 

oleh konsumen dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa 

kerugian tersebut tidak disebabkan oleh barang dan atau 

jasa yang diperjualbelikan pihak produsen, maka dengan ini 

produsen berhak untuk melakukan pemulihan nama baik 

produsen atas itu. 

5) Serta hak-hak yang dimuat atau tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

c. Kewajiban Produsen 

Adapun kewajiban yang haru produsen penuhi demi 

kelancaran usahanya, yakni sebagai berikut : 

1)  Dalam menjalani kegiatan usahanya produsen dituntut 

untuk selalu bertitikad baik. Tidak melakukan tipu 

muslihat, serta tidak bermaksud untuk merugikan pihak lain 

baik itu konsumen maupun mitra usahanya. 
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2) Terkait dengan produk barang dan atau jasa yang 

diperjualbelikan/diperdagangkan produsen wajib 

memberikan pengetahuan serta informasi yang detail, jujur 

dan jelas terkait dengan kondisi dan kualitas produk. Tidak 

hanya itu produsen juga memiliki kewajiban untuk 

memberi penjelasan serta arahan terhadap bagaimana cara 

penggunaan, pembetulan dan memelihara produk yang 

bersangkutan. 

3) Dalam menjalankan usahanya produsen juga tidak boleh 

bertindak diskriminatif terhadap konsumennya, serta harus 

memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan 

jujur. 

4) Barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangakan 

oleh pihak produsen harus mampu untuk menjamin kualitas 

produknya tersebut berdasarkan dengan ketentuan dalam 

standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. 

5)  Terkait dengan pemberian jaminan atau garansi terhadap 

barang dan atau jasa yang diperjualbelikan serta kepada 

konsumen untuk dapat mencoba, menguji barang dan atau 

jasa yang bersangkutan dengan ini produsen harus 

memberikan kesempatan untuk itu kepada konsumennya. 

6) Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari dampak 

pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan atau 
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jasa yang diperjualbelikan pihak produsen harus 

memberikan kompensasi untuk itu. 

7) Untuk barang dan atau jasa yang diterima atau digunakan 

oleh konsumen tidak sesuai dengan sebagaimana yang 

diperjanjikan maka produsen memberi kompensasi, ganti 

kerugian atau penggantian atas hal tersebut. 

 

d. Tanggung Jawab Produsen 

Tanggung jawab produsen memiliki kedudukan hukum 

yang jelas, sebab dalam UUPK Pasal 19 berisi mengenai 

ketentuan-ketentuan tanggung jawab produsen. Didalam 

regulasi mengenai perlindungan konsumen secara eksplisit 

telah disebutkan apa saja yang menjadi tanggung jawab 

seorang produsen atau pelaku usaha. 

Untuk barang dan atau jasa yang ternyata didapati 

mengalami kerusakan, pencemaran dan atau dampak setelah 

mengkonsumsi/menggunakan barang dan atau jasa yang 

diperjualbelikan maka pihak produsen harus bertanggung 

jawab. Bertanggung jawab baik itu dengan memberikan ganti 

kerugian dalam bentuk refund (pengembalian dana) maupun 

dengan menggantikan barang dan atau jasa tersebut dengan 

yang sama atau senilai. Bentuk tanggung jawab lainnya yang 

dapat diberikan oleh produsen ialah bertanggung jawab atas 

perawatan kesehatan atau santunan apabila konsumen 
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mengalami kerugian setelah menggunakan atau memakai 

produk yang dihasilkan maupun yang diperjualbelikan oleh 

produsen. 

Pada kondisi lain, apabila pihak produsen atau pelaku usaha 

mampu membuktikan bahwa pihaknya tidak melakukan 

kesalahan terhadap hal-hal yang menjadi kerugian konsumen 

setelah menggunakan atau memakai produk atau jasa yang 

dihasilkan maupun diperjualbelikannya, maka untuk itu pihak 

produsen tidak harus bertanggung jawab atas hal tersebut. 

