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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Permasalahan ; Latar belakang dan Rumusannya

Sudah menj&di kodrat alam bahwa manusia itu tidak 

dapat hidup sendiri, antara yang satu dengan yang lain 

saling membutuhkan. Manusia harus hidup dalam suatu ikat- 

an» yang mana antara manusia yang satu dengan yang lain 

selalu terjadi hubungan untuk kebutuhan, keselamatan dan 

kelangsungan hidupnya. Hubungan-hubungan mereka selalu 

berkembang di aegala bidang, misal pada bidang pemerin-

tahan, bidang perekonomian, bidang perdagangan dan seba-
t

gainya; terutama dalam lapangan jual beli yang dapat 

terjadi di setiap saat, di tempat manapun yang hampir da

pat kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat.

Suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kata 

sepakat antara para pihak, sehingga dengan kesepakatan 

dimaksudkan bahwa antara para pihak tercapai suatu perse- 

sualan kehendak. Agar jual beli ini dapat terlaksana de

ngan baik sesuai dengan keinginan para pihak hendaklah 

dibuat suatu perjanjian jual beli terlebih dahulu, supa- 

ya para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya masing-masing, Meskipun telah dibuat suatu 

perjanjian, dapat juga pelaksanaan dari jual beli itu 

terhalang pemenuhannya, yang mungkin icarena kesalahan da

ri pihak debitur (wanprestasi), atau karena force majeur/
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keadaan memaksa*

Mengenai force .majeur ini dibeaakan antara force 

majeur yang absolut/mutlak dan force majeur yang relatif. 

Dalam hal terjadi force majeur yang absolut, penjual/de- 

bitur dibebaskan dari kewajibannya memoayar ganti rugi, 

asalkan debitur dapat membuktikan ketidakraampuannya itu, 

sehingga apabila terjadi force majeur, risiko dibebankan 

pada pembeli; terutama dalam jual beli, di mana pembeli 

telah merabayar harga barang dan barang akan dikirim ke- 

mudian, pada waktu barang dikirim terjadilah keadaan me- 

maksa di luar kemampuan debitur, sehingga barang tidak 

dapat diterima oleh kreditur. Tetapi bila force majeur 

ini bersifat relatif (sementara), pelaksanaan perjanjian 

ditangguhkan. Jadi masih ada kemungkinan pemenuhan pres- 

tasinya, maka dapatlah dikatakan dalam lapangan jual be

li tidak luput adanya suatu risiko. Dalam hal terjadi 

force majeur dalam jual beli siapakah yang harus meraikul 

risiko atau kerugian-kerugian tersebut ?

Karena yang saya bahas dalam skripsi ini adalah 

barang yang harus ditimbang beratnya, maka perlu dibeda- 

kan antara genuskoop (jual beli barang-barang yang diten- 

tukan menurut jenis dan timbangannya) dan specieskoap 

(juel beli barang yang pasti dan tertentu)^ , karena pem-

^Hartono Soerjopratiknjo, Aneka per jan.ilan .jual be
li Cet. I, Seksi Notariat Fakultas Hukura Universitas Ga- 
jan Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 1982, h. 18.



bedaan ini adalah penting dalam hal risiko. Jadi barang 

yang ditimbang beratnya merupakan senustcoop, sehingga 

untuk menentukan siapakah yang harus memikul risiko ter

hadap jual beli barang yang harus ditimbang beratnya da

pat dilihat pada pasal 1461 Burgerlijk Wetboek (untuk 

selanjutnya disingkat dengan B.W.) yang berbunyi "jika 

barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menu- 

rut berat, jumlah atau ukuran maka barang-barang itu atas 

tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, di-
p

hitung atau diukur" . Jadi risiko baru dibebankan pada 

pembeli setelah dilakukan penimbangan terhadap barang 

yang diperjual belikan. Berdasarkan uraian di atas, ada 

beberapa permasalahan yang dapat diruinuskan sebagai salah 

satu panglcal tolak dalam penulisen secara keseluruhan.

Adapun perumusan permasalahannya disusun sebagai 

berikut :

1. Sejak kepan kata sepakat itu tercapai, bilamana para 

pihak berada di teinpat yang tidak sama dan perjanjian 

dilakukan secara surat menyurat atau telegram ?

2. Bagaimana bila terhadap barang-barang yang harus di

timbang itu telah dibayar oleh pembeli, barang belum 

diserahkan kepada pembeli, namun terjadi suatu keadaan 

force majeur yang bersifat relatif ?

^Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab UndanR-undan& Hu- 
kum Perdata, cet. XXII, Pradnya Pararnita, Jakarta, 1980, 
h. 328.



Apakah debitur wajib membayar ganti rugi dan penang- 

guhan peraenuhan ?

3. Jual beli terhadap barang yang ditimbang beratnya, 

menurut pasal 1461 B.W., risikonya dibebankan pada 

pembeli setelah diadakan penimbangan, bagaimana bila 

pembeli tidak hadir pada waktu penimbangan, apakah 

risiko tetap pada pembeli ?

Setelah saya teliti data kepustakaan, terdapat 

pendapat yang berbeda-beda raengenai masalah pembeli har

m s  hadir atau tidak pada waktu penimbangan dilakukan, 

sehingga untuk keadaan sekarang ini, masalah pembeli ha- 

rus hadir atau tidak pada waktu penimbangan, perlu di- 

permasalahkan pengaturannya mengingat pada saat ini ju

al beli sudah banyak dilakukan oleh para pihak yang ada 

di tempat yang berjauhan.

Permasalahan-permasalahan inilah yang menarik 

untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Pen.jelasan Judul

Agar penulisan ini menjadi jelas permasalahannya, 

saya memberi batasan terhadap judul skripsi ini. Yang 

dimaksud dengan force majeur adalah suatu keadaan yang 

tidak dapat diduga sebelumnya yang menyebabkan kesukaran«

dalam pelaksanaan persetujuan yang mengakibatkan terha- 

langnya pemenuhan perikatan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan ** jual beli barang yang ditimbang beratnya " da-



lam skripsi ini ad el ah genuskoop, yaitu jual beli barang 

yang ditentukan menurut jenis dan timbangannya. Jadi se- 

belurn pelaksanaan jual beli itu terjadi, maka barang yang 

diueli itu harus ditimbang lebih dulu.

3. Alasan Pemilihan Judul

Mengingat makin pesatnya perkembangan dunia perda- 

gangan, komunikasi dan sebagainya pada masa sekarang ini 

sehingga meraungkinkan para pihak yang ada di suatu kota 

mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak lain yang 

berada di kota lain yang letaknya sangat berjauhan.

Para pihak mengadakan perjanjian atau kata sepakat 

dengan melalui surat, telegram atau telepon, sehingga da

lam pelaksanaan perjanjian tersebut (penyerahan hak milik) 

penjual harus mengirimkannya pada si pembeli.

Dalam pengiriman barang-barang tersebut pada si- 

pembeli, tidaklah selalu seiamat sampai di tempat tujuan, 

tetapi tidak jarang pula pada saat pengiriman terjadi 

hal-hal yang di luar kesalahan penjual, misalnya dirarn- 

pok di tengah perjalanan, yang inengakibatkan barang mus- 

nah atau rusak, sehingga penjual tidak dapat memenuhi 

perjanjian jual beli tersebut. Kareria penjual tidak dapat 

memenuhi perikatannya, lalu bagaimana mengenai hak pembe

li, apakah ia berhak mendapat ganti rugi ?

Dalam praktek, pelaksanaan suatu perjanjian tidak 

luput dari kesalahan-kesalahan, oleh karena itu dalam



ikut menyumbangkan pikiran dalam menyelesaikan masalah 

yang ada dalam masyarakat khususnya dalam lapangan jual 

beli dan juga karena banyak orang awam yang kurang menger- 

ti mengenai masalah force majeur, terutama dalam hal gan

ti rugi bila terjadi force majeur terhadap jual beli ba

rang yang harus ditimbang beratnya. Maka agar dapat mem

berikan penjelasan terhadap orang awam mengenai hal-nal 

tersebut, maka saya mamilin judul seperti tersebut di- 

at as.

