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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

2.1.1   Definisi Perusahaan 

Perusahaan merupakan suatu tempat terjadinya suatu kegiatan yang 

dibagi dalam berbagai bidang kegiatan seperti kegiatan produksi, 

kegiatan distribusi, kegiatan jual-beli barang dan jasa dengan tujuan 

dibuatnya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang 

didapatkan dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. Adapun definisi perusahaan menurut Willem Molengraaff 

adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, 

bertindak ke luar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan 

barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan1. 

Kemudian Pengertian Perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

adalah :  

“Perusahaan adalah : 
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, miliki 

orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan 
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau 
imbalan dalam bentuk lain 

b. Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain.2” 

 

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perusahaan 

Perusahaan dibagi menjadi beberapa bentuk : 

1 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 6. 
2 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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A. Perusahaan Perorangan 

Perusahaan Perorangan merupakan perusahaan yang pada 

umumnya dimiliki oleh satu pengusaha dan modalnya berasal 

dari seorang pengusaha yang pada umumnya perusahaan 

perorangan memiliki modal yang tidak besar, omsetnya 

terbatas, tenaga kerja sedikit, dan memiliki beberapa perangkat 

pendukung usaha yang sederhana.3 

Perusahaan perorangan belum memiliki Undang-Undang 

khusus yang mengatur dimana dapat dilihat dari upaya 

pemerintah yang tetap mengakui eksitensi perusahaan 

perorangan, dapat dilihat dari dikeluarkannya Pasal 1 angka (3) 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha 

Perdagangan yang berisikan tentang : “Lembaga perdagangan 

adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan 

atau badan usaha” 

Dimana ciri-ciri dari perusahaan perorangan adalah : 

1. Proses pendirian dan pembubaran yang relatif 

mudah atau tidak rumit 

2. Rata-rata pemilik perusahaan dan tenaga kerjanya 

berasal dari keluarga perusahaan perorangan 

tersebut 

3 Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.18. 
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3. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang bebas ( 

tidak terstruktur ) 

4. Permodalan yang relatif tidak terlalu besar dan 

seringkali melibatkan harta pribadi sehingga 

memiliki resiko yang lebih tinggi pada saat 

menjalankan usaha 

5. Pengelolaan perusahaan yang mengunakan sistem 

sederhana dan tidak terstruktur 

6. Omset atau nilai jual atas produk perusahaan yang 

relatif kecil 

Adapun kelebihan dan kekurangan dari perusahaan 

perorangan adalah 

1. Kelebihan 

a. Segala keuntungan yang didapatkan dari 

perusahaan perorangan segalanya merupakan milik 

pemilik usaha tersebut 

b. Biasanya ketika membangun perusahaan 

perorangan, perusahaan tersebut lebih bebas atau 

lebih cepat dalam melakukan suatu kegiatan karena 

ketika ingin memutuskan sesuatu tidak perlu 

banyak berunding karena keputusan secara mutlak 

berada ditangan pemilik usaha 

c. Perusahaan perorangan terhidari dari pungutan 

pajak pemerintah karena bukan merupakan badan 
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hukum, namun pungutan pajak yang dikenai oleh 

perusahaan perorangan tersebut adalah pajak 

penghasilan tahunan kepada pemilik usaha ataupun 

tenaga kerja perusahaan perorangan tersebut 

d. Pembagian organisasi perusahaan perorangan 

relatif sederhana dan tidak memiliki struktur 

organisasi yang kompleks layaknya perusahaan 

berbadan hukum karena tenaga kerja perusahaan 

tersebut tidak banyak sehingga tidak membutuhkan 

struktur organisasi yang kompleks 

e. Pada Badan Hukum biasanya memiliki banyak 

aturan-aturan yang mengikat, karena tidak 

sepenuhnya merupakan milik satu orang sehingga 

segala peraturan ataupun kebijakan dilakukan 

secara bersama-sama, namun tidak berlaku untuk 

badan usaha perseorangan yang tidak memiliki 

banyak aturan-aturan yang mengikat karena 

merupakan milik pribadi sehingga peraturan yang 

dibuat terbatas dan hanya dibuat untuk 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya 

f. Segala kerahasiaan perusahaan seperti proses 

produksi suatu barang, manajemen perusahaan, 

ataupun resep-resep makanan sangat terjaga karena 

merupakan milik pribadi sehingga rahasia 
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perusahaan dapat terjaga dengan aman didalam 

perusahaan 

g. Dalam menjalankan usaha perseorangan biasanya 

memiliki benefit peminjaman modal usaha dari 

pihak lain dan pihak bank yang lebih mudah karena 

segala aktivitas perusahaan berkaitan dengan harta 

pribadi 

2. Kekurangan 

a. Dikarenakan segala aktivitas perusahaan yang 

dilakukan oleh individu maka segala tanggung 

jawab perusahaan ketika untung maupun rugi 

segalanya merupakan tanggung jawab pemilik 

usaha dan harta pribadi juga menjadi jaminan 

ketika perusahaan yang dijalankan terjadi pailit 

b. Ketersediaan kredit maupun modal pada 

perusahaan perseorangan tidak meningkat 

walaupun perusahaan terus berkembang menjadi 

lebih besar sehingga kemampuan peningkatan 

perusahaan individu sangat tergantung pada 

kekuatan modal pemilik usaha 

c. Ketika pemilik usaha meninggal jaminan 

berlanjutnya kelangsungan perusahaan tersebut 

tidak terjamin karena biasanya aktivitas perusahaan 

akan berhenti 

Universitas Internasional Batam 
Bobic Cantona. Perjanjian Kontrak Distribusi pada Toko Tang’s Flour, 2019. 
UIB Repository©2019



13 
 

d. Segala manajemen atau keputusan perusahaan 

sangat sulit dilakukan pemilik perusahaan 

perseorangan karena tanggung jawab penuh dan 

dilimpahkan semua kepada pemilik usaha  

e. Segala tenaga kerja ataupun karyawan yang 

bekerja diperusahaan perorangan biasanya sulit 

untuk mendapatkan jenjang karir karena 

keterbatasan struktur organisasi perusahaan 

perorangan itu sendiri, jika jenjang karir seorang 

karyawan di perusahaan perorangan bisa dinaikan 

juga memerlukan waktu yang lama4 

B.  Firma 

Firma merupakan suatu badan usaha yang dimana usahanya 

dijalankan oleh dua orang atau lebih dibawah nama yang sama 

dimana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan 

yang lain dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan 

mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang 

Firma secara renteng.  

