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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN ANTARA AGEN PROPERTI 

RAY WHITE DENGAN PENJUAL 

Oleh  

 SUCI SARASWATI ERFANDI  

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. 

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan tempat 

tinggal yang semakin meningkat, besarnya kebutuhan rumah saat ini 

menyebabkan besarnya potensi di sektor properti. Bidang yang tidak dapat 

dipisahkan darinya adalah keberadaan penyedia jasa konsultasi properti yang 

biasa disebut sebagai agen properti. Agen properti menjual informasi tentang apa 

yang dibutuhkan pembeli dan penjual dan telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia No.33/M-DAG/PER/8/2008. Berlandaskan 

aspek kepercayaan, mereka menghubungkan pembeli dan penjual. Unsur 

kepercayaan inilah yang menjadi kunci terlaksananya hubungan agen properti dan 

penjual maupun pembeli, dilanjutkan dengan menjalin hubungan berbentuk 

perjanjian baku. Kegiatan di bidang bisnis properti yang jumlah transaksinya 

sangat banyak, tidak mugkin dihindari terjadinya sengketa antara pihak yang 

terlibat. Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian antara agen properti Ray White dengan penjual? (2) Bagaimakah 

penyelesaian masalah yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian 

keagenan. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penulisan 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah 

nonjudical case study. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder 

sebagai pendukung yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalui wawancara dengan narasumber, maupun laporan 

dokumen dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, 

rekontruksi data, dan sistematika data. Data yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian keagenan tersebut terdapat hak 

dan kewajiban para pihak mengenai segala hal termasuk kepemilikan down 

payment (DP) yang telah disetorkan ke rekening giro khusus perusahaan Ray 

White, apabila terjadi pembatalan secara sepihak oleh pembeli maka DP dianggap 

hangus dan menjadi hak agen properti selama tidak melebihi dari jumlah komisi 

yang diterima kemudian sisanya menjadi hak penjual yang dibayarkan maksimal 

tujuh hari setelah terjadinya pembatalan transaksi. Sebaliknya apabila penjual 

yang membatalkan transaksi maka DP akan dikembalikan penuh kepada pembeli 



 
 

serta penjual harus membayar denda sebesar setengah dari jumlah DP yang telah 

disetorkan ke rekening giro khusus perusahaan Ray White. Penyelesaian masalah 

yang dilakukan perusahaan properti Ray White apabila terjadi wanprestasi dalam 

hal komisi, maka perusahaan properti Ray White akan mengambil jalan tengah 

mengingat perusahaan masih memberikan toleransi kepada penjual agar dapat 

menjaga hubungan baik para pihak yang bersangkutan. Perusahaan Ray White 

akan menempuh upaya hukum Non Litigasi (diluar pengadilan) secara 

musyawarah, karena hal tersebut sudah dinyatakan dalam klausul perjanjian yang 

sudah disepakati dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan. 

Kata Kunci : Perjanjian, Agen Properti, Penjual 
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MOTO 

 

“Jika mereka merusak (melanggar) perjanjian-perjanjian sesudah mereka buat 

serta mencela (menjelek-jelekkan) agamamu, maka perangilah pemimpin-

pemimpin yang kafir itu. Sebenarnya mereka itu tidak ada harganya (nilainya). 

Semoga mereka berenti dari kekafiran.” 

(Q.S At-Taubah : 12) 

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai 

setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” 

(Q.S Al-Baqarah : 276) 

“Yakinlah ada sesuatu yang menanti mu setelah banyak kesabaran yang engkau 

jalani yang membuat mu terpana, hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.” 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan 

tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan (pemukiman) saja tetapi harus 

diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan 

dan juga turut secara bersama mewujudkannya masa depan tersebut. Semangat 

untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari UUD 1945 

alinea ke- 4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945.
1
 

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejalan dengan 

amanah UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), Pemerintah telah menetapkan 

kebijakannya, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.  