4. Tu.juan Penulisan

Skripsi ini ditulis karena adanya keinginan saya
t

untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan terjadi 

nya force majeur yang dapat digunakan sebagai pertimbang- 

an dalam rangka meningkatkan dan memperlancar jual beli. 

Selain daripada itu juga sebagai penjelasan untuk peraba- 

ca agar mengetahui masalah force majeur, khususnya dalam 

lapangan jual beli barang yang harus ditimbang beratnya.

Di samping itu karya tulis ini merupakan salah satu sya- 

rat untuk memperoleh gelar saxjana hukum di Fakultas Hu- 

kum Universitas Airlangga Surabaya.

5. M etodologi

a. Pendekatan masalah. t
Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masalah 

yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, saya 

menggunakan pendekatan masalah. secara yuridis, dalam hal 

ini dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Maksud

6



pendekatan yuridis yaitu segala permasalahan ditelaah 

dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan ilmu hukum 

dan peraturan-peraturan hukum yang pernah berlaku mau- 

pun yang sekarang sedang berlaku. Pembahasan deskriptif 

yaitu dilakukan dengan memusatkan dan melukiskan kejadi- 

an-kejadian yang terjadi pada masa sekarang, kemudian di- 

susun, dijelaskan dan akhirnya dianalisa.

b. Sumber data.

Bata yang saya peroleh untuk pembahasan dalam 

skripsi ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, de

ngan cara mengurapulkan bahan dengan merabaca buku-buku,
t t

undang-undang, majalah, koran dan catatan lain yang ada 

kaitannya dengan pokok masalah dan juga ditunjang dengan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya 

dalam hal jual beli barang-barang yang harus ditimbang 

beratnya.

c. Proeedur pengumpulan data dan pengolahan data.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan. 

skripsi ini, diperoleh dari studi kepustakaan dan juga 

dari praktek, yaitu dengan wawancara dengan beberapa pi- 

hak yang melakukan jual beli. Bata tersebut saya kumpul- 

kan dan saya kelompokkan mana yang cocok untuk dijadikan 

bahan dalam penulisan skripsi ini. Kemudian saya olah 

dengan memisankannya ke dalam bab-bab atau sub-sub bab 

yang sesuai dengan bidang pembahasan masing-masing. hal



ini untuk memudahkan menyusun penuli3an serta untuk men- 

uegah terjadinya kekacauan dalam penulisan ini.

6. }-ertanftgung;ja.waban sistematika

Agar lebih mudah memahajni skripsi ini, maka ter- 

lebih dahulu perlu disusim sistematikanya. Adapun susunan 

tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seba

gai berikut :

Pertama-tama dengan meneuipatkan bab pendahuluan, 

karena sebelum kita membahas masalah pokoknya, haruslah 

kita ketahui leoin dulu tentang perumusan raasalahnya dan 

cara-cara mendapatkan bahan dan penyelesaiannya., sehing

ga dapat digunakan sebagai landasan dalani membahas bab- 

bab selanjutnya,

Penulisan ini menyangkut tentang jual beli, maka 

dalam bab berikutnya akan diuraikan tentang perjanjiannya 

lebih dulu yang dititik beratkan pada saat terjadinya per

janjian dan pelaksanaannya. Dengan terjadinya perjanjian, 

para pihak akan mengetahui hak dan kewajibannya niasing- 

raasing, sehingga jual beli itu dapat terlaksana dengan 

baik. Pelaksanaan perjanjian ini tidak selamanya berjalan 

dengan lanuar, mungkin terjadi halangan dalam pemenuhan 

prestasinya. Mengenai saat terjadinya dan pelaksanaan da- 

ri perjanjian saya bahas lebih dulu, karena tanpa pelak

sanaan dari perjanjian tidak mungKin timbul masalah force 

majeur antara para pihak.



Setelah membahas mengenai persoalari jual beli, ma

ka dalam bab berikutnya dibahas mengenai ketidaklancaran 

pelaksanaan perjanjian; ketidaklancaran tersebut dapat 

disebabkan oleh bermacam-macam hal, tetapi dalam bab ini 

saya mengkhususkan untuk membahas yang disebabkan karena 

adanya force majeur. Persoalan force majeur saya bahas le- 

bih dulu daripada risiko, karena risiko merupakan kelan- 

jutan dari terjadinya. force majeur, Jadi apabila tidak 

ada force majeur tidak akan timbul masalah risiko.

Apabila timbul suatu keadaan force majeur, maka 

akan membawa akibat pula terhadap risiko yang harus aipi- 

kul oleh debitur atau kreditur, sehingga risiko perlu di- 

bahas dalam bab tersendiri, Persoalan mengenai risiko ini 

lah yang akan dibahas dalam bab IV,

Sebagai penutup saya akan menarik kesimpulan serta 

memberikan saran berdasarken pembahasan bab-bab terdahulu.



BAB II

M I L I K
PE RPU  i  r, \K. 'VAN

• u n i v e r s i t a s  a i r l a n g g a  

S U R A B A Y A

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI

1 • Saat terjadinya per.ian.iian .jual beli

Sebelum raembahas raengenai saat terjadinya perjan

jian jual beli, maka ada baiknya juga untuk mengetahui 

apa yang dimaksud dengan jual beli itu. Pengertian jual 

beli menurut hukum perdata sebagaimana yang dirumuskan 

dalam pasal 1457 B.W. adalah sebagai berikut : "jual be-r

li adalah suatu pereetujuan, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerehkan suatu kebendaan,

dan pihak yang lain untuk membayar .harga yang telah di-
f

janjikan"^.

Bari pasal 1457 B.W. tersebut di atas dapat disim- 

pulkan, bahwa untuk terjadinya. perjanjian jual beli harus

lah dipenuhi unsur-unsur.yang essensial, yaitu harus ada- 

nya barang dan harga. Sedangkan mengenai saat terjadinya 

perjanjian jual beli dalam hukum perjanjian berlaku asas 

konsensualisme, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa 

suatu perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata se- 

pakat. Untuk lebih jelasnya, sifat konsensualisme ini da

pat dilihat pada pasal 1458 B.W. sebagai berikut :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua be-

3Ibid., h. 327.

10



lah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini men- . 
capai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harga- 
nya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, mau- 
pun harganya belum dibay ar. 4

Atas dasar pengertian yang terkandung dalam pa- 

sal 1458 B.W. di atas, dapat disimpulkan dua unsur pen- 

ting dari perjanjian jual beli yaitu :

a. sifat obligatoir, yaitu pihak penjual wajib menyerah- 

kan barang yang dijualnya dan berhak menuntut pemba- 

yaran harganya. Sedangkan pihak pembeli wajib memba- 

yar harga barang dan menuntut penyerahan barangnya;

b. asas konsensueel, yaitu suatu aeas yang menentukan, 

bahwa dengan tercapainya kata sepakat para pihak te*- 

lah cukup melahirkan perjanjian jual beli tanpa di- 

sertai perbuatan tunai yang berupa penyerahan barang 

dan pembayaren uang.

Kata sepakat ini oleh pasal 1320 B.W.- diiormulasi- 

kan dengan kata-kata " sepaxat mereka yang mengikatkan 

dirinya 11. Kesepakatan dimaksudkan bahwa antara para pi

hak tercapai suatu persesuaian kehendak. Namon kehendak 

atau keinginan ini harus dinyatakan secara tegas. Kehen

dak yang disimpan dalam hati, tidak mungkin diketahui 

oleh pihak lain dan tidak akan tercapai kata sepakat se

hingga tidak akan ada suatu perjanjian.

11
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Pernyataan kehendak itu sifatnya bebas, artinya 

betul-betul atas kemauan sukarela para pihak, tidak ada 

paksaan sama sekali dari pihak manapun. Pernyataan ke- 

hendak ini tidak hanya terbatas pada mengucapkannya se- 

cara lisan, tetapi dapat pula dinyatakan dengan melalui 

surat atau telegram.