Firma menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang adalah : “tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan 

untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama5” 

Masing-masing anggota dari firma tersebut memiliki 

tanggung jawab tersendiri yang sudah dituangkan dalam akta 

4 Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.21. 
5 Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
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dan diperjanjikan sebelum membuat usaha itu sendiri dimana 

hal-hal yang diperjanjikan bisa berupa modal, pekerjaan, 

pembagian keuntungan, dan lain-lain  

Segala Keuntungan dan kerugian yang timbul dari 

pergerakan usaha firma harus ditanggung secara bersama-sama 

dikarenakan badan usaha firma tidak memiliki keterbatasan 

mengenai tanggung jawab masing-masing anggota dan 

kerugian ditanggung secara renteng. 

C. Perseroan Komanditer ( CV ) 

Perseroan Komanditer ( CV ) merupakan suatu badan usaha 

yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana pembagian 

tanggung jawab dalam perseroan komanditer terdapat sekutu 

yang memiliki tanggung jawab secara tak terbatas dan sekutu 

yang memiliki tanggung jawab terbatas6. 

Mengacu pada pengertian diatas maka masing-masing 

sekutu dapat dibedakan menjadi dua bagian : 

1. Sekutu aktif  

Sekutu aktif adalah sekutu dalam suatu perseroan 

komanditer ( CV ) yang memiliki tanggung jawab atas 

managerial perusahaan perseroan itu sendiri seperti 

melakukan perjanjian kerja-sama, keuangan, peraturan-

peraturan layaknya seperti direktur suatu Perseroan 

Terbatas, sekutu aktif juga berperan sebagai pemegang 

6 Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 23. 
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manajemen tertinggi suatu perseroan komanditer ( CV ) 

secara penuh dan mutlak. 

Terlepas dari pemegang manajerial perusahaan 

tertinggi, sekutu aktif juga memiliki tanggung jawab 

sampai harta pribadi jika perusahaan berhadapan 

dengan kerugian ataupun sengketa dan tidak berlaku 

bagi sekutu pasif. 

2. Sekutu Pasif 

Sekutu pasif adalah sekutu dalam perseroan 

komanditer ( CV ) yang hanya memberikan modal kepada 

perseroan komanditer tersebut, sekutu pasif tidak ikut 

serta dalam manajerial perusahaan namun hanya sebatas 

penanaman modal saja, namun tidak menutup 

kemungkinan besaran keutungan yang didapatkan dari 

perusahaan komanditer sama dengan sekutu aktif yang 

menjalankan suatu usaha komanditer. 

Status sekutu pasif hanyalah sekutu yang 

menanamkan modal sehingga segala kerugian yang 

ditimbulkan dari perusahaan tersebut hanya terbatas pada 

modal yang ditanam, tidak sampai dengan harta pribadi 

D. Perseroan Terbatas ( PT ) 

Perseroan Terbatas ( PT ) merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang terdiri atas saham-saham 
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yang dimana pemilik perseroan terbatas memiliki sebagian 

saham yang dimilikinya. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan : 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut 
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan 
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya7” 

 

Saham-saham dalam suatu Perseroan Terbatas dapat 

diperjual-belikan sehingga status kepemilikan perusahaan 

dapat seketika berubah-ubah. 

Kemudian untuk mendirikan suatu Perseroan 

Terbatas menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan 

terbatas mengatakan 

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.8” 

E. Koperasi 

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk 

badan hukum dimana maksud untuk dibentuknya badan 

usaha yakni untuk memenuhi kepentingan, 

mensejaterahkan, ataupun memberikan manfaat kepada 

anggota koperasi itu sendiri atas dasar asas kekeluargaan. 

7 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
8 Ibid., Pasal 7 ayat 1 
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Sedangkan pengertian koperasi menurut Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

menjelaskan bahwa : 

“Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas dasar kekeluargaan”9 

 

Koperasi dapat didirikan secara perorangan maupun 

badan hukum yang sejenis, dimana modal koperasi 

didapatkan dari kumpulan dana dari para anggotanya 

sendiri dan dipakai kembali guna untuk menjalankan usaha 

dan hasil yang didapatkan dari usaha akan dikembalikan 

kembali kepada anggota-anggota koperasi itu sendiri. 

Badan usaha koperasi merupakan badan usaha 

berbentuk badan hukum yang paling mementingkan asas 

kebersamaan dilihat dari pembagian tugas dan tanggung 

jawab dalam perjalanan usaha yang sama dan masing-

masing anggota memiliki hak suara yang setara dengan 

anggota lainnya tidak dibedakan berdasarkan jumlah modal 

yang ditanam seperti halnya yang kita tahu pada Perseroan 

Terbatas.10  

9 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 
10 Anak Agung Istri Agung Ratih Kirana & Ida Ayu Nyoman Saskara, “ 
 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KOPERASI 
WANITA DI KECAMATAN GIANYAR ,” 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwigmPO
Vy__jAhUKXSsKHfBBAlQQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.
php%2Feep%2Farticle%2Fview%2F28611%2F18404&usg=AOvVaw3NMvJkapnsJ15J3p-
6Mhbh, diunduh pada tanggal 26 Juni 2019. 
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F. Yayasan 

Yayasan merupakan sebuah wadah atau badan 

hukum yang dibuat dengan tujuan yang bersifat 

kemanusiaan, keagamaan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. 

