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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia bagian dari bangsa-bangsa di dunia juga mempunyai budaya
dan peninggalan sejarah yang tinggi. Salah satu peninggalan nenek moyang
bangsa Indonesia yang menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia adalah Candi
Borobudur dan Candi Prambanan sehingga negara Indonesia menjadi tujuan
wisata. Peninggalan tersebut dijadikan cagar budaya sehingga candi-candi
beserta bagian-bagiannya menjadi situs yang dilindungi dan dilarang
diperjualbelikan baik oleh perseorangan, pemerintah, maupun negara karena
dilindungi undang-undang.
Pada lukisan gambar timbul (relief) candi Borobudur, di sudut bawah
tenggara, tergambar prajurit membawa senjata pendek serupa keris. Di candi
Prambanan juga tergambar pada reliefnya, seekor kera membawa senjata
tikam, menyerupai keris. Di candi Sewu juga ada arca raksasa penjaga,
memegang bilah senjata pendek, mirip keris. Pada zaman-zaman berikutnya,
makin banyak candi-candi di Jawa Timur yang memiliki gambaran keris pada
dinding reliefnya. Misalnya pada candi Jago atau Jajagu yang dibangun
tahun 1268 M. Di situ terdapat relief yang menggambarkan Pandawa sedang
main dadu. Punakawan yang terlukis di belakangnya digambarkan sedang
membawa keris. Begitu pula candi yang terdapat di Tegalwangi, Pare, Kediri
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dan candi Panataran, terdapat gambar relief tokoh-tokoh yang memegang
keris.1
Keris merupakan salah satu senjata tikam yang terdapat di Asia
Tenggara khususnya di kepulauan Nusantara, tetapi karena keadaan geografis
kepulauan Nusantara yang terpisah satu sama lain senjata tikam tersebut
mengalami perkembangan meliputi bentuk, nama, fungsinya dalam
kehidupan masyarakat daerah. Bagi orang Jawa dan Bali, keris bukanlah
hanya sebagai perlengkapan pakaian adat belaka tetapi mempunyai makna
jauh lebih banyak dari itu yaitu merupakan kelengkapan hidup bagi pria. Ada
“pedoman kuno” yang mengatakan bahwa kelengkapan hidup seorang pria
adalah curiga, turangga, wisma, wanita dan kukila, kalau diterjemahkan
secara harafiah pedoman kuno itu adalah 2 :
1. Keris, dapat diartikan senjata, dapat pula diartikan sebagai ilmu
yang bermanfaat. Jadi seorang pria yang menjelang dewasa, untuk
menjadi pria lengkap harus mempunyai senjata, mempunyai ilmu,
mempunyai bekal pendidikan. Tanpa senjata, tanpa ilmu, tanpa
pengetahuan seorang pria tak akan dapat berdiri, ia akan selalu
tergantung pada orang lain sehingga bukan menjadi pria yang
sempurna.
2. Kuda, harus diartikan sebagai kendaraan, sebab pada jaman
sekarang ini kendaraan kuda bukanlah kendaraan umum, untuk
dapat berdiri sendiri dalam mencari nafkah, selain memiliki ilmu,
senjata dan ilmu pengetahuan, seorang pria seharusnya juga
memiliki kendaraan. Boleh berupa sepeda, sepedamotor, mobil
dan lain-lain. Kalau perlu bis umum pun dapat dianggap sebagai
miliknya, karena dengan sedikit ongkos ia dapat bepergian
mencari nafkah.
3. Rumah, dapat diartikan sebagai tempat tinggal. Sedapat mungkin
rumah sendiri, tetapi bila tidak, rumah kontrakanpun atau rumah
sewa sudah dapat diartikan mempunyai tempat tinggal.
1