 

 

                                                           
1
 T. Mulya Lubis,  Hukum Dan Ekonomi,  Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,  2002,  hlm 27 
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Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia.
2
 

pembangunan perumahan dan pemukiman sangat berperan dalam pembentukan 

watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi 

kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
3
 Seiring 

kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan pertambahan manusia itu 

sendiri, lahan untuk perumahan semakin berkurang. Disisi lain kebutuhan akan 

tempat tinggal semakin bertambah dikarenakan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan sesuai dengan angka pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan 

penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal pun 

semakin meningkat, sehingga menyebabkan selisih perbandingan yang semakin 

besar antara jumlah penduduk dan luas lahan.  

Lahan untuk perumahan makin sulit didapat, serta dapat dilihat pada kota-kota 

besar yang sangat padat penduduknya. Merespon hal tersebut, kebutuhan yang 

terus meningkat akan perumahan menjadi peluang bisnis dan tantangan bagi 

Developer
4
. Melihat besarnya kebutuhan rumah saat ini, menyebabkan masih 

besarnya potensi di sektor properti. Berbicara mengenai sektor properti, satu 

bidang yang tidak dapat dipisahkan darinya adalah  keberadaan  penyedia jasa 

konsultasi  properti  yang biasa disebut sebagai agen properti
5
. Keberadaan agen 

                                                           
2
Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam 

mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun pisikologis, yang bertujuan untuk  kehidupan 

dan kesehatan.  
3
 Ibid, hlm 29 

4
Developer adalah orang atau perusahan yang bergerak di bisnis property sebagai 

pengembang (pembangun dan pemasar property) baik itu berupa perumahan dalam skala besar 

maupun kecil. 
5
 Agen Properti adalah perseorangan atau badan hukum yang bertugas untuk menjembatani 

penjual dengan pembeli. 
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properti memang bukan tanpa sebab. Hal itu sejalan dengan sikap manusia yang 

selalu menginginkan sesuatu yang serba cepat dan sesuai dengan keinginan. 

Penggunaan jasa agen properti ini telah berkembang di kota-kota besar, contohnya 

seperti di kota Bandar Lampung. Pesatnya perkembangan penduduk dan 

kebutuhan akan perumahan, membuat agen properti menjadi alternatif utama yang 

di pilih masyarakat kota Bandar Lampung. Banyaknya perusahaan properti yang 

ada di kota ini, salah satunya yaitu perusahaan Properti Ray White. Selain 

namanya yang telah besar, Ray White juga unggul dalam sistem pemasarannya. 

Tahun 1997, Ray White memasuki pasar properti di Indonesia dan memulai ini 

dengan menyediakan pelayanan enam kantor Franchise
6
 nya di Jakarta. 

Pengalaman yang luas di bisnis properti, bakat yang luar biasa dan kemauan yang 

keras adalah filosofi dari bisnis Franchise Ray White.
7
 Perusahan properti Ray 

White telah terpercaya sebagai perantara antara penjual dan pembeli, perusahaan 

properti Ray White cabang Bandar Lampung cukup melambung dikalangan 

properti-properti kelas atas selain sistem pemasaran yang baik, Ray White juga 

menguasai dunia keagenan di bidang properti. Agen properti berperan sebagai 

pedagang perantara. Ia mempertemukan penjual dan pembeli untuk mempercepat 

dan membantu kelancaran proses negosiasi. Agen properti menjual informasi 

tentang apa yang dibutuhkan pembeli dan penjual. Sebagai agen properti 

profesional, mereka harus bertindak demi kepentingan penjual dan pembeli, 

                                                           
6
 Franchise adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan 

atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki 

pemberi waralaba. 
7 

http://www.bi.go.id/id/ray.white.indonesia/bi-rate/data/Default.adcgd, 18 oktober 2017 

pukul 15.00 WIB 

http://www.bi.go.id/id/ray.white.indonesia/bi-rate/data/Default.adcgd
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bertindak sebagai problem solver
8
, dan memberikan win-win solution

9
 bila terjadi 

ketidaksepahaman antara penjual dan pembeli. Dari jasa yang diberikannya ini, ia 

memperoleh komisi atau fee
10

 dari hasil transaksi unit properti.  