Fungsi dan peran dalam dibentuknya yayasan adalah untuk 

membantu masyarakat yang kekurangan misalnya 

kekurangan dalam bidang pendidikan, pangan, papan, dan 

lain-lain sehingga yayasan sangat berperan penting dalam 

menjalankan cita-cita negara salah satunya adalah 

memajukan kesejahteraan bangsa. 

Yayasan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menjelaskan 

bahwa : 

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 
mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan 
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.11” 

 

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dapat 

dirikan oleh perseorangan atau mandiri berdasarkan akta 

notaris dimana struktur organisasi yayasan terdiri atas 

pembina, pengurus dan pengawas dan dalam permodalan 

badan usaha yayasan dapat didapatkan dari wasiat, hibah, 

donasi, dan lain-lain.12 

11 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 
12 Y. Sogar Simamora, “KARAKTERISTIK, PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN BADAN 
HUKUM YAYASAN DI INDONESIA, 
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2.2 Tinjauan Umum Perjanjian  

2.2.1 Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua orang atau 

lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis13. 

Menurut Van Dunne yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori 

tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus 

dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.14 

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian 

merupakan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 15 

Berdasarkan pengertian perjanjian diatas dengan hanya semata-

mata mengikatkan diri dengan pihak lain perjanjian tersebut akan 

dianggap sah dimata hukum namun ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan sebelum perjanjian tersebut dianggap sah, yakni harus 

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dimana isinya : 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal.”16 

 

”https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%201%20Vol%201%20No%202.pdf, diunduh 
pada tanggal 26 Juni 2019 
13 Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm 19. 
14 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 161. 
15 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
16Ibid., Pasal 1320 
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2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian 

Terdapat 3 unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika melakukan 

perjanjian : 

a. Unsur Essentialia 

Unsur essentialia merupakan suatu unsur yang wajib ada 

dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebut maka 

suatu perjanjian yang dimaksudnya untuk diselenggarakan oleh 

para pihak menjadi aneh atau berasa kurang karena menjadi 

tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak.17 

Unsur essentialia digunakan guna untuk membedakan 

antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya, karena adanya 

karakteristik yang menjadikan faktor pembeda antara satu 

perjanjian dengan perjanjian lainnya, pada umumnya unsur 

essentialia digunakan untuk memberikan rumusan, ataupun 

pengertian dari perjanjian itu sendiri. 

Contoh dari unsur essentialia itu salah satunya adalah harga 

jual beli yang telah diperjanjikan oleh penjual dan pembeli 

tanpa harga jual dan beli maka perjanjian tersebut tidak dapat 

digolongkan sebagai jual beli melainkan tukar menukar, 

sehingga menjadikan unsur essentialia merupakn unsur yang 

paling penting dalam sebuah perjanjian. 

b. Unsur Naturalia 

17Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 
(Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2011) , hlm. 67. 
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Unsur naturalia adalah unsur yang muncul ketika unsur 

essentialianya diketahui dimana menjadikan unsur naturalia 

merupakan suatu perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu 

diperjanjikan secara khusus oleh para pihak namun ketika tidak 

diperjanjikan oleh para pihak Undang-undang akan 

mengaturnya.18 

Contoh unsur naturalia adalah ketika dalam terjadinya 

sebuah perjanjian jual beli, maka akan terdapat unsur naturalia 

yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban penjual untuk 

mendapatkan hak atas keuangan dari pembeli dan menjadi 

penanggung benda yang tejadi cacat tersembunyi. Unsur 

naturalia terjadi ketika unsur essentialianya diketahui secara 

pasti. 

c. Unsur Aksidentalia 

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang melengkapi 

sebuah perjanjian ataupun merupakan ketentuan dari sebuah 

perjanjian yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, 

dengan begitu unsur aksidentalia bisa ada ataupun tidak diatur 

tergantung pada keinginan para pihak merasa perlu untuk 

memasukkan unsur aksidentalia kedalam perjanjian antara 

kedua belah pihak.19 

18 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 88. 
19Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1992),  hlm. 78. 
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 Contoh unsur aksidentalia misalnya dalam perjanjian jual-

beli properti beserta dengan kebendaan yang ada didalamnya, 

dimana pada contoh diatas pada konteks segala kebendaan 

yang ada didalam properti tersebut biasa ada ataupun tidak 

tergantung pada keinginan para pihak, kemudian dalam 

perjanjian jual-beli suatu barang yang apabila debitur lalai 

dalam membayar hutangnya akan dikenai bunga 2% dari total 

nilai barang perbulannya,  

Yang dimana bunga 2% perbulan dari total nilai barang 

merupakan hal yang tidak wajib ataupun unsur yang 

diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, demikian 

klausula-klausula yang sering ditemukan dalam sebuah 

perjanjian yang bukan berupakan unsur essentialia dalam 

perjanjian tersebut. 

2.2.3 Jenis-Jenis Perjanjian 

Terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan sebuah perjanjian, yakni : 

a. Perjanjian Timbal Balik 

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dimana 

kedua belah pihak yang terikat dalam melakukan perjanjian 

harus sama-sama memiliki hak-hak dan kewajiban secara 

timbal balik, misalnya pada perjanjian jual-beli dimana penjual 

harus menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan 
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pembeli harus memberikan uang yang telah disepakati oleh 

dirinya dengan penjual. 

b. Perjanjian Sepihak 

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang dimana 

peletakan kewajiban dibebankan pada satu orang pihak saja, 

misalnya pada perjanjian hibah dimana pemberi hibah saja 

yang harus melakukan kewajibannya yakni, menghibahkan  

barang kepada pihak lain atau penerima sedangkan pada pihak 

penerima tidak harus melakukan kewajiban apapun selain 

menerima barang yang dihibahkan olehnya. 

c. Perjanjian Dengan Percuma 

Perjanjian dengan cuma-cuma merupakan perjanjian yang 

dimana hanya memberikan keuntungan kepada satu orang 

pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai dimana pihak 

yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut hanya 

merupakan pihak penerima barang dari perjanjian pinjam 

pakai. 