Bambang Harsrinuksmo, Petunjuk Praktis Merawat Keris. Jakarta : Pusat Keris, 1980, hal
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4. Wanita, yang dimaksud wanita adalah istri, bila seorang pria telah
mempunyai senjata, ilmu pengetahuan untuk mencari nafkah,
kendaraan untuk berpergian mencari nafkah, rumah tinggal berarti
sudah tiba waktunya untuk berumah tangga/memilih seorang
wanita untuk dijadikan istrinya, dari istri inilah ia boleh berharap
akan melanjutkan keturunannya.
5. Burung, yang dimaksud dengan burung adalah burung perkutut
atau burung berkicau lainnya. Pada masa sekarang lebih tepat
diartikan sebagai alat hiburan rumah, seperti televisi, radio, tape
recorde, videp dan semacamnya.
Sebab yang dimaksud sebagai “burung” dalam lima kelengkapan
hidup seorang pria adalah sesuatu yang dapat membuat pria dewasa
yang sudah berumah tangga kerasan tinggal dirumah dan menganggap
rumah tinggalnya sebagai surga baginya karena adanya sesuatu yang
dapat dijadikan hiburan dirumahnya termasuk penting untuk
menunjang kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga yang tenang,
bahagia akan menunjang karier seorang pria.

Di Aceh senjata tikam berupa rencong, Sulawesi Selatan berupa
badik, Jawa Barat berupa kujang, Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa keris.
Tetapi keris itu sendiri akhirnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia,
misalnya Jawa Barat, Madura, Bali, Sumantera, Sulawesi, Kalimantan dan
sebagaian di negara tetangga seperti Brunai, Malaysia, dan Philipina.3
Sampai saat ini budaya keris ternyata masih tetap dapat bertahan
sebagai suatu warisan budaya adiluhung yang dihargai dan dikagumi orang.
Siapapun masih dapat merasa bangga, bilamana ia memiliki sebuah keris
pusaka yang baik, warisan dari leluhurnya. Namun pada saat yang sama,
sebagian orang ada yang mempunyai pandangan buruk pada budaya keris
karena mempertentangkan budaya keris dengan agama dan menilai keris
sebagai sesuatu yang ditakuti dan dicurigai serta dijauhi. Mereka hanya

3
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kurang paham karena keawanan terhadap budaya keris dan tidak paham cara
menghargainya. Sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia menghargai
budaya nenek moyang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII
Pasal 32 ayat (1) yang berisikan “Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradapan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.4
Di dalam jual beli keris ada dua pihak yang mengadakan perbuatan
hukum dengan suatu perjanjian yaitu pihak penjual keris dan pembeli keris.
Seperti pada umumnya dalam suatu perjanjian memuat prinsip seperti halnya
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian
yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
Demikian juga dengan Pasal 1338 KUHPerdata diterapkan dalam
perjanjian jual beli keris sebagaimana keris merupakan salah satu hasil
budaya cara dan istilah perpindahan tangan atau kepemilikan keris dari
pemilik yang satu dengan pemilik yang lain berbeda dengan barang-barang
yang lain, misalnya bagi sebagian yang masih percaya akan budaya Jawa
yang menganggap keris sebagai pusaka atau keramat atau mempunyai tuah
sehingga istilah yang digunakan dalam perpindahan keris yaitu mahar atau
memberi mas kawin sehingga tidak mau disebut jual beli sedangkan sebagian

4

Bambang Harsrinuksmo dan S.Lumintu. Ensiklopedi Budaya Nasional, Jakarta : Pusat
Keris, Tanpa Tahun, hal 1
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yang melihat keris dengan nilai seni serta sejarah dapat dengan jual beli
seperti barang seni lainnya.5
Apabila dikaitkan ketentuan dalam BW kewajiban penjual dalam jual
beli keris dinyatakan dalam Pasal 1473 BW. Pasal itu menyebutkan dua
kewajiban pokok dari penjual yaitu untuk menyerahkan barang obyek jual
beli dan kedua untuk menanggung pihak pembeli yaitu menanggung yang
menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal,
yaiut pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram; kedua
terhadap adanya cacad-cacad barang tersebut yang tersembunyi atau yang
sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya.
Kewajiban menyerahkan barang sebagaimana di dalam Pasal 1475 BW
ditegaskan sebagai penyerahan dalam kekuasaan dan pemegangan pihak
pembeli, Pasal 1481 BW menyatakan bahwa barang yang dijual harus
diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu persetujuan jual beli keris
terjadi. Selanjutnya Pasal 1482 BW menentukan bahwa yang diserahkan
penjual termasuk juga segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang
yang dijual, dan juga yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi barang itu,
juga harus diserahkan bukti-bukti milik atas barang itu..6
Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa dalam setiap
perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus
dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus
5
6

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000, hal 238
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2000, hal 238
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dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan
bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.
Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus
memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian
tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan,
Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan
kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan
undang-undang7
Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :8
1.

Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat
haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan
dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan
sedemikian

rupa

sehingga

tidak

merugikan

salah

satu

pihak.

Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan
terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila
pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan iktikad baik.

7

8

Ibid, hal 235
R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti.1983, hal 25
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2.

Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang
terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik
ini biasa diartikan dengan kejujuran.
Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan,
yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal
melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk
mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari
salah satu pihak. 9

J.M van Dunbe membagi tahapan bekontrak dalam tiga fase,yakni

yakni fase pra kontrak,fase pelaksanaan kontrak,dan fase pasca kontrak.itikad
baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak dimana para pihak mulai
melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan,dan fase pelaksanaan
kontrak10
Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk
memberitahunkan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para
pihak yang berkaiatan dengan jual beli keris yang dinegosiasakan itu.
Sehubungan dengan hal itu, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan para
pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki itikad baik.

11

Itikad baik subjektif dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Di sini
ditemui istilah pemegang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan
dari orang-orang yang beritikad buruk. Seseorang pembeli yang beritikad baik
adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si
9

R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti.1983, hal 27
Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Pasca Sarjana FH-UI,
Jakarta, 2003,hal 190
11
Ibid, hal 190
10
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penjual benar-benar pemilik dari barang yng dijualnya itu, pembeli sama
sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan
pemiliknya. Pembeli adalah seorang pembeli yang jujur. Di dalam hukum
benda,itikad baik di artikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik di
dalam jual beli keris ini adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui
adanya cacat yang melekat pada barang yang di belinya itu, artinya cacat
mengenai asal usulnya. Dalam hal ini ,itikad baik merupakan suatu elemen
subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau
kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa
tindakannya bertentangan atau tidak dengan itikad baik.
Sedangkan itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad
baik yang objektif. Standard yang di gunakan dalam itikad baik adalah
standard objektif yang mengacu kepaada suatu norma yang objektif. Perilaku
para pihak dalam jual beli keris harus di uji atas dasar norma-norma objektif
yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad
baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma
hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut di katakan
objektif karena tingkah laku tidak didadasarkan pada anggapan para pihak
sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum
tentang itikad baik tersebut.12
Di dalam perjanjian jual beli keris bahwa pihak yang menderita
kerugian dalam perjanjian yang berdasarkan asas itikad baik dalam tahap pra
12

Ibid, hal 191
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perjanjian/kontrak atau pada tahap pelaksanaan perjanjian/kontrak, hakhaknya juga patut untuk dilindungi, sehingga janji-janji pra perjanjian/kontrak
akan berdampak hukum bagi yang melanggarnya. Dimana asas itikad baik
harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau pelaksaan
kontrak.

Dengan demikian asas itikad baik yang baru diterapkan pasca

perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jauh mengenai asas itikad baik yang digunakan dalam
pelaksanaan jual beli keris yang menggunakan standar obyektif. Dengan
demikian penulis mengambil judul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam
Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, dapat penulis
rumuskan masalah adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimanakah penerapan asas iktikat baik dalam jual-beli keris?

2.

Apa akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan asas iktikat baik dalam jual
beli keris?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah :
1. Untuk mengkaji penerapan asas iktikat baik dalam jual-beli keris
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2. Untuk memahami akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikat baik
dalam jual beli keris

D. Kajian Pustaka
Perjanjian merupakan perikatan yang paling banyak terjadi dalam
kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat umum maupun badan hukum
dan perjanjian itu lahir karena adanya dua orang atau lebih para pihak yang
mengikatkan diri sehingga terjadi perikatan.13
Pengertian perjanjian akan dapat dipahami apabila selain mengacu
dari pengertian KUHPerdata maupun pendapat-pendapat para sarjana yang
berkembang, antara lain :
“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis” 14
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal. 15
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu)
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain
atau lebih. 16
Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya
dan bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung
13