Sekarang timbul masalah : sejak kapan kata sepa- 

kat itu tercapai, bilamana para pihak dalam perjanjian 

itu berada dalam suatu tempat yang berjauhan tetapi ka

ta sepakat dinyatakan secara lisan melalui telepon, ma

ka tidak akan menimbulkan kesukaran dalam menentukan ter-
f

capainya kata sepakat. Tetapi bagaimana bila para pihak 

berada pada tempat yang tidak sama dan tidak dilakukan 

secara lisan, tetapi dilakukan secara surat menyurat 

atau telegram. Dala.m hal ini sejak kapan kata sepakat 

itu terjadi sama dengan menjawab pertanyaan sejak saat 

perjanjian itu terjadi. Bila para pihak menggunakan su

rat atau telegram, maka akan sukar untuk menentukan sejak 

kapan kata sepakat itu terjadi. Tetapi di dalam praktek, 

ada juga pihak yang menggunakan telegram, dan perjanjian 

yang dibuat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam 

hal ini para pihak dalam menentukan saat terjadinya per

janjian berdasarkan pada kebiasaan yang ada atau sebe- 

luinnya telah diperjanjikan lebih dulu mengenai tenggang 

waktu bila menggunakan surat. Misalnya perjanjian diang-
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gap telah terjadi beberapa hari setelah pembeli mengirim- 

kan surat yang berisi penerimaan jual beli tersebut. Se*• 

hingga dalam beberapa hari itu, penjual dianggap suaah 

menibaca surat tersebut. Dengan demikian sudah tercipta 

perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang). Bila 

penjual tidak melaksanakan perjanjian dengan alasan ia 

belum membaca surat itu, maka penjual dapat dianggap la- 

lai dan dapat dituntut wanprestasi, karena sebelumnya 

suaah diperjanjikan.

Hal ini sesuai dengan verzendtheorie yang mengata- 

kan 11 suatu perjanjian telah tercipta apabila acceptatie
5

nya telah dikirimkan 11 . Apabila antara para pihak tidak 

ada perjanjian lebih dulu mengenai tenggang waktu pene

rimaan surat maka axcan sukar dalam menentukan saat ter- 

jadinya perjanjian, karena belum dapat dipastikan apakah 

surat itu diterima atau tidak. Dan penjual juga dapat 

menggunakan alasan belum menerima surat itu, untuk mem- 

bela dirinya supaya terhindar dari pelaksanaan perjanji

an, pad all al ia telah menerima dan membacanya. Jadi dalam 

hal ini itikad baik para pihak sangat menentukan untuk 

terciptanya perjanjian. Oleh karena itu maka sudah te- 

patlah bahwa adanya konsensus melalui surat atau telegram

13
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itu hendaknya diukur dengan pernyataan-pernyataan yang 

secara bertimbal balik telah dikeluarkan. Jadi harus ada 

pernyataan-pernyataan timbal balik antara para pihak 

dan haruslah pernyataan itu diterima dengan pengertian 

para pihek sama-sama telah memahami pernyataan tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan bertimbal balik 

itu dianggap bahwa sudah dilahirkan kata sepakat yang 

sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti 

undang-undang). Jadi kalau saya ingin membeli suatu ba

rang maka apabila antara saya dan perailik barang itu 

sudah terc&pai kesepakatan mengenai barang dan harganya, 

perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala aki

bat hukumnya.

Tetapi di dalam kenyataan yang ada dalam masyara- 

kat mengenai saat terjadinya perjanjian jual beli sering 

dilakukan secara lisan dengan melalui telepon atau pen

jual dan pembeli berjumpa dan hadir sendiri dalam pem- 

bicaraan. Karena bila diadakan dengan surat menyurat 

atau melalui telegram bahkan akan menimbulkan kesulitan, 

kelambatan yaitu bila surat tersebut terlambat datang, 

padahal perjanjian jual beli itu diharapkan segera ter

jadi, sebab adanya keperluan yang mendesak atau mungkin 

dengan menggunakan surat akan terjadi kesalahan atau 

berbeda antara surat yang ditulis dengan apa yang dike- 

hendaki oleh orang yang menggunakan surat menyurax tadi.

14



Menurut pendapat saya, lebih baik menggunakan te- 

lepon untuk terjadinya suatu perjanjian. Adapun dasar 

alasan saya karena dalam kenyataannya perjanjian yang 

dibuat lewat surat atau telegram tidak selalu dapat di- 

pastikan bahwa suratnya telah uiterima, tetapi mun£,k:in 

juga karena kesalahan pihak lain atau kantor pos, surat 

hi1eng di' perjalanan sehingga tidaK sampai pada pihak 

yang dituju.

2. Pelaksanaan perjanjian jual bell

J)i dalam praktek setelah terjadi perjanjian jual 

beli, di mana seperti yang telah dibahae di muka, pada 

umumnya dengan menggunakan telepon, maka penjual segera 

akan menyerahkan nota jual beli. Agar para pihak sama- 

sama mengetahui apa saja yang dikehendaki oleh yang ber- 

sangkutan. Sehingga perjanjian tersebut dapat segera di- 

laksanakan. Ager perjanjian jual beli yang diadakan para 

pihak dapat berjalan dengan lancar, maka perlu pula di- 

jelasKan mengenai pelaksanaan dari perjanjian tersebut. 

Adapun pelaksanaan dari perjanjian ini berbeda-beda an- 

tara pihak yang satu dengan pihak yang lain, karena ini 

tergantung dari perjanjian yang dibuat. 11 Yang dimaksud 

dengan pelaksanaan di sini ialah pemenuhan hak dan ke- 

wajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak su- 

paya perjanjian itu mencapsi tujuan yang diinginkan

^Abdulkadir Munammad, Hukum Perikatan, Alumni, 
Bandung, 1982, h. 102.



Tujuan tidak akan terwujud kalau tidak ada pelaksanaan 

dari perjanjian tersebut.

Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ter

hadap barang-barang yang harus ditimbang beratnya ?

Dalam praktek, pelaksanaan dari perjanjian mengenai ba

rang-barang yang harus ditimbang beratnya meliputi pe

nyerahan barang dan membayar harga yang telah. diperjan- 

jikan. Setelah para pihak mencapai sepakat mengenai ba

rang dan harga, kemudian dilakukan penimbangan terhadap 

barang yang diperjanjikan. Dalam penimbangan ini dapat 

dihadiri oleh pembeli atau tanpa hadirnya pembeli. Dan 

penyerahannya dilakukan dengan penyerahan kekuasaan 

atas barang tersebut yaitu dilakukan dari tangan ke 

tangan, karena barang yang diperjual belikan merupakan 

benda bergerak berwujud. Di mana dalam undang-undang ju- 

g&'diatur mengenai penyerahan benda bergerak berwujud. 

Dalam hal ini dikenal dua macam penyerahan yaitu penye

rahan nyata adalah penyerahan barang yang diperjualbeli- 

kan dan penyerahan yuridis yaitu penyeraiian hak miliknya. 

Pada benda bergerak berwujud agak susah meinbedakan kedua 

macam penyerahan itu, karena pada benda bergerak penye

rahan nyata biasanya mengandung juga penyerahan yuridis. 

Biasanya cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang 

tersebut yaitu dilakukan dari tangan ke tangan. Hal ini 

sesuai dengan pasal 612 B.W. yang berbunyi sebagai beri-



kut :

Penyeraiian kebendaan bergerak, Kecuali yang tak 
bertubuh, dilakukan dengan penyeraiian yang nyata de
ngan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam raa- 
na kebendaan itu oerada.

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan 
yang harus diseranKan, dengan alasan nak lain telah 
diKuasai oleh orang yang hendak menerimanya. '

Jadi apabila barang sudah oerada dalam kekuasaan orang

yang hendak menerimanya, penyeraiian tidaK diperlukan la-

gi, cukup dengan pernyataan saja.