d. Perjanjian Konsensual 

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang dimana 

perjanjiannya telah disepakati oleh kedua belah pihak dianggap 

telah sah atau telah berkekuatan hukum, misalnya pada 

perjanjian jual-beli sapi yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

e. Perjanjian Riil 
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Perjanjian riil merupakan perjanjian yang dimana perjanjian 

yang disamping harus memerlukan kata sepakat juga harus 

menyerahkan benda yang telah disepakati, misalnya pada 

perjanjian jual-beli sapi yang telah disepakati oleh pihak 

penjual dan pembeli, penjual juga harus langsung menyerahkan 

sapinya kepada pihak pembeli. 

f. Perjanjian Formil 

Perjanjian formil merupakan perjanjian yang dimana 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan 

diwajibkan oleh Undang-undang untuk dituangkan kedalam 

sebuah akta bawah tangan maupun akta otentik , misalnya pada 

perjanjian jual-beli tanah yang dimana perjanjian tersebut 

diwajibkan oleh Undang-undang harus dituangkan dalam akta 

otentik yang dibuat oleh pejabat umum notaris ataupun PPAT. 

g. Perjanjian Bernama 

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang dimana 

perjanjiannya telah diatur khusus oleh Undang-undang, 

misalnya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, hibah, 

dan lain-lain 

h. Perjanjian Tak Bernama 

Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang dimana 

perjanjiannya tidak diatur secara khusus oleh Undang-undang, 
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misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan 

distributor, perjanjian kredit, dan lain-lain.20 

2.2.4  Asas-Asas Perjanjian 

Terdapat 5 asas-asas perjanjian yang dikenal oleh Hukum Perdata 

dimana diantaranya adalah : 

a. Asas Kebebasan Berkontrak ( Freedom of Contract )  

Asas kebebasan berkontrak Menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1 menyatakan : 

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

Undang-undang bagi mereka yang mengaturnya “ 

Dimana ketika kita melihat dari isi Undang-undang tersebut 

dapat kita menyimpulkan bahwa asas ini memberikan kebebasan 

para pihak untuk : membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, 

mengadakan perjanjian dengan siapapun asalkan sesuai dengan 

Undang-undang, menentukan isi, ketentuan, konten, hak dan 

kewajiban dari perjanjian tersebut, menentukan apakah perjanjian 

tersebut dilakukan secara lisan ataupun tulisan.  

  Kata dari “semua“ dalam isi Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Pasal 1338 ayat 1 menurut Subekti bahwa seakan-akan 

pernyataan tersebut berlaku bagi setiap orang, yang berarti setiap 

orang bisa saja melakukan perjanjian dengan tidak adanya 

20 Retno Prabandari, “JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM 
PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN OBJEK HAK TANGGUNGAN,” 
http://eprints.undip.ac.id/18808/1/RETNO_PRABANDARI.pdf,  diakses pada tanggal 4 Juli 2019. 
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keterbatasan untuk pembuatan isi, ataupun hak-hak dan kewajiban 

dari isi perjanjian tersebut. 

b. Asas Konsensualisme ( concensualism ) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 ayat 1 yang berisikan 

tentang kesepakatan kedua belah pihak dalam melaksanakan 

sebuah perjanjian, dan pada asas ini juga menjelaskan bahwa 

dalam melaksanakan perjanjian tidak selamanya harus dilakukan 

secara formal namun cukup hanya dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

c. Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) 

Asas kepastian hukum atau asas pacta sunt servanda 

merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari sebuah 

perjanjian, dimana pengertian dari asas kepastian hukum adalah 

perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan telah 

disepakatinya sehingga mengakibatkan perikatan harus dihormati 

oleh pihak ketiga ataupun hakim sebagaimana layaknya sebuah 

Undang-undang, tidak boleh adanya intervensi terhadap kontrak 

yang telah dibuat oleh para pihak. 

  Asas kepastian hukum juga dapat disimpulkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1 yang berisikan “ 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang mengaturnya “ 
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Kepastian hukum menurut Sudikno Mertukusumo adalah 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik21 

Dimana pengertian dari asas kepastian hukum menurut 

Sudikno Mertukusumo adalah bahwa setiap perjanjian yang telah 

dibuat sehingga menjadikan terjalinnya kesepakatan oleh kedua 

belah pihak dan kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian 

yang telah dibuat oleh mereka supaya menjamin adanya kepastian 

hukum. 

d. Asas Itikad Baik ( Good Faith ) 

Asas itikad baik tercantum dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi “ Perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik “  

Dimana memiliki pengertian bahwa dalam melakukan 

perikatan dengan pihak lain ataupun melaksanakan apa yang telah 

terikat dalam suatu perjanjian kita harus memiliki maksud baik 

dalam melaksanakannya sehingga menjadikan asas itikad baik 

merupakan asas yang paling penting dalam pembuatan suatu 

perjanjian, tanpa adanya itikad baik perjanjian tersebut bisa 

merugikan salah satu pihak karena sudah ada itikad yang tidak baik 

dalam melaksanakan sebuah perjanjian 

21Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta :Liberty, 2007) , hlm. 
160. 
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Itikad baik menurut M.L Wry adalah suatu perbuatan yang tidak 

mementingkan diri sendiri, namun juga melihat kepentingan orang 

lain yang tidak didasari dengan adanya maksud untuk menipu, tipu 

daya, ataupun tidak mengakal-akali orang lain22 

e. Asas Kepribadian ( Personality ) 

Asas kepribadian memiliki pengertian tentang asas yang 

menentukan bahwa seseorang yang melakukan perikatan suatu 

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dan dapat 

dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1315 

yang berisikan tentang : 

“ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri “23 dimana 

pengertian dalam Undang-undang diatas menegaskan bahwa ketika 

dalam melakukan sebuah perjanjian seseorang harus melakukannya 

demi kepentingan dia sendiri kemudian Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata Pasal 1340  yang berisikan tentang :  

“ Perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. 

