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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan perjanjian 

jual beli barang (tembakau) yang akan ada ditinjau dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan akibat hukum yang timbul terhadap jual beli barang (tembakau) 

yang akan ada ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa jual beli barang (tembakau) yang baru aka nada dikemudian hari 

adalah sah karena sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan yang menanggung resiko dari musnahnya 

obyek perjanjian adalah tergantung dari bagaimana obyek tersebut musnah. 

Kata Kunci : Jual Beli, Barang (Tembakau), Hukum 

 

THE LEGAL CONSEQUENT IN THE SALE AGREEMENT OF  

BUYING GOODS WILL BE (A STUDY OF BUYING  

TOBACCO VILLAGES OF KALIANYAR, TERARA  

BUILDING, EAST LOMBOK REGENCY) 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to know clearly the implementation of the sale and 

purchase agreement of goods (tobacco) which will exist in terms of the Civil Code 

and the legal consequences arising from the sale and purchase of goods (tobacco) 

which will exist in terms of the Civil Code. The research method used is normative 

and empirical research. Based on the results of the research note that the sale of new 

goods (tobacco) aka tone in the future is legitimate because in accordance with the 

terms of the validity of the agreement set forth in the Civil Code and which bear the 

risk of disappearance of the object of the agreement is dependent of how the object is 

destroyed. 

Keyword : Selling Buying, Commodity (tobacco), law 
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I. PENDAHULUAN  

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi seperti sekarang 

ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari adanya 

transaksi atau perjanjian jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu 

kegiatan yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. 

Sedangkan menurut Pasal 1333 KUH Perdata Perjanjian dijelaskan sebagai 

berikut: 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa 

suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Sedangkan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). 

Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan pembayaran harga.
1
  

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli 

merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan 

untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan 

kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada 

penjual. 
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Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 

antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang 

menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua 

belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari 

perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli 

dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 

mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.
2
 

Di kalangan masyarakat sekarang khususnya masyarakat di Desa 

Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang mayoritas petani 

tembakau tidak terlepas dari transaksi jual beli dimana tidak sedikit masyarakat 

melakukan jual beli terhadap barang (tembakau) yang baru akan ada. Hal ini biasa 

dilakukan sebagian besar masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Meski jual beli terhadap barang (tembakau) yang baru akan ada ini 

rentan terjadinya resiko atau konflik antara penjual dan pembeli dikarenakan 

tidak adanya kepastian hukum karena jual beli tersebut dilakukan atas dasar 

kepercayaan para pihak dan perjanjian jual belinyapun dilakukan secara lisan. 

Berkembang pendapat masyarakat tentang proses perjanjian jual beli yang 

dilakukan masyarakat tersebut, ada yang berpendapat perjanjian jual beli ini sah 

dan ada pula yang menyatakan tidak sah dikarenakan obyek jual belinya masih 
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belum bisa dipastikan. Pro dan kontra dikalangan masyarakat ini akan berakibat 

terhadap semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tersebut. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah: 1. Bagaimana 

pelaksanaan perjanjian jual beli barang (tembakau) yang akan ada ditinjau dari 

KUHPerdata? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap jual beli barang 

(tembakau) yang akan ada ditinjau dari KUHPerdata? 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan perjanjian jual beli barang (tembakau) yang akan ada ditinjau dari 

KUHPerdata. 2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul 

terhadap jual beli barang (tembakau) yang akan ada ditinjau dari KUHPerdata. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis adalah 

Merupakan salah satu syarat untuk menyelesikan studi pada Strata Satu (S1) 

program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya, dan hukum kewarisan pada khususnya serta dapat 

digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu penelitian. 

2. Manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan pengembangan 

ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum perjanjian. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. 

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat bagaimana suatu 
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Peraturan Perundang-undangan diterapkan atau digunakan oleh masyarakat 

dalam bertingkah laku guna menyelesaikan masalah-masalah secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta yang ada serta sifat-sifat dengan hubungan 

yang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Perbandingan 

(Comparative Approach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Barang (Tembakau) Yang Akan Ada 

Ditinjau dari KUH Perdata 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Esensi 

dari definisi ini penyerahan benda dan pembayaran harga.
3
 Berdasarkan rumusan 

pasal tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian 

yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang 

dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh 

penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 

Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama 

mengenai tata cara atau bentuk yang digunakan. Salah satunya adalah merupakan 

bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang 

yang akan ada. Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan 

oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis 

atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). 

Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur 

maupun belum diatur di dalam Undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari 

ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
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berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebaga UU bagi 

mereka yang membuatnya”. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:
4
 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

 

Berdasarkan uraian tentang perjanjian jual beli diatas, masyarakat di 

Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur yang sebagian 

besar adalah petani tembakau menerapkan perjanjian jual beli barang yang akan 

ada (tembakau) dilakukan secara lisan tanpa menggunakan akta perjanjian, 

perjanjiannya hanya didasarkan pada kepercayaan berdasarkan kebisaan hukum 

adat yang berlaku bahwa para pihak akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

apa yang telah disepakati bersama. 

Perjanjian Jual beli barang yang akan ada dikemudian hari (Tembakau) 

ini, ada yang langsung dijual kepasar atau pembeli datang ketempat penjual untuk 

membeli tembakau yang sudah dipanen. Namun ada juga jual beli yang dilakukan 

ketika barang yang baru akan ada dikemudian hari (Tembakau) masih muda yang 

dimana memiliki banyak resiko dalam proses pelaksanaannya yang dapat 

merugikan para pihak. Meski menimbulkan resiko, masyarakat Desa Kalianyar 
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tetap melakukan jual beli barang (tembakau) yang akan ada tersebut karena sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kalianyar dalam melakukan perjanjian jual 

beli barang (Tembakau). 

1) Terjadinya Perjanjian 

Pada dasarnya terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dan 

pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara 

mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun 

harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata). Ada empat teori yang 

menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, sebagai 

berikut: 

a. Teori ucapan (uitingstheorie) 

Menurut teori ucapan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada 

saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia 

menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu 

pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, 

kesepakatan sudah terjadi.Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis 

karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) 

Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak 

yang menerima penawaran mengirimkan telegram.Kritik terhadap 

teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui.Bisa saja, walau sudah 
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dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.Teori ini 

juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) 

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi 

apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie 

(penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak 

diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia 

mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya. 

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie) 

Menurut teori penerimaan, bahwa toesteming terjadi pada saat 

pihak yang menawarkan menerima lamgsung jawaban dari pihak 

lawan. 

2) Objek Perjanjian Jual Beli 

Obyek perjanjian jual beli merupakan harta kekayaan (benda) milik para 

pihak. Adapun yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda 

bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan 

timbangannya. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli barang yang akan ada 

adalah tembakau yang masih di pohon dengan harga yang telah ditentukan para 

pihak. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUHPerdata) bahwa obyek suatu perjanjian harus tertentu, artinya 

perjanjian paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya, dapat dihitung berat, 

jumlah dan dapat diperdagangkan. 
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Maka yang menjadi pokok dalam perjanjian jual beli barang (Tembakau) 

yang baru akan ada adalah mengenai suatu hal tertentu atau obyek dalam 

perjanjian. Obyek perjanjian itu berupa harta kekayaan kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian, obyek perjanjian paling tidak harus dapat ditentukan 

jenisnya, dapat dihitung berat, jumlah dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itu 

para pihak sudah dapat menentukan secara pasti apa yang menjadi obyek dari 

perjanjian jual beli tersebut. 

3) Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli 

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-

undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara 

khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual 

beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan 

sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat 

diri berjanji untuk membayar harga.  

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli 

sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu : 
5
 

1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli.  
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2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 

penjual. 

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai 

maka akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Yang menjadi 

hak penjual adalah menerima harga barang yang telah di jualnya dari pihak 

pembeli. Sedangkan kewajiban pihak penjual sebagai berikut:
6
 

a. Menyatakan Dengan Tegas Tentang Perjanjian Jual Beli Tersebut. 

b. Menyerahkan Barang. 

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam 

kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang, yaitu:
7
 

1. Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan 

atas barang tersebut. 

2. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik 

nama pada pejabat yang berwenang. 

Barang tak bertubuh dengan cara cessi. 

c. Kewajiban Menanggung Pembeli. 

 Kewajiban menanggung dari si penjual adalah dimaksudkan agar dalam 

pengusaha benda secara aman dan tentram, dan adanya cacat barang-barang 

tersebut secara sembunyi atau demikian rupa sehingga menerbitkan alasan 

untuk pembatalan (Pasal 1473 KUHPerdata). 

