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Pengertian

• Jual beli perdata (umum) adalah:

– Jual beli antar pedagang dan pribadi

– Jual beli antar pribadi dan pribadi

– Terjadi di pasar, toko, warung, restoran, dsb.

• Jual beli perdata ini diatur dlm KUHPerdata 

Buku Ketiga ps. 1457 s/d 1540.

• Hal ini masuk dlm Hk Perdata, TIDAK masuk 

dlm Hk Dagang.
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PERDAGANGAN/PERNIAGAAN

• Perdagangan berarti segala sesuatu yang 

berkaitan dengan dagang (Inggris: commerce) 

atau perniagaan (daden van koophandel / acts 

of commerce) sebagai pekerjaan sehari-hari.

• Dalam pasal 3 KUHD yg sudah dicabut, 

perbuatan dagang diartikan sebagai

perbuatan membeli barang untuk dijual lagi.

3

• Karena itu, jual beli dlm perdagangan/ 

perniagaan memiliki KEKHUSUSAN dibanding

jual beli umum (KUHPerdata):

1. Jual beli dlm perdag/perniagaan mrpk

perbuatan perusahaan yg direncanakan lbh

dulu untung-ruginya dan dicatat dlm

pembukuan.

2. Para pihaknya adlh perusahaan (pengusaha)
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3. Barang yg diperjual-belikan biasanya tidak utk 

dipakai sendiri, tapi utk dijual lagi pd orang lain 

atau utk digunakan bagi kepentingan 

perusahaannya.

4. Membutuhkan pengangkutan sbg sarana untuk 

penyerahan barang yg dijual.

5. Terdapat syarat-syarat khusus (bedingen) bagi 

penjual & pembeli di luar yg diatur oleh 

KUHPerdata.
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Istilah Lain

• Dr. Dijan Widijowati dlm bukunya

menggunakan istilah “handelskoop” (Inggris: 

trade/sale)

• Para pihak dlm Handelskoop dapat berupa: 

– Perusahaan DENGAN Perusahaan lainnya, 

– Perusahaan dengan Non –perusahaan, seperti: 

• Perusahaan dg Kementerian. 

• Produsen/Pabrik dg Badan Pemerintahan/Swasta, yg

membeli barang utk dipakai sendiri, bukan utk dijual

lagi.
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• Karena itu, “Handelskoop” diartikan sbg

Perbuatan Jual-Beli yg dilakukan Perusahaan.

• Dr. Dijan menyebutnya sbg: “Jual-Beli

Perusahaan”

� Utk membedakan dari “Jual-Beli Perniagaan” 

dimana ke-2 pihaknya (penjual & pembeli) harus

berupa PERUSAHAAN/PENGUSAHA/PEDAGANG 
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Sumber: http://sukatulis.wordpress.com/2012/03/07/jual-beli-keperdataan-jual-beli-

perusahaan-hd/ (modifikasi diwarnai merah)

Jual Beli Keperdataan Jual Beli Perniagaan

Aturan yang berlaku KUHPdt (Buku III) • KUHPdt

• KUHD

• Perjanjian lain yang disepakati

oleh pihak terkait

• Peraturan internasional terkait

jual beli perusahaan

Para pihak yang terkait Bebas atau umum • Keduanya Pengusaha (Jual-Beli

Perniagaan)

• Minimal salah satu pihak

haruslah pengusaha (Jual-Beli

Perusahaan)

Jumlah barang yang dibeli Relatif sedikit, sesuai dengan

kebutuhan

Relatif banyak, sesuai dengan

modal

Kebutuhan transportasi

angkutan

Tidak begitu penting, karena

pemindahan barang cukup

1x (satu kali)

Sangat diperlukan baik itu

transportasi darat, laut, maupun

udara. Karena barang akan

diangkut berulang kali.
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Pengaturannya

• Dalam KUHD tidak terdapat pengaturan

khusus mengenai jual beli perdagangan/ 

perniagaan.

• Para pengusaha yg terlibat dlm jual beli pada

umumnya tunduk pada kebiasaan yg ditaati

dalam perdagangan/perniagaan baik di 

lingkungan nasional maupun internasional (lex

mercatoria).
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Syarat & Kebiasaan dlm Perniagaan

• Jual beli diatur dalam KUHPerdata 

• Sedangkan jual beli perdagangan/perniagaan

peraturannya berdasarkan perjanjian antara 

pihak-pihak dan kebiasaan yang berlaku dalam 

perdagangan. 

– Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap 

berlaku sepanjang tidak diperjanjikan secara 

khusus
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• Disinilah muncul syarat-syarat (beding) yg ditaati 

para pihak.

• Ps. 1933 KUHPerdata berbunyi:

– Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan 

tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala 

sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh 

keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. 

• Inilah yg menjadi dasar digunakannya syarat 

(beding) dan kebiasaan dlm jual beli perniagaan.
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• Perhatikan juga ps. 1347 KUHPerdata:

– Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut 

kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam 

persetujuan, walaupun tidak dengan tegas 

dimasukkan dalam persetujuan

• Peraturan jual beli perniagaan pada umumnya 

didasarkan pd perjanjian antara pihak-pihak dan 

kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. 

– Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap berlaku 

sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus

12



20-Sep-17

4

Hukum Kebiasaan Kaum Pedagang

(Lex Mercatoria)

• Karena Hukum Kebiasaan Kaum Pedagang 

bukanlah hukum positif yg disusun/dibuat 

oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

• Bukan pula konvensi internasional yg 

diratifikasi negara.

• Oleh karena itu.... Pemberlakuan lex 

mercatoria tidaklah otomatis seperti BW atau 

WvK 13

• Pemberlakuan sebuah hk kebiasaan (lex 

mercatoria) dalam jual beli perniagaan/ 

perdagangan harus didasarkan pada:

�Kesepakatan para pihak (para pedagang) dlm 

kontrak mereka

�Kesepakatan tsb harus ditulis eksplisit, tdk boleh 

implisit
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• Jika muncul sengketa perdagangan di 

kemudian hari, maka baik Pengadilan maupun 

Arbitrase harus menyelesaikan sengketa tsb 

berdasar Lex Mercatoria yg telah dipilih para 

pihak.

• INGAT !!

�Azas pacta sunt servanda

�Doktrin choice of law
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Beberapa Contoh Hk Kebiasaan

• Beberapa contoh Hk Kebiasaan dlm jual beli 

perniagaan/perdagangan yg telah diterima di 

seluruh dunia sbg beding (syarat2) jual beli 

perniagaan/perdagangan adalah:

– Tata cara pembayaran secara collection (wesel 

inkaso)

– Tata cara pembayaran secara Letter of Credit

– Syarat-syarat pengiriman dan penyerahan 

(delivery) barang
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• Beding tsb tidak diatur dalam Kitab Undang-

undang.

• Hukum-hukum kebiasaan jual beli 

perniagaan/perdagangan dewasa ini sudah 

dikompilasikan oleh International Chamber of 

Commerce.
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International Chamber of 

Commerce (ICC)

• Berkedudukan di Paris

• BUKAN subyek hukum internasional

• Anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan 

dari seluruh dunia, baik yg multi-nasional 

maupun UKM 

• Baca lebih lanjut di 

http://www.iccwbo.org/about-icc/history/
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• Tujuannya mewakili kepentingan 

pengusaha/perusahaan tanpa harus 

menunggu keterlibatan pemerintah dlm 

menyusun aturan-aturan perdagangan di 

antara mereka.

• Oleh karena itu berbagai Rules yang disusun 

oleh ICC bukan merupakan hukum positif, 

tetapi merupakan hukum kebiasaan 

perdagangan.
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