Perusahaan perantara properti ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan RI No.33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara 

Perdagangan Properti adalah seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang 

properti yang dibuktikan dengan sertifikat yeng diterbitkan oleh lembaga 

sertifikasi yang terakreditasi.
11

 Agen properti juga merupakan peluang bisnis yang 

amat menekankan pada aspek kepercayaan. Berlandaskan aspek kepercayaan, 

mereka menghubungkan pembeli dan penjual. Unsur kepercayaan inilah yag 

menjadi kunci terlaksananya hubungan agen properti dan penjual maupun 

pembeli. Adanya unsur kepercayaan terlebih dahulu antara para pihak, dilanjutkan 

dengan menjalin hubungan berbentuk perjanjian tertulis, dimana perjanjian ini 

menjadi alas hukum yang berlaku bagi para pihak. Masyarakat mempunyai 

banyak kepentingan yang semuanya dapat dipenuhi melalui perjanjian. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang, berjanji kepada seorang lain 

atau dimana dan orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
12

 

Perjanjian sebagai salah satu perikatan, disamping undang-undang. 

                                                           
8
 Problem solver adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah 

dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan 

yang tepat dan cermat. 
9
 Win-win solution adalah sebuah teknik komunikasi negosiasi yang menempatkan kedua 

belah pihak dalam posisi menang. 
10

 Fee adalah istilah lain dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah 

dikerjakan untuk pihak lain 
11

 Roby Agung Kusuma,  Modal Kecil, Ingin Bisnis Properti? Baca Buku Ini, Jogjakarta : 

FlasBooks, 2014, hal 25. 
12

  Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 1. 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/mengelola-informasi.html
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Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk 

melakukan sesuatu. Kreditur dan debitur adalah subjek dalam perjanjian. Kreditur 

mempuyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.
13

 

Perjanjian yang baik antara agen properti dan penjual pada umumnya dilakukan 

secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Perjanjian 

agen pemasaran properti yang tidak bergerak sendiri (berkantor) memiliki  

perbedaan  dalam  menjalin  hubungan dengan penjual/pembeli, dimana perjanjian 

yang disepakati sudah berbentuk perjanjian baku
14

 yang dirancang oleh 

perusahaan agen pemasaran tersebut. Perjanjian baku yang telah ditentukan satu 

pihak, maka akan timbul persoalan dimana penjual atau pembeli rumah terdapat 

kemungkinan tidak memahami secara utuh kontrak tersebut, karena pihak penjual 

atau pembeli tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak tersebut, sehingga dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban belum tentu sesuai dengan keinginan pihak 

penjual/pembeli rumah. Hal ini disebabkan karena perjanjian baku bersifat take it 

or leave it, yang artinya bisa setuju atau tidak setuju. 

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan ini terkadang terjadi wanprestasi
15

 antara 

agen Properti Ray White dengan penjual mengenai hal komisi, jadi penjual datang 

ke perusahaan agen properti Ray White untuk menitipkan properti berupa rumah, 

                                                           
13

  Ibid, hlm 2 
14

 Perjanjian baku adalah suatu kontrak yang tertulis yang dapat dibuat hanya oleh salah 

satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam 

bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. 
15

 Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 

kontrak yang bersangkutan. 
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kemudian dibuat suatu perjanjian keagenan antara para pihak yang berupa 