“24 dan dalam Undang-undang diatas memiliki pengertian bahwa 

isi perjanjian yang telah disepakati itu hanya berlaku bagi pihak-

22 Erry Agus Priyono, “ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA 
(Kajian pada Perjanjian Waralaba ),” 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwir1dbF
0P_jAhVOXn0KHdq6DCcQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.undip.ac.id%2Fin
dex.php%2Flawreform%2Farticle%2Fdownload%2F20233%2F13874&usg=AOvVaw3fxpp3PPA
cq59-VjPi3e2H, diakses pada tanggal 4 Juli 2019 
23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315 
24 Ibid., Pasal 1340 
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pihak yang telah melakukan perikatan dan tidak berlaku untuk 

pihak lain apalagi yang tidak berkaitan dengan perjanjian tersebut. 

2.2.5 Syarat Sah Suatu Perjanjian 

Hal-hal yang menjadikan syarat sahnya suatu perjanjian yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 adalah 

:  

a. Kesepakatan Para Pihak 

Pengertian dari kesepakatan para pihak adalah para pihak yang 

membuat perjanjian dengan hak-hak dan kewajiban yang telah 

dibuat oleh kedua belah pihak harus sepakat atau setuju mengenai 

hal-hal yang telah diperjanjikan, dimana perjanjian tersebut harus 

tercapai tanpa adanya paksaan, tipu muslihat, ataupun kekhilafan. 

Kedua belah pihak harus mengerti tentang apa yang mereka 

perjanjikan dengan itu perjanjian harus dibuat dengan 

1. Bahasa yang tertulis dimegerti oleh kedua belah pihak 

2. Bahasa yang dimegerti oleh kedua belah pihak secara lisan 

3. Bahasa yang kurang benar, namun dimengerti oleh pihak ketiga 

b. Kecakapan Untuk Melaksanakan Perjanjian 

Yang dimaksud dalam Kecakapan adalah suatu kondisi 

dimana apakah seseorang memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian 

dengan pihak lain,  
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 juga 

telah mengatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap 

atau belum bisa melakukan suatu perjanjian, yakni : 

1. Orang yang belum dewasa 

2. Orang yang berada didalam pengampuan 

3. Orang atau perempuan yang telah kawin, namun 

ketentuan ini telah dihapus karena hadirnya Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.25 

c. Adanya Objek Perjanjian 

Ketika kita melakukan perjanjian hal yang selalu ada dalam 

suatu perjanjian itu adalah objek yang diperjanjikan, sehingga jika 

kita tidak memiliki objek yang diperjanjikan perjanjian tersebut 

akan batal demi hukum, untuk menjaga pihak yang dirugikan dan 

juga diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berisikan tentang “Tiap-tiap perikatan untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 

berbuat sesuatu 26“ 

Kemudian juga diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berisikan  

“ Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu 
barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah 
barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat 
ditentukan atau dihitung 27“  

 

25 Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
26 Ibid., Pasal 1234 
27 Ibid., Pasal 1333 
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Kemudian hal yang bisa diperjanjikan hanya barang yang 

memiliki nilai ekonomis dimana juga telah diatur dalah Pasal 1332 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Hanya barang yang 

dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok 

perjanjian 28“ 

d. Causa Yang Halal 

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah adanya causa 

yang halal dimana pengertian dari causa yang halal adalah ketika 

kita melakukan perjanjian dengan pihak lain, selain memiliki dasar 

itikad yang baik atau memnuhi asas asas perjanjian kita harus 

memiliki legalitas dimana arti dari legalitas disini adalah kita 

melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Undang-Undang, misalnya 

tidak melakukan perjanjian narkotika, perjanjian bagi hasil setelah 

pencurian, dan lain-lain 

Menurut Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menyatakan : 

“ Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan 
suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai 
kekuatan29,  jo  Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 
oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 
baik atau ketertiban umum.30” 

 

Dimana syarat ketiga dan keempat dalam syarat sahnya 

perjanjian merupakan syarat objektif, pengertian dalam syarat 

objektif adalah dimana ketika kita melanggar kedua syarat ini 

28 Ibid., Pasal 1332 
29 Ibid., Pasal 1335 
30 Ibid., Pasal 1337  
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maka perjanjian yang telah kita perjanjikan dianggap tidak pernah 

ada atau bahasa hukumnya batal demi hukum karena bertentangan 

dengan Undang-Undang 

2.2.6 Akibat Dalam Perjanjian 

Ketika kita tidak melaksanakan perjanjian kita dengan baik 

ataupun tidak melaksanakan perjanjian, terdapat beberapa hal yang 

bisa dilakukan orang yang dirugikan kepada orang yang tidak 

melaksanakan perjanjiannya dimana : 

a.  Wanprestasi 

Pada umumnya wanprestasi menurut Prof. Dr. Faisal 

Santiago, S.H., MM. Adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi 

atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama31. 

Seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi 

ketika ia tidak melaksanakan ataupun terlambat melaksanakan 

perjanjian tersebut  

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa :  

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak 
dipenuhinya suatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si 
berutang, setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, ataujika sesuatuyang harus diberikan atau 
dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya.32” 

 

31Faisal Santiago, Op.Cit., hlm.22. 
32 Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Menurut Prof. Subekti untuk menilai seseorang telah 

melakukan wanprestasi atau belum dapat kita perhatikan dalam 

hal-hal dibawah ini merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi 

1. Tidak Melakukan Prestasi Sama Sekali  

Situasi dimana debitur tidak melakukan atau tidak 

melaksanakan prestasi maka debitur akan digolongkan 

sebagai tidak memenuhi prestasi. 

2. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Tepat Waktu 

Situasi dimana debitur melakukan atau 

melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu dalam 

melaksanakan prestasinya. 

