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PERJANJIAN TIMBAL-BALIK

1

JUAL BELI

• Perjanjian timbal balik:

– Penjual berjanji menyerahkan hak milik atas

barangnya.

– Pembeli berjanji utk membayar harga barangnya

• Barang yg menjadi obyek perj J-B:

– Tertentu (dpt ditentukan wujud & jumlahnya)
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Saat terjadinya Jual - Beli

• Saat mengikatnya J-B terjadi pd saat

tercapainya “konsensus” tentang unsur2 

esensialia perjanjian J-B, yaitu:

– Harga

– Barangnya

• Sifat konsensual dari perj J-B dpt dilihat di ps. 

1458 BW
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• Ps. 1457 BW:

– Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya utk

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang dijanjikan.

• Ps. 1458 BW:

– Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah

pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai

kesepakatan tentang barang tersebut beserta

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan

dan harganya belum dibayar
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• Dalam BW, perjanjian J-B hanya bersifat

“obligatoir” yaitu hanya meletakkan hak & 

kewajiban sbg mana tertulis di ps. 1458 BW.

• Ps. 1459 BW:

– Hak milik atas barang yang dijual tidak beralih

kepada pembeli selama barang itu belum

diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.
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Levering

• Hak milik atas barang ke pembeli baru

berpindah dg perbuatan hukum bernama

“levering”

• Terdapat 3 jenis levering sesuai 3 jenis benda

yg dikenal dalam BW (Lihat ps. 612 – 620 BW)

– Benda bergerak

– Benda tdk bergerak (tetap)

– Benda tidak berwujud

• (Baca buku Hukum Benda oleh Prof. Sri Soedewi)
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Sahnya Levering
• Sahnya levering terdiri dari 2 syarat (ps. 584 

BW):

a. Sahnya titel (perjanjian obligatoir) yg menjadi
dasar dilakukannya levering

b. Levering dilakukan oleh orang yg berhak berbuat
bebas atas barang yg di-lever.

a. Sahnya titel/perj obligatoir:

� Lihat ps. 1320 BW

b. Orang yg berhak berbuat bebas atas barang:

� Pemilik barang atau yg diberi kuasa oleh pemilik
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• Dg demikian, bilamana perj J-B batal krn tidak

memenuhi ps. 1320 BW, maka levering-nya

menjadi batal, dan barang dianggap tidak

pernah beralih kepemilikannya.

• Apabila orang yg melever ternyata tidak

berhak berbuat bebas atas barangnya, maka

peralihan hak milik atas barang dianggap tidak

pernah terjadi.
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• Kapan si penjual wajib memiliki status sbg

orang yg berhak berbuat bebas atas barang yg

di-lever-nya?

– Pada saat ia melakukan levering,  BUKAN pada

saat dia melakukan kesepakatan jual-beli

– Contoh: 

– Dalam perjanjian J-B, dimana penjual masih harus

meng-order barang2 yang akan dijualnya (indent), 

maka penjual tsb belum menjadi orang yg berhak

atas barang yg dijualnya.
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• Penjual A membuat perj J-B dg pembeli B, 

tetapi barang yg dijualnya diserahkannya pada

pembeli C, maka barang tsb menjadi hak milik

C, bukan B.

• Pembeli B hanya dapat menuntut gant-rugi

dari A karena A wanprestasi, yaitu melanggar

prestasinya utk menyerahkan barangnya (lihat

ps. 1457 BW)
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• Menurut Prof. Subekti (buku Aneka Perjanjian, 

hal. 16):

– Pembayaran harga barang tidak berpengaruh dlm

peralihan hak milik barang tsb. Sekalipun pembeli

sudah membayar harga, jika hak milik barangnya

belum diserahkan sesuai ketentuan BW ttg

penyerahan barang, maka pembeli tidak akan

menjadi pemilik barang tsb.

– Sebaliknya, jika barang sudah dialihkan hak

miliknya, walaupun harganya belum dibayar, maka

pembeli sudah menjadi pemilik walaupun dia

statusnya masih debitur krn masih berhutang pd 

penjual
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BEZIT

• Khusus atas barang bergerak, peralihannya dapat
dilakukan oleh orang yg menguasainya (bezitter) 
yg beriktikad baik.

• Ps. 1977 (1) BW:

– Barangsiapa menguasai barang bergerak . . ., dianggap
sebagai pemiliknya sepenuhnya.

• Ps. 529 BW:

– Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan
menguasai atau menikmati suatu barang yang ada
dalam kekuasaan seseorang . . . , seakan-akan barang
itu miliknya sendiri.
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Biaya Levering

• Ps. 1476 BW:

– Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan

biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali

kalau diperjanjikan sebaliknya.

• INGAT !! 

– Dalam jual beli perniagaan, biaya penyerahan

barang dan resiko penyerahan barang, diatur

dengan beding atau hukum kebiasaan kaum

pedagang yg sering berbeda dg BW
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Kewajiban Penjual

1. Levering barang yg dijualnya

2. Menanggung ketentraman atas barang yg

dijualnya.

3. Menanggung cacat-cacat tersembunyi atas

barang yg dijualnya.
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Menanggung kententraman

• Ps. 1494 BW:

– Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak

akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap

bertanggung jawab atas akibat dari suatu

perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan

yang bertentangan dengan ini adalah batal.

15

• Ps. 1495 BW:

– Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi

penuntutan hak melalui hukum untuk

menyerahkan barang yang dijual kepada

seseorang, maka penjual wajib mengembalikan

uang harga pembelian, kecuali . . .
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Menanggung cacat tersembunyi

• Ps. 1504 s/d 1512 BW 
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Kewajiban Pembeli

• Membayar harga pembelian pada waktu dan

di tempat sbg mana ditetapkan dlm perjanjian
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Resiko atas barang

• Selama barang belum di-lever (belum
diserahkan), resikonya masih harus dipikul
oleh penjual, yg masih merupakan PEMILIK, 
sampai saat barang itu secara yuridis
diserahkan kepada pembeli.

• INGAT !!

– Dlm jual-beli perniagaan, masalah resiko atas
barang diatur dlm beding atau kebiasaan
perdagangan yg berbeda dari yg diatur di BW, al: 
FOB, LOKO (EXW), FRANCO (DDP), CIF.
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SEWA MENYEWA

• Ps. 1548 BW:

– Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan

mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

memberikan kenikmatan suatu barang kepada

pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh

pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat

menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang 

tetap maupun yang bergerak.
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Perjanjian Konsensual

• Dari ps. 1548 BW, maka perjanjian sewa-

menyewa mengikat para pihak pada saat para

pihak sepakat ttg:

– Harga

– Benda
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Kewajiban yang menyewakan

• Menyerahkan barang utk dinikmati penyewa, 

BUKAN utk menyerahkan hak miliknya.

• Yg menyewakan tidak harus pemilik dari

barang tsb.
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