R. Subekti,. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Intermasa,1990, hal 1
Ibid
15
J. Satrio. Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya. Bandung: Alumni.1999, Hal 32
16
Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya
Bakti.2001, Hal 65
14

10

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
Pengertian perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam
Pasal 1313 KUHPerdata, adapun pengertian perjanjian menurut
Pasal 1313 tersebut adalah sebagai suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih lainnya.
“Perjanjian atau overeenkomst mengandung pengertian suatu
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih
yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi” 17
Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan dan kaedah atau
hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan
dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat
hukum serta hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu
dilanggar maka ada akibat hukumnya, pihak pelanggar dapat
dikenakan akibat hukum atau sanksi. 18

Perjanjian melahirkan perikatan.Perikatan adalah suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut
sesuatu dinamakan kreditur atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak
yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau pihak
berutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu
perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak pihak berpiutang itu dijamin
oleh hukum atau undang-undang.

17
18

M.Yahya Harahap. 1982. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni.1982, Hal 6
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty.1988, Hal 97
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Pengertian perjanjian akan dapat dipahami apabila selain mengacu
kepada pengertian KUHPerdata maupun pendapat-pendapat para sarjana yang
berkembang, antara lain ;.
“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis” 19

Perjanjian atau overeenkomst adalah hubungan hukum yang oleh
hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya oleh karena itu
perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hakhak yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau
lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta
kekayaan”20
Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur-unsur perjanjian adalah meliputi 21:
1.

Ada para pihak

2.

Ada persetujuan antara pihak-pihak

3.

Ada tujuan yang akan dicapai.

4.

Ada prestasi yang hendak dilaksanakan

5.

Ada bentuk tertentu

6.

Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
19

R. Subekti, Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.1995, hal 1
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.1992, hal 225
21
Ibid, hal 226-227
20
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Perjanjian dianggap sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga dapat diakui
oleh hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa syarat sahnya
perjanjian adalah :
1. Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecapakan untuk membuat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Mengenai suatu sebab atau causa yang halal.
Keempat syarat tersebut di atas merupakan sesuatu yang harus
dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian, tidak dipenuhi salah satu syarat
subyektif maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan pembatalan dan jika
syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka syarat tersebut batal demi hukum
artinya perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.
Mengenai pelaksanaan asasitikad baik yang berhubungan erat dengan
kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan
undang-undang.22
Asas itikad baik bukanlah pengertian itikad baik yang terdapat dalam
lapangan hukum benda, melainkan pengertian asas itikad baik disini adalah
pengertian yang obyektif, yaitu berkaitan dengan ketertiban umum dan
22

Subekti,op,cit, 1990, hal 34
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kesusilaan. Jadi pengertian asas itikad baik harus dibedakan atas asas itikad
baik di dalam pelaksanaan yang berarti kepatutan dengan pengertian itikad
baik dalam hukum benda yang lebih berarti kejujuran. Dimana yang titik
berat kejujuran atau itikad baik disini yaitu terletak pada tindakan yang akan
dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu
hal. 23
Berdasarkan unsur-unsur di dalam perjanjian disimpulkan bahwa
perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kata sepakat yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak untuk
memenuhi prestasi tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan
sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Maka dapat dikatakan bahwa
suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan
antara dua orang atau lebih.
Dalam suatu perjanjian akan timbul hak dan kewajiban. Kewajiban
harus dilaksanakan sesuai yang disepakati. Kewajiban yang harus
dipenuhi atau dilakukan oleh seorang debitur dalam setiap perikatan
yang dibuatnya adalah prestasi. 24
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang
diperjual-belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Oleh karena itu B.W
mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap dan barang
takbertubuh (dengan dimaksudkan piutang, penagihan, atau klaim), maka

23
24

Ibid
Abdulkadir Muhammad.op,cit, 2000, hal 204
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menurut B.W juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang masingmasing berlaku untuk masing-masing barang tersebut.
1.

Barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.
Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus
diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang
hendak menerimanya.

2.

Barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan
“baliknama” menurut pasal 616 KUHPerdata dihubungkan dengan pasal
620 KUHPerdata, bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak
yang berkepentingan harus menyampaikan juga kepada penyimpan
hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah petikan dari akta
atau keputusan itu, agar penyimpanan mencatat didalamnya hari
pemindahan beserta bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.
Menurut ketentuan Pasal 1476 KUHPerdata, biaya penyerahan dipikul
oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika
tidak diperjanjikan sebaliknya. Ini berarti jika pihak tidak menentukan
lain, berlakulah ketentuan pasal 1476 KUHPerdata.25

Jika pihak-pihak menentukan cara lain, maka ada beberapa
kemungkinan, yaitu 26 :
1.
2.
3.

25
26

Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh pembeli
Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul oleh penjual
Semua biaya penyerahan dan pengambilan dipikul bersama-sama
oleh kedua belah pihak, baik secara dibagi rata, maupun secara
perimbangan.

Ibid, hal 238
Subekti, op,cit, 1983, hal 119
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Kerugian dalam Pasal 1243 KUHPerdata ini ialah kerugian yang
timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).
Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan
lalai. Ganti kerugian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu

27

(Ongkos atau biaya

yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya
transportasi.
1.

2.

Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda
milik konsumen akibat kelalaian percetakan, misalnya salah
dalam pemberian tulisan cetakan pesanan karena kelalaian
percetakan.
Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang
berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi),
keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan
bendanya.

Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang, kecuali jika
diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur itu harus
ada, yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin
hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya
ditambah dengan ongkos atau biaya. Guna melindungi debitur dari tuntutan
sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan
terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat dari
kelalaiannya (wanprestasi).

27

Ibid, hal 120-121
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E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai guna memperoleh data untuk
menyusun skripsi ini, adalah:
1. Subyek dan Obyek Penelitian
a.

Subyek Penelitian
Sesuai permasalahan yang penulis bahas, penulis menentukan
sebagai sasaran subyek penelitian adalah penjual dan pembeli keris
di Desa Gatak, Sleman, Yogyakarta (15 km barat Yogya)

b.

Obyek Penelitian
1) Penerapan asas iktikat baik dalam jual-beli keris
2) Akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikat baik dalam
jual beli keris

2. Sumber data
Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :
a.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penjual
dan pembeli keris di wilayah Yogyakarta

b.

Data sekunder, yaitu data-data yang berupa bahan-bahan hukum
maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan
penelitian ini, dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat,
berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perjanjian

pada umumnya dan perjanjian jual beli keris

khususnya, yaitu berupa KUHPerdata
17

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni dengan cara
melakukan studi pustaka terhadap buku-buku literatur yang ada
relevansinya dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi,
dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang
diteliti
3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa ;
(a) Kamus Hukum
(b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
(c) Ensiklopedia
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Data yang bersifat data primer, teknik pengumpulan di lakukan dengan
dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan metode
bebas terpimpin yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah
disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan akan
dilakukan pada subyek-subyek penelitian
b. Data yang bersifat sekunder, metode pengumpulan data dilakukan
dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan
perundang-undangan, buku pustaka
lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
3. Analisis Data
18

maupun dokumen-dokumen

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan di analisis
dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan
menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian
diadakan pemilihan bobot dari data yang ada dengan metode pendekatan
empiris normatif, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada adanya
kesesuaian dengan aturan atau kaidah hukum, sehingga uraian dan
penjabarannya

akan

menggambarkan

permasalahan

dengan

jelas.

Kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari yang bersifat umum kearah kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memudahkan di dalam penulisan, maka diperlukan adanya
kerangka yang sistematis, penulis mengemukakan bab demi bab.
Bab I merupakan Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang, latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka,
metode penelitian serta sistematika penulisan
Bab II adalah Tinjauan Pustaka Bab ini berisi uraian tinjauan umum
tentang perjanjian dan termasuk di dalamnya asas-asas perjanjian, tinjauan
umum tentang perjanjian jual beli.
Kemudian Bab III analisis data dan pembahasan, Bab ini berisi
diskpripsi tempat penelitian, mengkaji penerapan asas iktikat baik dalam jualbeli keris serta akibat hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikat baik dalam
jual beli keris
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