Mengenai tempe.t penyerahan barang yang diperjual- 

belikan, di dalam praktek biasanya sudah ditentukan oleh 

pihak penjual, bahwa penyerahan terjadi di tempat di ma

na barang yang terjual itu berada pada waktu penjualan, 

yang lajimnya di tempat tinggal penjual atau di gudang- 

nya. Pihak pembeli sendiri yang harus mengangkut barang- 

Bya-

•letapi apabila barang yang dibeli itu dalam jumlah 

yang san&at banyak, penjual akan mengirimkan barang yang 

dioeli itu sampai di gudang pembeli. Dalam hal ini biasa

nya pembeli raenambah ongkos kirira. Apaoila dalam penye

raiian ini, jumlah barang menjadi berkurang, maka penjual 

bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi syarat 

penyeraiian barang terseout di atas tidaklah mutlak kare-. 

na para pihak dapat pula mengadakan perjanjian mengenai
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pelaksanaan dengan cara yang lain. Hal aemircian diatur 

dalam hal membuat perjanjian.

Subekti mengatafcan, " bahwa asas ini dapat disim- 

pulkan dax'i pasal 1338 B.W. yang menerangkan bahwa sega- 

la perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai
o

undang-undang bagi mereka yang raembuatnya 11.

Mengenai penyerahan barang ini merupakan kewajiban 

utama bagi penjual agar hak milik itu dapat berpindah pa

da pembeli.

Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan me- 

mindahkan hak milik, perlu dilakukan dengan penyerahan 

barang tersebut. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi 

segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk 

mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 

itu dari penjual kepada pembeli.

Sebagaimana diketahui, B.W. wenganut sistim bahwa 

jual beli itu hanya obligatoir saja. Jadi baru dalam ta- 

hap raelahirkan hak dan kewajiban* Dengan kata lain per

janjian jual beli itu, menui*ut B.W. belum memindahkan
Q

hak milik. Jadi penyerahan barang harus mutlak dilakukan
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agar hak milik berpindah pada pembeli, meskipun harga- 

nya belum dibayar.

Alat bayar yang digunaKan oleh pembeli untuk mem

bayar harga pembelian pada umumnya berupa uang, tetapi 

berkat kemajuan tehnologi dan dilinat dari segi praktis 

nya, perabayaran dapat dil?iku*an dengan menggunakan surat 

berharga.

Pada. dasarnya pinak yang melakukan pembayeran ada- 

lah pembeli yang menjadi piha* dalam perjanjian. Namun 

demikian mungkin juga pembeli menyuruh orang lain mela- 

kukan pembayaran tersebut. Karena semakin pesatnya la- 

pan^an perdagangan maka pembayaran yang dilakukan oleh 

kuasa, ini merupakan suatu nal yang wajar.

Diiuanakah pembayaran dilakukan ?

Mengenai waktu dan tempat pembayaran, biasanya sudah di- 

tentukan dalam perjanjian. Kalau dalam perjanjian tidak 

ditetapkan, maka berlaku pasal 1514 B.W. yang berbunyi 

" jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan 

tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pa

da waktu di mana penyerahan harus dilakukan

Jika si pemoeli tidak membayar harga barang, maka 

itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan 

kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pemba- 

talan pembelian. Dengan demikian penjual tidax akan
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mengirimkan barang yang akan dibeli oleh pembeli. Jadi 

pembayaran harga beli merupakan kewajiban mutlak bagi 

pemoeli, agar barang yang dijual itu dapat menjadi mi- 

liknya.

Setelah mengetahui kewajiban penjual dan pembeli, 

dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian, mut

lak harus dilakukan oleh paxa pihak pembuat perjanjian, 

agar tujuan yang diinginkan oleh para pihak dapat ter- 

capai•

Tetapi di dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

ini, itikad baik dari para pihak sangat berpengaruh, se- 

bab meskipun hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam 

perjanjian kalau salah satu pihak beritikad buruit maka 

pelaksanaan dari perjanjian itu tidak akan memuaskan. Ma

ka itikad baik merupakan faktor yang penting dalam hukum.

Jadi agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat 

terlaksana dengan baik, faktor kejujuran dari pihak-pihak 

yang berkepentingan sendiri yang akan menentukan*

Hal ini dapat diketaiiui pada pasal 1338 ay at 3 B.W. 

yang berbunyi ** persetujuan-persetujuan harus dilaksana*- 

kan dengan itikad baik "*1^

sehingga jelas bahwa asas ini merupakan asas yang 

terpenting dalam hukum perjanjian* Yang menjadi permasa-
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lahan di sini yaitu bagaimana bila terhadap barang-ba

rang yang harue ditimbang beratnya itu telah dibayar 

oleh pihak pembeli tetapi barang tersebut belum dise- 

rahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli, namun te

lah terjadi suatu keadaan force majeur ?

Jawaban dari permasalahan ini akan dimuat dalam 

bab berikutnya.
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BAB III

AXIBAT-AXIBAT YANG TIMBUL KARENA FORCE MAJEUR

1. Pengertian force ma.jeur

Dalam skripsi ini titik permasalahan ditekankan 

pada masalah force majeur pihak debitur. Karena dalam 

jual beli, penjual/debitur dalam pemenuhan prestasi 

banyak menemui halangan terutama pada waktu pelaksanaan 

perjanjian, di mana kewajiban utama penjual adalan me- 

nyerahkan barang yang diperjanjikan, sehingga akan 

mengakibatkan debitur dalam keadaan tak mampu melaksana- 

kan perjanjian. Sedangkan pada pihak kreditur jarang ter

jadi force majeur.

Force majeur adalah 11 suatu keadaan yan& tidak 

dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran

dalam pelaksanaan contract, yang menyebabkan terhalang-

12
nya pemenuhan perikatan

Dari pengertian tersebut nampak, bahwa tidak ter- 

laksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal- 

hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia 

tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau pe- 

ristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perka- . 

taan lain, tidak terlaksanan^a perjanjian atau kelam-

12
Soetojo Prawiroharaid jo jo dan Marthalena Pohan, 

op.cit., h. 52.
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batan dalam pelaksanaannya itu bukanlah aisebabkan ka

rena kelalaiannya. Keadaan itu haruslah di luar kekua

saan debitur dan memaksa, juga keadaan yang tirabul itu 

harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui 

pada waktu perjanjian dibuat. Dilihat dari hal tersebut 

di atas risiko tidak ada pada penjual.

Sebagian besar force majeur ini terjadi pada pe- 

rikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian. Hal ini 

disebabkan karena pada umumnya dalam perjanjian yang di

buat oleh para pihak telah ditentukan hak-hak serta ke- 

wajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pih^k, 

sehingga kalau terdapat penyimpangan dari kewajiban ter

sebut, salah satu penyebabnya kemungkinan karena force 

majeur.

Dalam kaitannya dengan masalah force majeur ini 

ilmu hukum mengenai adanya dua macam teori yaitu :

1. force majeur yang absolut/mutlak, yang berarti suatu 

keadaan yang terjadi di luar keraampuan manusia, di 

mana perjanjian sudah tidak mungkin lagi untuk dilak- 

sanakan. Sehingga force majeur yang absolut ini dapat 

diartikan secara otomatis dapat mengakhiri perikatan/ 

perikatan itu menjadi batal. Akibatnya keadaan itu 

harus dikembalikan dalam keadaan semula seolah-olah 

tidak pernah terjadi perikatan. Misalnya A berjanji 

pada B, akan mengirirakan barang yang dibeli B tetapi
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■:'pada waktu pengiriman dilakukan, terjadi bencana, se

hingga menyebabkan barang tersebut musnah dan sangat 

sukar mencari gantinya. Maka dalam hal ini A tidak 

dapat melaksanakan prestasinya.

2. force raajeur yang relatif, ini berupa suatu keadaan 

di raana debitur maeih mungkin memenuhi prestasi walau- 

pun menjalani kesulitan atau menghadapi bahaya.

uilihat dari prestasinya, force majeur dapat di- 

bedakan lw^i yaitu ;

a. Yang bereifat obyektif.

Ialah force majeur dalam mana seseorang tidak bisa 

melaksanakan prestasi karena barang tertentu tidak 

ada.

Dikatakan obyektif karena barang yang men jadi obyek pe- 

rikatan tidak mungkin dapat diganti dengan barang lain. 

Dalam hal ini, hanya harus dibuktikan bahwa barang ter

tentu benar-benar tidak mungkin dapat diganti lagi.

b. Yang bersifat subyektif.

Ialah suatu force majeur di mana seseorang tertentu 

tidak dapat melakukan kewajibannya karena ia dalam 

keadaan di luar kekuatan manusia.