Pihak produsen dianggap lepas dari tanggung jawab untuk 

memberikan ganti kerugian dengan terbuktinya bahwa kerugian 

tidak disebabkan dari pihaknya. Maka ketentuan dalam UUPK 

Pasal 19 ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila terjadi hal seperti 

itu. 

Pelaku usaha atau produsen dapat digugat oleh pihak 

konsumen ke badan penyelesaian sengketa konsumen apabila 

tidak menerima atau memberikan suatu respon/tanggapan 

kepada konsumen terkait dengan suatu kerugian yang diderita 

atau dirasakannya.  

Kemudian untuk pemberian ganti kerugian tersebut didalam 

UUPK disebutkan bahwa ganti kerugian tersebut dilakukan 

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

bertransaksi.  
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Dalam menjalankan sebuah usaha produsen tentu akan 

melakukan hal-hal apapun itu yang dapat mendongkrak atau 

dengan kata lain meningkatkan omzet penjualannya. Maka agar 

produk dan jasa yang diperdagangkan tersebut dapat terjual 

dengan lancar maka produsen akan gencar melakukan 

pemasaran produknya. Melalui promosi, iklan melalui berbagai 

media baik itu media cetak maupun media elektronik dapat 

dilakukan produsen demi penjualan yang baik. Terkait dengan 

iklan dan promosi tersebut juga menjadi tanggung jawab pihak 

produsen. Pelaku usaha yang melaksanakan periklanan  

tersebut terhadap iklan serta dampak dari iklan yang 

ditimbulkan harus bertanggung jawab atas itu.  

 

4. Tinjauan Umum Konsumen   

a. Pengertian Konsumen 

Berdasarkan pengertian dari UUPK konsumen merupakan 

semua individu pengguna barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam lingkungan masyarakat baik itu untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi, keluarga serta makhluk hidup lainnya dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

Dalam hal ini konsumen merupakan pihak yang 

menggunakan segala barang serta jasa yang disediakan oleh 

pihak pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari maupun untuk kepentingan kelangsungan hidup keluarga 
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membantu kehidupan orang lain serta makhul hidup lainnya 

yang membutuhkan. Sehingga konsumen yang dimaksud 

hanyalah sebagai pengguna atau pemakai, bukan untuk 

memperdagangkan kembali barang dan atau jasa tersebut. 

Murni demi kebutahan dan keinginannya akan barang dan atau 

jasa yang telah disediakan di kalangan masyarakat tersebut. 

 

b. Hak Konsumen 

Konsumen sebagai pihak pengguna atau pemakai suatu 

produk barang dan atau jasa juga memiliki hak-hak dalam 

konteks hal-hal apa yang seharusnya ia terima dan rasakan, 

untuk itu berikut mengenai hak-hak konsumen menurut 

ketentuan UUPK yang dimuat dalam Pasal 4 : 

1) Dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan produk 

barang dan atau jasa yang disediakan oleh produsen 

konsumen berhak atas suatu rasa nyaman, aman serta 

keselamatannya setelah mengkonsumsi produk yang 

bersangkutan. 

2) Untuk menentukan produk barang dan atau jasa apa yang 

akan dibeli, digunakan maupun dikonsumsi maka 

konsumen dalam hal ini memiliki hak dalam memilih 

produk yang diperdagangkan sesuai dengan keinginan, 

kebutuhan dengan memperhatikan nilai tukar dan suatu hal 
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serta jaminan yang disepakati sebelumnya dengan 

produsen. 

3) Mengenai dengan keadaan serta jaminan terhadap produk 

yang diperdagangkan konsumen berhak untuk mendapatkan 

suatu informasi yang detail, jujur serta jelas terkait dengan 

produk yang akan dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

tersebut. 

4) Apabila terdapat suatu keluhan atau pendapat dari pihak 

konsumen produsen wajib mendegar dan merespon. Sebab 

konsumen berhak untuk didengan terkait dengan keluhan 

dan pendapatnya terserbut terhadap barang dan atau jasa 

yang digunakan/konsumsi. 

5) Konsumen berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau 

advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan 

perselisihan perlindungan konsumen secara tepat. 