3. Memenuhi Prestasi Tetapi Tidak Sesuai Atau Keliru 

Situasi dimana debitur melakukan atau 

melaksanakan prestasi namun keliru atau salah dalam 

mengeksekusinya, dan dianggap tidak melaksanakan 

prestasi sama sekali. 

4. Melaksanakan Sesuatu Yang Menurut Perjanjian 

Tidak Boleh Dilakukan 

Situasi dimana debitur melakukan hal diluar dari 

yang telah diperjanjikan seperti pada kasus sewa 

menyewa rumah dimana A menyewakan rumah pada 

pihak B dengan kontrak 1 tahun, namun pada bulan ke-

empat pihak A menyewakan rumah tersebut kepada 
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pihak C, situasi ini merupakan bentuk ke-empat dari 

wanprestasi33. 

Segala pihak yang tidak menyelesaikan perjanjiannya tepat 

waktu ataupun melanggar bentuk-bentuk dari wanprestasi yang 

ditentukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata : 

“ Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau 
dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan 
sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus 
dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.34” 

Dan jika dalam perjanjian tersebut tidak diperjanjikan batas 

waktu pelaksanaan perjanjian tersebut, diperlukan surat peringatan 

secara tertulis oleh kreditur yang diberikan kepada debitur, yang 

dimana surat peringatan tersebut disebut dengan Somasi. 

Somasi merupakan pemberitahuan secara resmi secara 

tertulis yang dilayangkan oleh kreditur diberikan kepada debitur 

untuk pemenuhan prestasi yang telah mereka perjanjikan. Dan jika 

tetap tidak melaksanakan perjanjian maka debitur bisa digugat dan 

dijatuhkan sanksi35. 

1. Sanksi 

33 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45. 
34 Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
35 Hartana, “HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA 
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA),” 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi0vKy3
0f_jAhUabisKHfKaCL4QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fejournal.undiksha.ac.id%2Fin
dex.php%2Fjkh%2Farticle%2Fdownload%2F8411%2F5535&usg=AOvVaw0xY6hL2oskWKUPr
D2GAnVt, diakses pada tanggal 4 Juli, 2019 
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Pihak yang merasakan dirugikan bisa menggugat 

untuk menuntut ganti rugi berupa 

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 

b. Pembatalan perjanjian 

c. Peralihan resiko 

d. Membayar biaya perkara apabila kasus dibawa 

didepan pengadilan 

Dan juga diatur pada Pasal 1244 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dimana berisikan :  

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, 
kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa 
tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu 
dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal 
yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan 
kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.36” 

Selain mengajukan gugatan yang dilakukan oleh 

kreditur kepada debitur, debitur juga bisa melakukan 

pembelaan terhadap dirinya dalam tuntutan yang telah 

dilayangkan misalnya : 

a. Dikarenakan adanya keadaan memaksa ( Overmarch / 

Force Majuere ) misalnya, barang yang telah 

diperjanjikan hilang atau musnah dikarenakan adanya 

badai, bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. 

36 Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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b. Mengajukan kembali yang mengatakan bahwa kreditur 

juga lalai dalam melaksanakan perjanjian ( Exceptio 

Non Adimreti ) misalnya dalam perjanjian 

pembangunan ruko, dimana pihak debitur telat dalam 

menyelesaikan pembangunan ruko, tetapi pihak 

kreditur sendiri telat dalam memberikan uang muka 

yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. 

c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya 

untuk mengganti rugi ( Rehtverwerking ) misalnya pada 

perjanjian jual beli barang, dimana ketika pembeli 

membeli suatu produk yang telah sampai ditangan 

pembeli, namun keadaan produk tersebut tidak 

memuaskan kualitasnya dan pembeli tidak menegor 

penjual ataupun tidak mengajukan pengembalian 

ataupun penggantian barang kepada pihak penjual37. 

b. Perbuatan Melawan Hukum 

Selain wanprestasi salah satu akibat hukum dari perjanjian 

adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan 

hukum merupakan situasi dimana perjanjian yang telah 

diperjanjikan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang 

37 Rizky Fauziah Putri,  “KEADAAN MEMAKSA SEBAGAI DASAR PEMBELAAN 
DEBITUR : STUDI KASUS H. DARMAWAN KASIM TERHADAP PT TELKOMSEL,”  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj9vIqy
0v_jAhUZA3IKHdhQCNcQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile
%3Ddigital%2F20294007-S1663-
Keadaan%2520memaksa.pdf&usg=AOvVaw0vRNsyzCg3Gvbw3QkKE6xN, diakses pada tanggal 
4 Juli 2019 
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melawan Undang-Undang dan melanggar unsur ke-tiga dan ke-

empat syarat sahnya perjanjian, yakni tentang suatu hal tertentu 

dan causa yang halal 

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan : 

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian 
tersebut 38“ 

Berdasarkan Pasal tersebut dapat kita tarik menjadi 4 unsur-

unsur dari perbuatan melawan hukum tidur sendiri, yakni 

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan 

yang melanggar Undang-Undang itu sendiri yang 

tentunya sudah dilarang, namun pada dulunya 

perbuatan melawan hukum memiliki arti yang sangat 

sempit sebelum adanya kasus Arrest Cohen 

Lindenbaum, setelah adanya kasus ini pengertian dari 

perbuatan melawan hukum diperluas menjadi sebagai 

berikut : 

a) Melanggar Undang-Undang 

38 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Perbuatan yang jelas-jelas melanggar 

Undang-Undang yang telah ada. 

b) Melanggar Hak Subjektif Pihak Lain 

Memiliki pengertian bahwa telah melakukan 

pelanggaran atas hak-hak pihak lain yang telah 

dibuat dalam perjanjian. 

c) Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si 

Pelaku 

Memiliki pengertian bertentangan dengan 

hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dan 

termasuk juga hukum kebiasaan. 

d) Bertentangan Dengan Kesusilaan 

Memiliki pengertian bertentangan dengan 

moral keseharian yang telah diatur sesuai dengan 

Pasal 1335 Jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

e) Bertentangan Dengan Sikap Kehati-Hatian 

Memiliki pengertian bertentangan dengan 

hukum yang tidak tertulis, yakni perbuatan yang 

bertentangan dengan sikap baik dalam 
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bermasyarakat untuk mementingkan kepentingan 

orang lain. 