Dikatakan subyektif karena menyangkut perbuatan debitur . 

sendiri.**^ Jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan
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debitur. Maka dalam hal ini, hanya orang tertentu yang 

tidak dapat melakukan kewajibannya sedangkan orang lain 

mungkin dapat melakukanny a.

Mengenai force majeur yang subyektif ini dikemu- 

kakan oleh Houwing dalam teorinya yang disebut Inspan- 

ningstheorie yang mengatakan n seorang debitur tidak 

lagi dipertanggungjawabkan untuk melakukan prestasi, apa

bila ia telah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pree- 

tasi tersebut dan menghindari malapetaka, namun ia tidak 

dapat memenuhi prestasi tersebut h1^. Jadi menurut teori 

ini, meskipun debitur tidak mencapai prestasi, asalkan 

ia telaii berusaha dengan s-j/tuat tenaga, maka ia dikatakan 

dalam keadaan force majeur. Balam hal ini Hofmann raenge- 

mukakan keberatannya ternadap teori Houwing ini dengan 

mengatakan :

Teori ini hanya menitik beratkan pada usaha, se- 
dan^kan yang penting bukan usanan,ya rnelainkan ha - 
eilnya/prestasinya. Menurut Hofmann sebaiknya di
katakan, bahwa debitur baru dikatakan dalam keada
an force majeur bila ia telah melakukan se^ala da- 
ya upaya, akan tetapi prestasinya tidak dapat di- 
capai karena keadaan yang tidak dapat dipertanggung- 
jawabkan pada debitur, .c

Teori Houwing tidak mengenai adanya risiko,

Meskipun debitur telah berusaha tapi tidak dapat memenuhi
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prestasi, ia harus menanggung risitco, karena risiko itu 

penting dalam hal orang membuat perjanjian.

Bila terjadi force majeur debitur harus benar- 

benar dapat membuktikan fakta-lakta yang beralasan bah- 

wa ia dalam keadaan force majeur. Dalajn hal yang demiki- 

an nakim harus mempertimbangkan apakah sungguh-sungguh 

terdapat suatu keadaan force majeur, hingga dapst dika

takan bahwa sudah tidak sepatutnya lagi untuk menuntut 

debitur dalam memenuhi prestasinya lagi. Untuk lebih je- 

lasnya mengenai kewajiban debitur akan saya bahas dalam 

sub bab dua di bawah ini.

Kewaf1iban debitur dalam hal terjadinya force ma.ieur

Pada umumnya dalam suatu perjanjian telah disebut- 

kan hak dan kewajiban para pihak, seningga perjanjian 

dapat terlaksana dengan baik. Tetapi tidaklah selalu pa

ra pihak itu melakuk&n prestasinya dengan baik seperti 

apa yang dijanjikan* Jika terjadi hal deroikian, salah 

satu pihak telah mel&kukan wanprestasi/lalai.

i/engan tidak terlaksananya perikatan itu dengan 

baik, maka sudah barang tentu ada dua pihak yang saling 

berhedapen yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang me- 

rugikan. Sudah barang tentu pihak yang dirugikan raenun- 

tut ganti rugi pada pih&ic yang merugikan, karena diang- 

gap telah melalaikan kewajibannya hingga menyeoabkan 

tidak terlaksananya perjanjian/pemenuhan prestasinya itu.
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Dalam hal ini debitur harus memberikan ganti rugi. Yang 

menjadi permasalahan di sini yaitu, bagairaana apabila 

debitur tidak me'laksanakan perjanjian tersebut disebabkan 

karena terjadinya force majeur ?

Bilaiuana terjadi force majeur yang absolut/mutlak 

seorang debitur yang dianggap telah ruelalaikan kewajiban 

nya dapat membela diri supaya terhindar dari ptinghukuman 

yang merugikan dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar 

kekuasaannya, hingga ia tidak dapat menepati perjanjian 

tersebut, sehingga dapet dikatakan debitur menggunakan 

lembaga force majeur untuk menghindarkan diri dari tun- 

tutan ganti rugi. Akan tetapi apabila debitur tidak meng

gunakan lembaga ini mesicipun benar-benar telaii terjadi 

force majeur dan debitur bersedia untuk menggantinya ma- 

Ica tidaklah menimbulkan masalah, karena inisiatif untuk 

menggunakan lembaga force majeur datang dari pihak debi

tur senairi.

Jadi berdasarkan pada uraian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa Kewajiban debitur dalam hal terjadinya 

force majeur yang absolut dapat dibedakan menjadi dua.

1. Debitur berkewajiban membayar ganti rugi atau memenuhi 

preatasinya, apabila ia tidak: menggunakan lembaga for

ce majeur untuk mengelakkan diri dari penghuKuman yang 

merugikan, atau debitur jaenggunakan lembaga force mar 

jeur tetapi tidak dapat membuktikan fakta-fakta yang
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beralasan telah terjadi force majeur.

2. Debitur bilarcana menggunakan lembaga force majeur ma

ka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa memang be- 

nar-benar telah terjadi force majeur, seningga debi

tur dapat terhindar dari pembayaran ganti rugi dan pe

menuhan prestasi.

Sebenarnya persoalan force majeur ini bertalian

dengan masalah schuld (kesalahan).^  Schuldtheorie ada-

lah teori mengenai pertanggunganjawab, yang dalam hal

ini ditujukan kepada sebab terjadinya force majeur ter-

but. Jadi debitur harus berbuat seperti apa yang telah
t

ditentukan dalam persetujuan, agar tidak dapat dituduh 

bahwa debiturlah yang telah menyebabkan halangan tidak 

terlaksananya perjanjian. Tetapi apabila perbuatan debi

tur itu menyimpang dari kewajiban yang terdapat dalara 

perjanjian, maka apabila terjadi halangan dalam pemenuhan 

perjanjian tersebut, debitur dapat dianggap bersalah, se

hingga debitur tetap berkewajiban untuk memberikan peme

nuhan prestasi pada kreditur.

Jadi berdasarkan teori di atas apabila terjadi 

force majeur, haruslah dikoreksi dulu apakah sebab terja

dinya force majeur itu karena adanya ice sal all an debitur 

atau tidak.
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Mengenai keadaan force majeur ini diatur dalam

pasal 1244 B.W. dan pasal 1'245 B.W.

Pasal 1244 B.W. menyebutkan :

Jika ade alasan untuk itu, si berutang harus uihukum 
mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat 
membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu 
yang tepat dilaksena-icannya perikatan itu, disebabkan 
karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat di
per langgungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika 
itikad burux tidaklan ada pada pinaknya.1^

Pasal 1245 B.W. menyebutkan ;

Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apa
bila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu ke- 
jadian tak aisengaja si berutang beralangan memberi- 
kan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lanta- 
ren hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang 
terlarang.1®

Dari kedua pasal tersebut di atas, maksudnya ada- 

lah mengatur suatu hal yang sama, yaitu dibebaskannya de

bitur dari kewajiban mengganti kerugian karena suatu kea

daan yang memaksa.

dibebaskannya debitur dari pembayaran ganti rugi 

tidaklan mutlak, tetapi dapat pula ia tetap berkewajiban 

memberikan pemenunan pre6taei atau ganti rugi pada kre- 

ditur, yaitu apabila ia tiuak menggunakan lembaga force 

majeur sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasinya atau 

debitur tidak memberikan fakta-fakta yang beralasan bah

wa ia dalam keadaan force majeur, Hal yang demikian ini

29

Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit.. h. 292.

1STV(,Ibid.
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depat dilihat pada ketentuan pa6al 1244 B.W., karena pa- 

sal 1244 B.W. tersebut lebih tepat raenunjukkan keadaan 

yang raemaksa itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang 

debitur yang dituduh lalai, yang mengendung pula suatu 

beban pembuktian kepada debitur yaitu beban untuk membuk

tikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan " keadaan 

memaksa M itu. Jadi debitur wajib membuktikan tentang ter

jadinya hal yang tidak dapat didu^a dan tak dapat diper- 

tanggungjawabkan kepadanya yang menyebabkan perjanjian 

itu tak dapat dilaksanakan.