perjanjian baku. Dalam proses pemasaran, agen properti Ray White mendapatkan 

pembeli, kemudian penjual dan pembeli dipertemukan untuk melakukan transaksi, 

contoh kasus sebagai berikut: Harga awal yang ditetapkan penjual yaitu sebesar 4 

milyar rupiah, tetapi pembeli menawar harga properti (Ruko) sebesar 3,5 milyar 

dan hanya mampu membayar cash sebesar 2 milyar kemudian sisanya 1,5 milyar 

akan dilunasi dengan cara diangsur, karena pada saat itu penjual dalam keadaan 

terdesak dan sangat membutuhkan uang, akhirnya penjual menyetujui sistem 

pembayaran pembeli, akhirnya penjual juga ikut membayar komisi agen setengah 

dan sisanya diangsur sesuai dengan besaran angsuran pembeli, seharusnya 

berdasarkan isi perjanjian penjual harus membayar penuh komisi agen properti 

Ray White setelah pembayaran mencapai 30% dari harga transaksi, tetapi pada 

kenyataannya penjual hanya membayarkan komisi sebesar 2,5% dari 2 milyar dan 

sisanya tidak dibayarkan sama sekali, sehingga penjual wanprestasi karena tidak 

memenuhi kewajibannya terhadap Ray White 

Permasalahan inilah yang menjadi latar belakang penelitian yang menarik untuk 

diteliti dan dibahas. Bagaimanakah dengan permasalahan pelaksanaan perjanjian 

antara agen properti Ray White dengan Penjual serta bagaimana penyelesaian 

masalah apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara 

perusahaan agen properti Ray White dengan penjual. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, adapun 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara agen properti Ray White dengan 

Penjual? 

2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan 

perjanjian keagenan antara Agen Properti Ray White dengan Penjual? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah : 

a. Memahami dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian antara agen 

properti Ray White dengan penjual. 

b. Memahami dan menganalisis penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara agen property Ray White 

dengan penjual. 

D.  Manfaat Penelitian 

a.   Segi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembangunan Ilmu Pengetahuan 

dalam bidang hukum, khususnya hukum yang menyangkut perjanjian yang 

dilakukan agen properti Ray White serta dapat memberikan informasi dan 

pemahaman yang mendalam dalam  pelaksanaan bisnis agen pemasaran properti. 
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b.   Segi Praktis 

1. Dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, 

masyarakat, pelaku bisnis maupun praktisi hukum dalam menambah 

pengetahuan tentang proses perjanjian antara perusahaan properti Ray White 

dengan penjual. 

2. Salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Terhadap rumusan tersebut Badrulzaman, berpendapat bahwa 

walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi 

adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan 

di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum 

keluarga.
16

  

Tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang diberikan oleh 

pembentuk Undang-undang tersebut diatas akibatnya muncul berbagai pandangan 

sebagai doktrin
17

 tentang definisi yang diberikan oleh para penulis hukum. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Mariam Barus  Badrulzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut 

Perjanjian Baku, Jakarta : Bina Cipta, 2005, hal.20. 
17

 Doktrin adalah  ajaran atau pendapat dari para ahli hukum (juris) yang terkemuka dan 

mendapat pengakuan dari masyarakat. 
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a. Prof. Subekti 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang, berjanji kepada seorang 

lain atau dimana dan orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.
18

 

b. Prof. Abdulkadir Muhamammad 

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih 

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan 

harta kekayaan.
19

 

c. Sudikno 

Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. 

Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk 

melakukan sesuatu. Kreditur dan debitur adalah subjek
20

 dalam perjanjian. 

Kreditur mempuyai hak atas prestasi
21

 dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan 

prestasi. Intinya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan 

kesepakatan para pihak, dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.  

 

 

                                                           
18

 Subekti, loc. cit. 
19

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 4  
20

Subjek dalam perjanjian adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban 

menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum di dalam suatu 

perjanjian. 
21

 Prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang 

tertulis dalam suatu kontrakoleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. 
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2. Asas-asas Hukum Perjanjian 

Ada berbagai asas yang diakui oleh para pakar hukum perdata yang menjadi 

kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian pada umumnya yaitu:
22

 

a. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak untuk membuat 

perjanjian baik mengenai bentuk maupun isinya. Asas ini juga disebut asas 

otonom yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang 

mereka pilih di antara mereka. Asas kebebasan berkontrak ini berhubungan 

dengan isi perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). 

b. Asas konsensualisme adalah suatu persetujuan kehendak yang berhubungan 

dengan lainnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata). 

c. Asas kekuatan mengikat/kepastian hukum adalah setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah b e r l a k u  sebagai Undang-undang artinya perjanjian itu dapat 

dipaksakan  bilamana salah satu pihak tidak  memenuhi kewajibannya. Asas 

kekuatan mengikat atau asas kepastian hukum ini berhubungan dengan akibat 

perjanjian (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). 

d. Asas persamaan hukum adalah menempatkan para pihak dalam persamaan 

derajat walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, dan lainnya.  