2. Ada Kesalahan 

Pada unsur ke-dua ini memiliki 2 ( dua ) pengertian 

bahwa perbuatan melawan hukum merupakan hal yang 

disengaja ataupun karena lalai. 

Kesengajaan memiliki pengertian bahwa pihak yang 

melakukan perjanjian sudah mengetahui atau sadar 

bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang telah 

di-langgar Undang-Undang dan tetap melakukannya 

sehingga merugikan pihak lain. 

Sedangkan lalai merupakan suatu kondisi dimana 

seseorang tidak mengetahui atau tidak sadar kalau 

mereka melakukan perjanjian yang melawan Undang-

Undang sehingga hasil dari perjanjian mereka 

merugikan pihak lain. 

3. Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan 

Perbuatan 

Memiliki pengertian setiap perbuatan yang 

dilakukan selalu memiliki sebab akibat mengapa 

mereka melakukan perbuatan melawan hukum 
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Misalnya, pihak lain tidak akan mengalami kerugian 

jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

tersebut. 

4. Ada Kerugian 

Memiliki pengertian bahwa akibat dari perbuatan 

pelaku maka bisa menimbulkan kerugian secara materil 

maupun imateril, yang dimana contoh dari kerugian 

materil merupakan terjadinya kerusakan motor, 

hilangnya keutungan, kerusakan barang bawaan yang 

terjadi karena tabrakan motor. 

Sedangkan contoh dari kerugian imateril misalnya 

dari kecelakaan motor menimbulkan rasa sakit, luka-

luka, penyesalan, dan lain-lain 

Adapun jika kedua belah pihak melakukan perjanjian yang 

merupakan perbuatan melawan hukum maka menurut hukum 

perbuatan tersebut dianggap tidak pernah ada dan segala kerugian 

yang ditimbulkan merupakan tanggung jawab pelaku yang telah 

diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang berisikan :  

“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
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karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian 
tersebut.39” 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perantara Dagang 

Dalam sehari-hari kita selalu saja berhadapan dengan dunia 

perdagangan, misalnya ketika kita ingin berbelanja dipasar untuk barang 

eceran, ketika kita memiliki rumah makan dan kita pergi ke grosir untuk 

membeli dalam jumlah lumayan banyak misalnya dalam bentuk 1 karung, 

goni, ikat, dan lain-lain. 

Ataupun kita merupakan orang yang memiliki usaha grosir dan 

membeli barang dalam bentuk banyak misalnya per 100 goni, sack, dan 

lain-lain. Tentu kita sering salah tangkap dalam menyebutkan nama 

perusahaan yang menyuplai barang-barang dagangan ke kita hingga kita 

dapat membelinya dengan eceran ataupun tidak mengerti sama sekali 

perbedaan antara agen dan distributor yang jelas-jelas keduanya sangat 

berbeda.  

2.3.1 Definisi Agen 

Agen merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dibidang 

keagenan yang dimana hubungan hukum antara suatu badan usaha 

dengan pemilik merek terletak pada barang yang dijual badan usaha 

itu sendiri, dimana pelaku usaha melaksanakan penjualan produk, 

perakitan produk, ataupun menjual jasa produk atas nama pemegang 

merek itu sendiri dari segala harga jual, sistem, packaging, dan lain-

lain semuanya rata-rata memiliki harga yang sama dan bertindak atas 

nama merek yang dipegang agen tersebut. 

39 Ibid., Pasal 1365 
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Misalnya dalam kesehari-harian kita sering melihat Oppo, 

Xiaomi, Gojek, dan lain-lain, yang tentunya tidak mungkin bagi 

pemilik atau pemegang merek membangun semua gedai diseluruh 

dunia, tentu mereka membutuhkan orang yang menjadi perantara 

merek mereka yang biasa disebut dengan keagenan. 

Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen 

atau Distributor Barang dan/atau Jasa mengatakan bahwa agen 

merupakan : 

“Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang 
bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal 
berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa 
melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang 
dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.40 “  

 

Kemudian agen mendapatkan keuntungan bukan dari selisih 

harga beli dan jual, yakni didapatkan dari fee yang diberikan oleh 

pemilik merek, misalnya per 1 barang yang berhasil dijual oleh agen 

akan diberikan Rp 30.000,-   

2.3.2 Jenis-Jenis Keagenan 

a. Agen Manufaktur 

Agen Manufaktur merupakan agen yang berhubungan 

langsung dengan pemilik pabrik dan bertindak atas merek pemilik 

pabrik tersebut, memproduksi, merakit, memasarkan segala 

produk-produk yang dibuat oleh agen manufaktur. Contohnya 

40 Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 
Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa 
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PT.Satnusa yang merupakan Agen Manufaktur dari merek usaha 

Xiaomi di China 

Agen manufaktur menurut Pasal 1 angka (16) Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 

adalah : 

“Agen Pabrik (Manufactures Agent) adalah agen yang 
melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan 
pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik 
barang41.” 

 

b. Agen Penjualan  

Agen penjualan merupakan Agen atau wakil dari pihak 

penjual dan agen bertugas untuk menjual barang-barang pemilik 

merek yang dimana harga, produk, itu dibawah kontrol pemilik 

merek. 

Agen penjualan menurut Pasal 1 angka (17) Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 

adalah : 

“Agen Penjualan (Sales Agent) adalah agen yang melakukan 
penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang 
menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang42.” 

 

c. Agen Pembelian 

Agen pembelian hampir sama dengan agen penjualan dimana 

agen pembelian bertindak atas nama pemilik merek membeli 

semua produk yang telah ditentukan oleh pemilik merek. 