Sekarang yang menjadi masalah, bagaimana bila ter-
¥

jadi force majeur yang oersifat relatif/sementara ?

Mengenai force majeur yang bersifat'relatif ini dapat di- 

kemukakan conton sebagai berikut : telah terjadi perjanji

an antara A dan £>, yang bertempat tinggal di luai' pulau. 

Pada waktu a akan mengirim beras tersebut, keluar peratur- 

an pemerintah daerah yang melarang mengirim beras keluar 

pulau, sehingga dalam hal ini A dalam keadaan force majeur.

Dalam kasus di atas, dengan dikeluarkannya peratu- 

ran pemerintah daeran merupakan keadaan memaksa yang mem- 

buat penjual mengalami kesulitan dalam memenuhi prestasi- 

nya.

Untuk force majeur yang bersifat sementara, debi

tur tidak dibebaskannya dari pemenuhan prestasi. Sebab mes- 

kipun telah terjadi force majeur yang yang relatif, perjan-
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jian utainanya tidak hapus. Hanya pelaksanaannya/pemenuh- 

an prestasinya yang ditangguhkan. jadi debitur tetap 

berkewajiban untuk memberikan prestasinya, tetapi kewa

jiban berprestasi baru timbul kembali jika keadaan me

maksa itu sudah tidak ada lagi. Dari kasue di atas, kewa

jiban debitur hidup kembali. apabila peraturan pemerintah 

daerah tersebut dicabut.

Dengan tertundanya pemenuhan prestasinya, apakah 

kreditur dapat menuntut ganti rugi ?

Dalam hal terjadinya force majeur yang relatif, 

maka akibat hukumnya penjual harus membayar ganti rugi t
pada kreditur. Jadi dengan terjadinya force majeur yang 

relatif/sementara, debitur wajib memberikan ganti rugi, 

karena debitur terlambat dalam memberikan pemeniuian pres

tasi pada kreditur.

Pada umumnya ganti rugi dihitung berdasarkan ni- 

lai uang, tetapi besar kecilnya kerugian tidak mungkin 

dapat ditentukan dengan pasti. Demikian juga dalam hal 

bila terjadi force majeur yang relatif, ganti ruginya 

tidak dapat dipastikan.

Di dalam praktek, setelah debitur membuktikan fak- 

ta-fakta yang ada, bahwa benar-benar telah terjadi force 

majeur yang relatif, barulah ganti rugi itu dibicarakan 

antara para pihak. Mengenai besar kecilnya ganti rugi, 

biasanya di dalam praktek terjadi secara musyawarah/kese- 

pakatan para pihak dengan mendasarkan pada pertimbangan-
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pertimbangan hakim, agar tidak merugikan salah satu pi

hak.

Maka dapatlah disimpulkan, debiturlah yang harus 

menanggung risiko, akibat dari force majeur yang bersi

fat relatif, meskipun aalsm hal ini debitur tidak ber- 

ealah.

3. Akibat force majeur terhadap barang .yang diper.ian.il- 

kan

Dengan terjadinya force majeur baik yang bersifat

mutlak maupun yang bersifat sementara, maka akan membawa

akibat pula terhadap barang yang diperjualbelikan. Aki-
t

bat dari force majeur tersebut dapat berupa barang yang 

dijual menjadi rusak, musnah atau berkurang beratnya. 

Tetapi yang saya bahas adalah yang disebabkan karena for

ce majeur yang bersifat sementara. Sebab bila disebabkan 

oleh force majeur yang bersifat mutlak tidak akan raenim- 

bulkan masalah lagi, karena debitur dibebaskan untuk pe

menuhan prestasi apabila ia dapat membuktikan fakta-fak- 

ta yang beralasan telah terjadi force majeur.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka periu pula 

dijelaskan mengenai penimbangan barang tersebut dikait- 

kan dengan terjadinya force majeur yang relatif. Sehing

ga akan menimbulkan permasalahan : apakah penimbangan di

lakukan oleh debitur atau kreditur ?

Bila penimbangan dilakukan oleh penjual/debitur,
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tidak akan menirabulkan masalah icarena dengan terjadinya 

force majeur yang relatif yang menyebabkan barang ter

sebut rusak atau berkurang beratnya, debitur dapat meng- 

gantinya dengan barang lain. Tetapi bila penimbangan di

lakukan oleh pembeli, di mana kreditur/pembeli telah me- 

milih barangnya dan melakukan penimbangan, sehingga ba

rang tersebut merupakan barang yang tertentu/spesifik 

maka sudah selayaknya tidak ada barang lain yang dapat 

digunekan untuk menggantinya. Tetapi yang terjadi adalah 

force majeur yang relatif, maka kreditur/pembeli dapat 

menuntut pemenuhan prestasinya. Penjual juga berkewajib

an untuk memberikan prestasinya, tetapi karena barang 

tersebut tidak mungkin lagi untuk diberikan kepada pem

beli, maka penjual dapat menggantinya dengan barang lain 

dengan persetujuan pembeli. Apabila pembeli tidak setuju 

maka risiko tetap pada pembeli.

Dalam hal ini sangat diperlukan itikad baik dari 

para pihak, supaya bila terjadi force majeur tidak ter- 

lalu merugikan salah satu pihak dan para pihak raerasa 

puas dengan perjanjian yang dibuatnya.



BAB IV

TINJAUAN MENGENAI KISIKO PADA UMUMNYA

1. Pengertlan risiko

Menurut Subekti, yang dimaksud risiko ialah " ke

wajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu ke- 

jadian/peristiwa di luar kesalahan saleii satu pihak 

Misalnya, barang yang diperjuaX belikan terbakar habis 

di perjalanan, di mana dalam peristiwa ini para pihak ti

dak dapat dipersalahkan, karena para pihak telah melaksa- 

nakan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian. Maka debi

tur atau kreditur akan membela dirinya bahwa ia tidak 

bersalah. Dalam hal ini akan menimbulkan persoalan : sia- 

pakah yang harus raemikuX kerugian itu ? persoalan inilah 

yang dinamakan risiko,

Dari apa yang diuraikan di atas tentang pengertian 

risiko, dapat diketahui bahwa risiko itu berpokok pangkal 

pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah 

satu pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi persoalan ri

siko merupakan kelanjutan dari suatu force majeur.

Mengenai soal risiko ini, tidak akan menimbulkan 

persoalan lagi apabila pada waktu membuat perjanjian, su

dah diperjanjikan lebih dulu. Sebab apa yang sudah diper- 

janjikan harus ditaati oleh para pihak. Demikian pula

Subekti II, op.clt.. h. 36.
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bila terjadi peristiwa seperti di atas, di mana para pi

hak sama-sama tidak bersalah, tapi karena sudah diper- 

janjikan, misal debitur yang harus menanggung risiko, ma

ka debitur sudah tidak dapat mengelak lagi. i»an debitur- 

lah yang harus hertanggung jawab atas terjadinya peristi

wa tersebut. Jadi kerugian sudah ditentukan harus ditang- 

gung oleh debitur. Maka dengan diadakannya perjanjian 

tersendiri dapat ditentukan siapa yang menanggung risiko- 

nya, hal ini penting untuk menghindari hal-hal yang ter

jadi di luar dugaan kedua belah pihak setelah perjanjian 

itu dibuat.
t

Tetapi di dalam praktek, jarang sekali dibuat per

janjian khusus mengenai risiko, karena para pihak mengang- 

gap bahwa persoalan risiko itu jarang terjadi, Sehingga 

apabila timbul soal risiko, maka barulah dicari dalam un- 

dang-undang yang mengatur, yaitu dapat ditemukan dalam bu- 

ku III B.W. pada pasal 1237 B.W., di mana disebutkan dalam 

pasal 1237 B.W. bahwa 11 dalam hal adanya perikatan untuk 

memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu sejak 

perikatan dilahirKan adalah atas tanggungan si berpiutang 11 

Perkataan »< tanggungan dalam pasal ini diartikan sama de-
o i

ngan risiko M . Sehingga dapat pula dikatakan bahwa dalam

20SubeKti dan Tjitrosudibio, op.clt., h. 291.