                                                             
6
Op.Cit. hlm. 54-55 

7
Ibid 



 
 

xi 

d. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh 

orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah dikeluarkan 

pembeli, segala biaya yang telah keluarkan untuk barangnya atau semata-mata 

untuk perhiasaan atau kesenangan. 

e.  Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak 

mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan.  

f.  Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual 

mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti 

segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli. 

g.  Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya 

cacat tersebut. 

h.  Jika barang yang dijual musnah yang disebabkan karena cacat tersembunyi, 

maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang 

harga pembelian dan kerugian. 

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah di belinya, baik secara 

nyata maupun secara yuridis. Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut.
8
 

1.  Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat 

yang telah ditentukan ( Pasal 1513 KUHPerdata). 

2.  Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan 

diserahkan memberikan hasil (pendapatan). 
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Selanjutnya pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu 

dan tempat pembayaran, Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan bahwa “jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan 

tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana 

penyerahan harus dilakukan”.
9
 

4) Terjadinya Penyerahan Objek Jual Beli 

Dalam perjanjian jual beli barang (Tembakau) yang baru akan ada 

dikemudian hari, penjual menunjukkan obyek jual beli kepada pembeli dalam 

waktu beberapa bulan kedepan sudah bisa dipanen, kemudian pembeli 

memperkirakan harga yang akan ditawarkan kepada penjual, jika penjual setuju 

terhadap harga yang ditawarkan oleh pembeli serta pembeli langsung memberikan 

uang tanda jadi atau uang panjar kepada penjual yang biasanya separuh dari harga 

yang telah ditawarkan pembeli kepada penjual, maka pada saat itu juga telah 

terjadi perjanjian jual beli barang (Tembakau) yang baru akan ada di kemudian 

hari. Walaupun pada saat itu belum terjadi penyerahan barang secara langsung 

dari tangan penjual ke tangan pembeli, namun telah terjadi peralihan hak milik 

atas objek perjanjian berupa barang (Tembakau) yang baru akan ada di kemudian 

hari dari tangan penjual ke tangan pembeli. 

Oleh karena hak milik atas barang (Tembakau) yang baru akan ada di 

kemudian hari telah beralih ke tangan pembeli, maka penjual akan ikut menjaga 
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dan mengawasi perkembangan dari pertumbuhan barang (Tembakau) yang baru 

akan ada di kemudian hari tersebut. 

5) Resiko Jika Terjadi Gagal Panen 

Mengenai resiko yang timbul dalam jual beli terhadap barang tertentu 

diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 

1) Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah 

ditentukan, maka barang itu sejak saat pembelian adalah atas 

tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakuka, dan si 

penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUHPerdata). 

2) Jika barang-barang itu dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka 

barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang 

tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461 KUHPerdata). 

3) Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu 

atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau 

diukur (Pasal 1462 KUHPerdata). 

4) Biaya akta jual-beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si 

pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 

KUHPerdata).
10

 

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat Kalianyar, sangat 

memungkinkan terjadinya resiko yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian 

jual beli tersebut, yaitu musnahnya objek yang diperjanjikan. Dalam teori hukum 
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dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resicoleer (ajaran tentang resiko). 

Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seorang berkewajiban untuk memikul 

kerugian, jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa 

objek perjanjian.Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa 

(overmacht). Ketentuan mengenai overmacht (keadaan memaksa) dapat dilihat 

dan di baca dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 

1244 KUH Perdata berbunyi:  

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, 

bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu 

atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan 

oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena kadaan 

memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 

sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” 

Dalam perjanjian jual beli apabila barang (tembakau) yang baru akan ada 

dikemudian hari tersebut rusak atau musnah, maka tidak akan menjadi tanggung 

jawab oleh penjual terkecuali musnahnya barang yang masih muda tersebut akibat 

kelalaian dan kesalahan dari penjual. 
11

  Contohnya seperti penjual tidak menjaga 

barang (tembakau) yang akan ada tersebut, serta membiarkan dipetik oleh orang 
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lain. Biasanya pihak penjual yang menanggung segala akibat jual beli apabila 

barang yang diperjual belikan tersebut musnah atau rusak akibat kelalaian dan 

kesalahannya, namun apabila barang yang diperjual belikan tersebut musnah 

diluar kelalaian dan kesalahan dari penjual atau akibat dari kondisi alam yang 

merusak barang yang diperjual belikan tersebut, maka segala resiko ditanggung 

oleh pembeli. Dalam hal ini Tembakau tersebut dijual ketika dalam keadaan 

masih muda atau dalam waktu beberapa bulan sudah bisa dipanen. Setelah 

terjadinya jual beli, kepemilikan tembakau beralih kepada pembeli walaupun 

belum terjadi penyerahan dan tembakau tersebut masih berada ditempat penjual.
12

 

B. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Jual Beli Barang (Tembakau) Yang 

Akan Ada Ditinjau Dari KUHPerdata 

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat Kalianyar, sangat 

memungkinkan terjadinya akibat hukum dari perjanjian jual beli barang 

(tembakau) yang akan ada yaitu berkaitan tentang keabsahan perjanjian jual beli 

tersebut. Berikut dijelaskan tentang akibat hukum jual beli barang yang akan ada 

ditinjau dari KUHPerdata sebagai berikut:  

1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli 

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka 

perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa sarat sahnya perjanjian. Pasal 

1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sah suatu perjanjian yaitu: 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Syarat yang pertama syahnya perjanjian adalah adanya 

kesepakatan atau konsensus para pihak. Syarat pertama merupakan awal 

dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak 

tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu 

timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya 

unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut 

dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Syarat syahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap 

hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang laki-laki atau 

wanita telah berumur minimal 21 tahun, atau bagi seorang laki-laki apabila 

belum berumur 21 tahun telah melangsungkan pernikahan. Sebagai lawan 

dari cakap hukum (syarat kecakapan) ialah tidak cakap hukum bagi dan hal 

ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. 

c. Suatu hal tertentu 

 Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 

KUHPerdata. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa: 

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 

dapatmenjadi pokok perjanjian” 

 

Sedangkan pasal 1333 KUHPerdata menentukan: 
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“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 

yang palingsedikit ditentukan jenisnya. 

“Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, 

asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung” 

d. Suatu sebab yang diperkenankan 

Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-

undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan 

perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan 

yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata 

maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan 

kesusilaan cukup sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan 

kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok 

masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.
13

 

 

2. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi 

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang 

telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur 

disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik 

dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena 

keadaan memaksa (overmacht atau force majeure), jadi di luar kemampuan 

debitur. 
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Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa:  

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya 

sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai 

dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” 

 

Adapun Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi 

adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:  

a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 

kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata). 

b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan 

atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata). 

c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada 

debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2)  KUHPerdata). 

d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, 

ataupembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 

KUHPerdata).  

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka 

Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. 
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III. PENUTUP 

A.   Simpulan 

                      Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan secara 

menyeluruh mengenai Bagian Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Perdata, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Jual beli barang yang akan ada (tembakau) di Desa Kalianyar, 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur menerapkan perjanjian jual 

beli barang yang akan ada (tembakau) dilakukan secara lisan dan hanya 

berdasarkan kesepakatan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjiannya 

hanya didasarkan pada kepercayaan para pihak akan memenuhi hak dan 

kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.  

2. Keabsahan Jual beli barang yang akan ada (tembakau) di Desa Kalianyar, 

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur adalah sah, karena sesuai 

dengan KUHPerdata yang termuat dalam Pasal 1320 yakni mengenai syarat 

sahnya perjanjian. Para pihak telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan 

barang, para pihak melakukan perjanjian telah cakap untuk membuat suatu 

perjanjian, obyek dalam perjanjian sudah dapat ditentukan jenisnya yaitu 

berupa kebendaan yang akan ada dikemudian hari (terdapat dalam 1334 

KUHPerdata) serta telah memenuhi kausa yang halal yaitu tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum. 
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B.   Saran 

1. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan 

yang didasari kepercayaan antara para pihak maka ada baiknya kepada para 

pihak yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum baik perjanjian jual beli 

dan atau yang berkaitan dengan hal jual beli maka akan lebih baik di lakukan 

secara autentik. 

2. Perjanjian jual beli barang yang akan ada (tembakau) ini sangat rentan 

terjadi resiko atau akibat hukum yang dapat merugikan, karena apabila objek 

yang diperjanjikan itu musnah. Akan lebih baiknya dibuat secara autentik 

seperti saran sebelumnya agar ditentukan secara detail apabila terjadi resiko 

atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.  
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