41 Pasal 1 angka (16) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 
42 Ibid., Pasal 1 angka (17) 
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Agen penjualan menurut Pasal 1 angka (18) Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 

adalah : 

“Agen Pembelian (Purchasing Agent) adalah agen yang 
melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak 
lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik 
barang43.” 

 

d. Agen Umum 

Agen Umum merupakan agen yang diberikan wewenang 

secara umum oleh pemilik merek untuk melaksanakan seluruh 

transaksi jual-beli yang telah ditentukan oleh pemilik merek 

e. Agen Khusus 

Agen khusus merupakan agen yang diberikan wewenang 

secara khusus oleh pemilik merek untuk mengeksekusi kasus per 

kasus atau sebagian dari transaksi yang telah ditentukan oleh 

pemilik merek. 

f. Agen Tunggal / Eksklusif 

Agen tunggal atau agen ekslusif merupakan agen yang 

diberikan wewenang atau penunjukan agen secara khusus oleh 

pemilik merek untuk mengelola produk pemilik agen berupa 

barang atau jasa tersebut yang ditempatkan disatu wilayah dan 

hanya memiliki seorang agen diwilayah tersebut. 

2.3.3  Definisi Distributor 

43 Ibid., Pasal 1 angka (18) 
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Berbeda dengan agen yang bertindak atas nama pemilik merek, 

badan usaha distributor merupakan badan usaha atau pedagang yang 

berlaku sebagai pembeli ataupun penjual pada badan usahanya yang 

dimana barang yang didapatkannya berasal dari tangan pertama 

ataupun didapatkan langsung dari pihak produsen dan dijual langsung 

ke konsumen sampai ke pengecer ataupun pelanggan. 

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen 

atau Distributor Barang dan/atau Jasa mengatakan bahwa distributor 

merupakan : 

“Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional 
yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan 
perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan 
serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.44” 

 
Dimana distributor bertindak atas nama dia sendiri tidak seperti 

agen yang bertindak atas nama pemilik usaha dan biasanya distributor 

memiliki gudang untuk menampung produk yang dia beli dari 

produsen, dan tidak berlaku bagi agen yang biasanya dibangun atas 1 

gedai saja 

Dan hasil pendapatan dari distributor itu didapatkan dari hasil jual 

dikurangi hasil beli yang biasanya disebut sebagai margin yang 

dimana margin tersebut bisa digunakan kembali untuk menambah 

modal usaha atau digunakan untuk keperluan pribadi. 

a. Alasan Produsen Membutuhkan Distributor Dalam 

Menjalankan Usaha 

44 Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Perdangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan 
Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa 
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Mimpi setiap orang ketika menjalankan usaha adalah 

menjadi lebih besar dan cepat sukses namun ada beberapa hal 

yang menghambat produsen untuk menjadi lebih cepat besar 

sebagai berikut : 

1. Para Produsen Memiliki Keterbatasan Finansial 

Tidak memungkinkan bagi produsen memasarkan 

produknya diseluruh wilayah produsen dengan keuangan 

perusahaan itu sendiri, bisa terpenuhi namun membutuhkan 

waktu yang sangat lama. 

2. Distributor Lebih Cepat Memasarkan Produk 

Karena distributor berhadapan langsung ke 

pengecer sehingga menyebabkan distributor lebih cepat 

dalam memasarkan produk ke konsumen terakhir seperti 

minyak kelapa sawit eceran yang biasa kita temui di grosir 

maupun minimarket yang merupakan pelanngan dari 

distributor. 

3. Manajemen Keuangan Yang Lebih Baik 

Daripada produsen menggunakan keuangan mereka 

semua untuk promosi, produsen lebih senang menggunakan 

keuangan mereka untuk melakukan ekspansi untuk bisa 

memproduksi lebih banyak sehingga yang merupakan pihak 

promosi produk mereka bisa diberikan kepada distributor 

4. Konsumen Lebih Suka Berbelanja Digrosir 
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Dikarenakan konsumen lebih suka membeli macam-

macam barang yang banyak jenisnya, konsumen lebih suka 

berbelanja di grosir yang merupakan pelanggannya 

distributor walaupun harganya sedikit mahal dibandingkan 

ketika kosumen belanja di distributor. 

2.3.4 Perjanjian Distributor 

Berdasarkan penjelasan diatas distribusi merupakan cara penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggannya, namun 

perjanjian distributor merupakan perjanjian yang tidak bernama, 

karena produsen yang merupakan pemasok barang ke distributor tidak 

mengetahui atau menguasai wilayah distributor sehingga produsen 

membutuhkan distributor untuk memasarkan produknya lebih cepat 

supaya merek dari produk produsen tersebut lebih cepat diketahui 

orang. 

Esensi dari perjanjian distributor merupakan perjanjian yang 

berdasarkan nama pemilik badan usaha distributor itu sendiri, 

membeli dan menjual atas namanya sendiri, memasarkan produk atas 

namanya sendiri, semuanya dilakukan atas nama distributor itu sendiri 

tanpa adanya ikatan secara hukum dengan produsen hanya sebatas 

perjanjian jual dan beli produk, sehingga produsen tidak bisa 

mengontrol harga jual ataupun keuntungan yang akan didapatkan 

distributor dan semuanya merupakan hak dari distributor. 

Namun  ketentuan jual-beli  tidak dapat langsung ditetapkan 

sebagai perjanjian distributor namun untuk dikatakan sebagai 
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perjanjian distributor diperlukan beberapa unsur esential supaya bisa 

disebut sebagai perjanjian distributor, mengingat perjanjian distributor 

merupakan perjanjian yang terus berlangsung, unsur essential yang 

diperlukan supaya dapat dianggap sebagai perjanjian distributor 

adalah : 

a. Barang yang diperjanjikan 

b. Harga barang 

c. Wilayah pemasaran distributor  

d. Memenuhi Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW.  
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