21
Subekti, Hukum perjanjian, cet, VI, Intermasa, Ja

karta, 1979 (selanjutnya disingkat Subekti III), h. 59.



perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, apaoi- 

la sebeium diserahkan barang tersebut musnah karena sua

tu peristiwa ai luar kesalahan salan satu pihak ( terja

di force majeur ), maka menurut pasal 1237 B.W. risiko 

ini ada pada kreditur atau pihak yang berhak menerima 

barang tersebut, maka kerugian harus dipikul oleh kredi

tur. Tetapi pasal ini hanya berlaku untuk perjanjian 

unilateral (sepihak), bukan untuk perjanjian bilateral 

( timbal balik ).

Dalam perjanjian unilateral prestasi datang dari 

satu pihak saja. Misal perjanjian penghibahan, perjanjian 

pinjam pakai dan sebagainya. Karena prestasi datang dari 

salah satu pihak saja, jika bendanya musnah sebeium di- 

serahkan kepada kreditur, maka kreditur tidak dapat me

nuntut supaya diganti dengan yang lain/barang lain.

Untuk perjanjian bilateral, pasal-pasal yang menga- 

tur soal risiko harus dicari dalam bagian khusus, yang 

mengatur perjanjian khusus.

Risiko dalam jual bell

Di daiam lapangan jual beli tidak luput adanya ri

siko, sebab tidaklah selalu bahwa apa yang telah diper- 

janjikan oleh para pihak dapat terlaksana dengan sebaik- 

baiknya sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga ka- 

lau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, 

itulah yang akan meiiimbullran persoalan. Terutama apabila
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prestasi itu ternalang pemenuhannya disebabkan debitur 

dklam keadaan force majeur, sehingga akan meinbuat per- 

soalan menjadi rumit.

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu mengenai 

masalah ganti rugi karena. force majeur dalam jual beli 

barang-barang yang ditimbang oeratnya, maka agar lebih 

jelas aKan dibahas juga mengenai risiko dalam jual beli.

Mengenai persoalan risiko dalam jual beli, sama 

halnya dengan persoalan risiko untuic perjanjian unila

teral (sepihak) yaitu apabila sudah diperjanjikan oleh 

para pihak tidak akan menimbulkan persoalan lagi. Teta

pi di dalam kenyataannya ada juga pihak yang tidak raem- 

persoalkan lagi masalah risiko, misalnya A membeli kopra 

pada B sekian ton, harus dikirim sampai gudang A. Pada 

waktu pelaksanaan perjanjian ( pengiriman barang ) su

dah dilakukan sampai gudang pembeli sesuai dengan perjan

jian, ternyata pembeli tidak puas dengan barang tersebut 

atau jumlah barang menjadi berkurang, sehingga A menun- 

tut ganti rugi pada penjual, dengan mengurangi uang pem- 

bayaran.

Dalam hal ini seolah-olah risiko dibebankan pada 

penjual, padahal dalam perjanjian tidak ditentukan bahwa 

penjual yang harus memikul risiko.

Dalam kasus di atas penjual setuju untuk memberi

kan ganti rugi, ini berdasarkan kebiasaan yang terjadi
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antara para pihak tersebut dan juga menurut pengakuan 

penjual agar pembeli tidak kecewa, sehingga pembeli akan 

puas terhadap barang yang dibelinya. Xfalam hal ini penju

al juga beranggapan bahwa pembeli beritikad baik.

Jadi berdasarkan praktek di atas dapat dikatakan 

risiko atas barang yang dijual menurut berat dibebankan 

pada penjual sampai penyeraiian dilakukan.

Apabila dalam kasus di atas penjual tidak setuju 

untuk memberikan ganti rugi maka untuk menentukan siapa 

yang harus memikul risiko dalam jual beli itu, ditentu- 

Kan dengan melihat barang yang dijual tersebut. Apakah 

rtu merupakan barang tertentu atau barang yang dijual 

menurut berat, jumlah atau uicuran ataukah barang yang di

jual menurut tumpukan.

Karena dalam kasus itu, barang yang dijual meru- 

pakan barang yang dijual menurut beratnya maka dapat di- 

lihat pada ketentuan pasal 1461 B.W. yang berbunyi ” ji

ka barang- barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi 

menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang

itu tetap atas tanggungan si penjual, hingga barang-ba-

22rang ditimbang, dihitung atau diukur ” .

sehingga dapat dikatakan risiko atas barang-barang 

yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran dibebankan 

pada si penjual, hingga barang-barang ditimbang, dihitung
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atau diukur. Jadi setelah diadakan penimbangan risiko 

berpindah pada pembeli, padahal penyerahan belum dilaku

kan. Hal ini saya rasa kurang adil, sebab barang belum 

diserahkan pada si pembeli. yang berarti hak milik belum 

berpindah, Hal ini tidak sesuai dengan sistim B.W., se- 

bagaimana yang disebutkan dalam pasal 1459 B.W. yang 

mengatakan " hak milik atas barang yang dijual tidaklah

berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum

23
dilakukan y Jadi mengenai risiko dalam jual beli ba

rang yang ditimbang beratnya, seharusnya tetap dibeban- 

kan pada si penjual sampai barang yang dimaksud itu te-
✓

lah diserahkan pada si pembeli.

Fada saat ini banyak para pihak yang menyimpang 

dari ketentuan pasal tersebut di atas dalam menentukan 

risiko. Jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang 

menyimpang dari ketentuan buku III.

Untuk menentukan siapakah yang harus memikul ri

siko akan dihubungkan dengan terjadinya force majeur. 

Seperti telah kita ketahui bahwa risiko merupakan kelan- 

jutan dari terjadinya force majeur, maka dapat diperma- 

salahkan di sini, siapakah yang harus memikul risiko se- 

dangkan debitur tidak bersalah ? seperti yang telah di

bahas di muka bahwa apabila telah terjadi force majeur 

yang absolut, maka debitur dibebaskan dari pemenuhan
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prestasi.

Kalau kita Xihat dalam perjanjian bilateral, te- 

rutama dalam perjanjian jual beli, maka para pihak saling 

mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan prestasinya 

tetapi khusus untuk kejadian force majeur yang bersifat 

absolut yang menimpa debitur maka pembeli yang akan dibe- 

bani risiko. Sebab pada daearnya penjual telah melaksana- 

kan kewajibannya, tetapi di luar keinaiopuannya terjadi pe

ristiwa force majeur yang menyebabkan terhalangnya peme

nuhan prestasi. Jadi penjual dianggap telah memenuhi ke- 

wajibannya*

sementara dapat diartikan risiko dibebankan pada debitur, 

karena debitur harus membayar ganti rugi akibat dari pe- 

nangguhen pelaksanaan perjanjiannya/pemenuhan prestasinya.

Li dalam skripsi ini, yang saya masalahkan adalah 

force majeur terhadap barang-barang yang harus ditimbang 

beratnya, maka berdasarkan p&sal 1461 B.W. pembeli yang 

harus raemikul risiko.

Sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal 1461 B.W. 

banwa terhadap barang-barang yang dijual menurut berat, 

maka risikonya dibebankan pada pembeli setelah barang-ba- 

rang ditimbang beratnya. Bila belum dilakukan penimbangan 

risiko tetap dipikul oleh penjual.

Bilamana terjadi penimbangan, apakah pembeli harus

Tetapi untuk force majeur yang bersifat relatif/



hadir Mengenai hal ini, dapet dibedakan dari barang 

yang diperjual belikan, kalau jual beli itu bersifat 

specieskoop (jual beli barang yang pasti dan tertentu) 

maka pembeli harus hadir pada waktu penimbangan dilaku

kan.

Tetapi apabila jual beli itu bersifat genuskoop 

maka ada beberapa pendapat yang berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya, saya kutip di sini keputus- 

an Pengadilan Tinggi Surabaya dan keputusan Mahkamah 

Agung terhadap jual beli barang-barang yang harus ditim

bang beratnya.

Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal

13 - 11 - 1956 sebagai berikut :

Jual beli barang-barang dengan ditimbang berat

nya (genuskoop dari p asal 1461 B.W.).