6) Konsumen memiliki hak untuk menerima bimbingan dan 

penegtahuan/pendidikan konsumen. 

7) Konsumen juga berhak untuk menerima perlakuan yang 

sama dengan konsumen lainnya, mendapatkan pelayanan 

yang benar, layak dan jujur dan tidak diskriminatif. 

8) Jika produk barang dan atau jasa yang diterima oleh 

konsumen tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau 

sebagaimana semestinya, maka konsumen berhak untuk 
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menerima ganti rugi, kompensasi maupun penggantian atas 

produk tersebut. 

9) Serta konsumen berhak untuk menerima hak-hak lainnya 

yang diatur dalam ketentuan regulasi lainnya. 

 

c. Kewajiban Konsumen 

Apabila sebelumnya telah dibahas mengenai kewajiban 

produsen, maka dalam bagian ini akan membahas terkait 

dengan kewajiban konsumen. Meskipun secara umum 

disebutkan bahwa konsumen ialah raja, namun demi kelancaran 

sebuah transaksi maka konsumen juga harus melaksanakan 

perannya dengan baik. Untuk itu konsumen juga memiliki 

sejumlah kewajiban, sesuai dengan sebagaimana yang diatur 

dalam UUPK, yakni sebagai berikut : 

1) Sebelum memakai atau menggunakan serta mengkonsumsi 

produk barang dan atau jasa konsumen memiliki kewajiban 

untuk membaca serta mengikuti petunjuk sesuai dengan 

informasi serta prosedur yang tersedia pada produk demi 

keselamatan dan keamanan. 

2) Konsumen wajib memiliki itikad baik dalam melakukan 

transaksi jual beli barang dan atau jasa dengan pihak 

produsen. Tidak bermaksud untuk berbuat buruk, menipu 

dan sebagainya. 
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3) Membayar sejumlah dengan nilai tukar yang sebagaimana 

telah disepakati dengan pihak produsen. 

4) Wajib untuk mengikuti upaya dalam menyelesaikan hukum 

sengketa atau perselisihan perlindungan konsumen secara 

tepat. 

 

B. Landasan Yuridis 

 Dalam menulis laporan kerja praktek ini adapun beberapa 

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum 

dalam menulis laporan. Adapun landasan hukum yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut:  

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

a. Pasal 1233 yang berbunyi : 

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-
undang.” 
 
 

b. Pasal 1234 yang berbunyi : 

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” 
 

c. Pasal 1313 yang berbunyi : 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang 
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” 
 
 

d. Pasal 1317 yang berbunyi : 

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang 
ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau 
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suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat 
semacam itu” 
 
 

e. Pasal 1320 yang berbunyi : 

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat 
syarat; 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3) Suatu pokok persoalan tertentu; 
4) Suatu sebab yang tidak terlarang.” 

 
 

f. Pasal 1338 yang berbunyi : 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 
 
 
 
 

g. Pasal 1340 yang berbunyi : 

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang 
membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; 
persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak 
ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.” 

 

h. Pasal 1457 yang berbunyi : 

“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.” 

 

2. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan” 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

a. Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi : 

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen.” 
 
 

b. Pasal 18 yang berbunyi : 

1) "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat 
atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 
dan/atau perjanjian apabila: 

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 
usaha; 

b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali barang yang dibeli 
konsumen; 

c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas 
barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen 
kepada pelaku usaha baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang 
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang 
dibeli oleh konsumen; 

f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 
kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli 
jasa; 

g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 
lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa 
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 
tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
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terhadap barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran. 

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang 
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 
secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 
dimengerti.  

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku 
usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum. 

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan Undang-Undang ini”.  

 

 

C. Landasan Teoritis 

1. Teori Kehendak ( Wilstheorie) 

Teori kehendak merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa 

suatu perjanjian lahir ketika adanya suatu kehendak ataupun keinginan 

terkait dengan suatu hal yang muncul dari subjek hukum atau orang 

yang ingin membuat perjanjian tersebut. Yang kemudian kehendak 

tersebut disampaikan kepada pihak lain yang akan membuat perjanjian. 