Menurut pasal 1461 B.W. dalam jual beli barang-ba
rang dengan ditimbang beratnya risiko atas hilangnya 
barang-barang ini harus dipikul oleh penjual, sampai 
barang-barang itu ditimbang dengan dihadiri dan dise- 
tujui oleh si pembeli.

In casu barang-barang lain ditimbang oleh si pen
jual di luar hadir pembeli, maka hilangnya barang-ba
rang selaku akibat perampokan diperjalanan dari tem
pat penjual (ProbolinggoJ kp tempat pembeli (Malang;, 
harus dipikul oleh p e n j u a l . ^

Berd. as ark an keputusan pengadilan tinggi ini, maka 

kalau pembeli tidak nadir pada v^aktu penimbangan, maka 

xisiKO atas terjadinya force majeur (perampokan) dibeban-
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kaii pada penjual.

Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 27 - 3 -  1958 

sebagai Derikut :

Jual beli barah&-barang .yang harus ditimbang berat

nya (genuskoop dari pasal 1461 B.W.).

Meskipun biasanya menurut pasal 1461 B.W. risiko atas 
keselamatan barang-barang yang dijual belikan secara 
ditimbang dengan dihadiri oleh si pembeli namun kini 
berhubung dengan keadaan setempat harus dianggap, bah
wa si pembeli menyetujui bahwa menimbangnya barang-ba
rang itu dilakukan di tempat penjual di luar hadir 
pembeli, maka aengan demikian sejak waktu itu risiko 
atas keselamatan barang-barang selaku akibat peram- 
pokan di perjalanan pengangkutan dari Probolinggo ke 
Mal^jg tempat si pembeli , harus dipikul oleh pembe-

Mahkaman Agung dalam keputusannya tersebut, pada 

dasarnya menyatakan meskipun pembeli tidak hadir pada wak

tu penimbangan risiko atas barang-barang tersebut dibeban

kan pada si pembeli. Dengan pertimbangan bahwa di desa-de- 

sa daiam hal pembelian hasil bumi pada umumnya barang-ba

rang tersebut dilever franco gudang si penjual, franco 

truck atau franco kereta di tempat tinggal penjual, serta 

dalam hal serupa itu, menimbangnya diserahkan oleh pembeli 

kepada penjual. Meskipun di dalam pasal 1461 B.W. tidak 

disebutkan siapakah yang harus melakukan penimbangan itu. 

Jadi tidak diserahkan sama sekali pada penjual, sehingga 

dapat pula penimoangan itu dilakukan oleh pembeli.
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Dalam kasus ini karena pembeli tidak menyatakan 

bahwa pada waktu penimbangan barang tersebut harus dila- 

Kukan dengan dihadiri oleh pembeli atau tidak, maka pada 

waktu pelaksanaan jual beli tersebut dapat dianggap pem

beli telah menyetujui penimbangan tersebut walaupun ia 

tidak hadir,

Berdasarkan kedua keputusan tersebut nyatalah ter- 

dapat perbedaan dalam menentukan pembeli harus hadir atau 

tidak pada waktu penimbangan dilakukan terhadap jual beli 

barang-barang yang harus ditimbang beratnya.

Menurut pendapat saye, oleh karena sekarang ini ma

salah jual beli telah berkembang dengan pesatnya maka su

dah tidak mengherankan lagi apabila para pihak yang bera

da di tempat yang berjauhan mengadakan jual beli, sehing

ga ada kemungkinan para pihak tidak dapat hadir pada wak

tu penimbangan dilakukan. Maka saya setuju dengan kepu

tusan Mahkamah Agung mengenai penimbangan dilakukan tanpa 

hadirnya si pembeli, untuk diterapkan pada keadaan seka

rang ini. Jadi pembeli dianggap telah menyetujui/percaya 

terhadap penimbangan itu, meskipun ia tidak hadir.

Dari keputusan Mahkamah Agung tersebut dapatlah 

disimpulkan , bahwa terhadap jual beli barang-Oarang yang 

ditimbang beratnya, apabila terjadi perampokan, dalam hal 

ini perampokan dapat pula diartikan sebagai keadaan force 

majeur, sebab perampokan di perjalanan pada waktu pengang-
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kutan itu merupakan keadaan di luar kemauan dan kemampu- 

an pihak debitur/penjual, sehingga debitur tidak dapat 

dipersalahkan maka risiko dibebankan pada pembeli meski

pun pembeli tidak hadir pada waktu terjadinya penimbang

an. Jadi risiko dipikul oleh pembeli, sehingga apabila 

fcarang-barang tersebut musnah maka pembeli tidak akan 

mendapat pemenuhan prestasi atau ganti rugi.

Jadi dapat disimpulkan tidak ada ganti rugi ter

hadap jual beli barang-barang yang harus ditimbang berat 

nya apabila terjadi force majeur yang bersifat absolut.

Apakah hal ini tidak merugikan kreditur ?

Menurut pendapat saya, hal ini sangat merugikan kreditur, 

karena kreditur tidak mendapatkan pemenuhan prestasi, se- 

dangkan ia tetap harus memberikan prestasinya pada debi

tur. Oleh sebab itu force majeur merupakan sesuatu yang 

penting bagi debitur, apabila ia tidak dapat memenuhi 

prestasinya. Sebagaimana diketahui, dikatakan ada force 

majeur bilamana debitur menggunakan lembaga ini, kemudian 

hakim menimbang dapat diterima atau tidak dasar-das&r yang 

diajukan oleh debitur tersebut, karena hal ini juga erat 

hubungannya dengan itikad baik debitur. Maka dari itu ha

kim harus dapat memberikan tanggapan yang baik, apakah 

force majeur itu diterima atau tidak agar tidak merugikan 

kreditur, dan tentunya dalam hal ini juga perlu dipertim- 

bangkan yaitu apakah debitur benar-benar dapat membukti-
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kan akan hal terjadinya force majeur tersebut dengan ti-

d&k mengurangi akan arti penting daripada nilai-nilai 

dan rasa keadilan bagi para pihak.



BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Saat terjadinya perjanjian jual beli sangat pen- 

ting seicali untuk diketahui dan ditegaskan olen para 

pihak, karena masyarakat selalu berkembang di segala bi

dang, sehingga tidak jarang perkembangan itu menimbulkan 

perubahan-perubahan pada tatanan masyarakat yang telah 

ada. Deraikian pula mengenai saat terjadinya perjanjian, 

tidak hanya dapat tercapai dengan kata sepakat yang di- 

lakukan sefcara:-lisan antara para pihak, tetapi dapat pu

la dilakukan melalui surat atau telegram, seningga akan 

menimbulkan sedikit kesukai'an untuk menentukan tercapai- 

nya kata sepakat di antara para pihak.

Di dalam pelaksanaan jual beli, tidak luput ada- 

nya suatu risiko yang mungkin dibebankan pada debitur 

atau kreditur karena adanya suatu halangan, dalam hal 

ini disebabkan karena adanya force majeur.

Force majeur oanyak terjadi pada perikatan-peri- 

katan yang timbul dari perjanjian, walaupun pada perikat- 

an-perikatan yang lain juga mungkin dapat terjadi.

Jadi adanya force majeur ini karena adanya peri

katan, ada perhuuungan hukum antara pihak yang satu de

ngan pinaK yang lain. Kalau perhubungan itu tidak ada, 

cn&&a sudah barang tentu force majeur juga tida*c ada.
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kreditur rnasing-masing merapunyai hak dan kewajiban 

sehingga sudah selayaknya dan seadilnya jika dalam 

suatu perjanjian yang meietakkan kewajiban bertimbal 

baliK salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, 

dengan sendirinya pihak lain juga dibebaskan dari 

kewa jibannya.

Mengenai risiko dalam jual beli barang yang harus di

timbang beratnya yang dicantumkan dalam pasal 1461 B.W. 

hendaknya dijelaskan penimbangannya dilakukan oleh pen

jual atau pembeli. Dan juga perlu ditambahkan bila di

lakukan oleh penjual* apakah pembeli diharuskan hadir, 

sebab hal ini sangat mempengaruhi dalam menentukan sia- 

pakah yang harus memikul risiko.
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