Pernyataan yang disampaikan tersebut bersifat mengikat bagi para 

pihak yang ingin membuat perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi 

perbedaan antara kehendak dan pernyataan yang disampaikan atau 

diutarakan itulah yang menjadi tolak ukur dalam munculnya atau 

lahirnya suatu perjanjian. 

Untuk dapat timbulnya suatu perjanjian tentu perlu adanya suatu 

kesepakatan antara para pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjian 

tersebut. Kesepakatan terjadi ketika kehendak/keinginan pihak 

penerima dinyatakan, misalnya bahwa pernyataan tersebut dinyatakan 
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dengan menuliskan surat.16 Sehingga bentuk sepakat atau persetujuan 

atas kehendak tersebut dinyatakan secara jelas dan konkrit. Oleh sebab 

itu, dalam hal ini terkait dengan perancangan perjanjian jual beli pada 

CV. Ricx Sukses Mandiri perlu diperhatikan setiap aspek-aspek seperti 

apa yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Pada bagian sub-

bab telah dijelaskan apa saja syarat perjanjian dan asas-asas yang perlu 

diperhatikan. Salah satunya untuk terjadinya sebuah perjanjian ialah 

perlu adanya kesepakatan antara para pihak. Tentunya pada saat akan 

melakukan suatu perjanjian ada suatu kehendak ataupun keinginan dari 

para pihak yang berbeda yang kemudian adanya persesuaian unutk 

saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai kehendak tersebut 

sehingga terjadilah suatu kesepakatan tersebut. Jadi dalam hal ini 

perjanjian jual beli yang akan dirancang pada CV. Ricx Sukses 

Mandiri merupakan suatu perjanjian standar atau perjanjian baku. 

Meskipun perjanjian baku tersebut telah ditentukan isinya oleh pelaku 

usaha namun untuk dapat terjadinya perjanjian tersebut juga perlu 

adanya keinginan dari pihak pembeli dalam melaksanakan hal-hal 

yang telah menjadi isi perjanjian tersebut. Sehingga ketika pembeli 

menerima syarat dan kondisi yang telah ditentukan dalam perjanjian 

baku tersebut berarti ia menunjukkan bahwa pihak pembeli telah 

setuju/sepakat untuk berkehendak melakukan perjanjian jual beli 

tersebut. 

   

16 Fani Martiawan Kumara Putra, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai 
Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak” Yuridika Vol.30 No. 2, Mei 
2015, hal. 240 
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2. Teori Perjanjian 

Teori perjanjian menurut Subekti perjanjian merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain ataupun kedua 

belah pihak / kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal yang telah disepakati bersama.17 Yang kemudian peristiwa 

tersebut menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang 

telah melakukan perjanjian tersebut, untuk memenuhi isi perjanjian 

yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini keterkaitannya 

dengan perancangan perjanjian jual beli pada CV. Ricx Sukses 

Mandiri ialah dimana suatu perjanjian itu terjadi ketika adanya dua 

subjek hukum yang sepakat untuk melaksanakan suatu hal. Meskipun 

dalam konteks ini perjanjian jual beli yang akan dirancang pada CV. 

Ricx Sukses Mandiri ini dalam bentuk perjanjian baku, namun suatu 

perjanjian tersebut dapat disebut sebagai suatu perjanjian apabila ada 

kedua belah pihak yang menyetujui untuk melaksanakan perjanjian 

tersebut.  

Apabila salah satu dari pihak tersebut tidak sepakat maka 

perjanjian baku yang telah ada tersebut juga tidak sempurna disebut 

sebagai suatu perjanjian sebab tidak adanya pihak yang menyetujui 

untuk melaksanakannya. Dan masing-masing dari pihak yang telah 

menyetujui perjanjian tersebut berarti mereka terikat oleh perjanjian 

yang telah dibuat dan disetujui tersebut. Dan karenanya kedua belah 

17 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2007, hal. 1 
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pihak harus memenuhi atau melaksanakan hal yang telah menjadi isi 

perjanjian. 
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