Kedua belah pihak dalam perjanjian harus saling hormat menghormati dalam 

pemenuhan perjanjian. 

e. Asas keseimbangan adalah bahwa kreditur mempunyai kekuatan untuk 

menuntut pelunasan prestasi namun kreditur dan debitur dibebankan untuk 

melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. 

                                                           
22 Subekti,  op. cit,  hlm. 3.
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f. Asas moral adalah faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang 

bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada moral 

(kesusilaan) sebagai panggilan dari hati nuraninya. 

g. Asas kepatuhan adalah asas yang berhubungan dengan isi perjanjian artinya 

melalui asas ini ukuran adanya hubungan hukum ditentukan juga oleh rasa 

keadilan dalam masyarakat. 

h. Asas kebiasaan adalah asas bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat 

untuk hal-hal yang diatur secara tegas akan tetapi juga hal-hal yang dalam 

keadaan dan kebiasaan yang diikuti. 

3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian 

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur di dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1315, 

Pasal 1340, Pasal 1317, Pasal 1318. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu 

perjanjian itu disebut subjek dalam perjanjian. Subjek dalam perjanjian meliputi: 

a. Kreditur 

b. Debitur 

Kreditur ialah orang atau badan hukum yang mempuyai hak atas prestasi. Debitur 

ialah orang atau badan hukum yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Pihak-

pihak yang terikat dalam perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang 

tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang 

menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.
23

 Terdapat 

dua unsur debitur yaitu Schuld 
24

  dan haftung
25

.  

                                                           
23

 Mariam Barus  Badrulzaman, op. cit, hlm 22 
24

 Schuld merupakan kewajiban debitor untuk melakukan sesuatu terhadap kreditor 
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4.  Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat 

syarat yaitu :
26

 

a. Adanya Kesepakatan Mengikat Diri 

b. Cakap untuk Membuat perjanjian 

c. Suatu Hal Tertentu 

d. Suatu Sebab yang Halal 

Sepakat mengikat
27

 diri dimaknai bahwa, para pihak yang mengadakan perjanjian 

harus bersepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Dalam memberikan 

pernyataan kehendak baik pihak yang menawarkan maupun yang menerima 

tawaran harus dengan kehendak bebas artinya pernyataan kehendak itu harus 

diberikan secara bebas sempurna. Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa 

tidak ada sepakat yang sah jika sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan  atau  

diperolehnya  dengan  paksaan atau penipuan.   

Cakap untuk Membuat perjanjian dimaknai bahwa, setiap subyek hukum yang 

akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum yang mempunyai akibat 

hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut 

Pasal 1329 KUHPerdata setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan jika oleh Undang- undang tidak dinyatakan tidak cakap. 

Selajutnya yang dinyatakan tidak cakap membuat perikatan oleh Pasal 1330 

                                                                                                                                                               
25

Haftung merupakan kewajiban kreditor mempertanggungjawabkan harta kekayaan debitor 

sebagai pelunasan schuld. 
26

 Subekti, Ibid, hlm 7 
27

Mengikat maksudnya dimana perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang 

muncul karena kehendaknya sendiri 
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KUHPerdata ditetapkan bagi orang-orang yang tidak cakap dan belum dewasa. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, cakap dalam hukum yaitu Pasal 1330 jo 330 

ditafsirkan secara terbalik: 

1. Orang-orang yang sudah dewasa; 

2. Tidak dibawah pengampuan. 

Suatu Hal Tertentu menurut KUHPerdata menentukan beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi terhadap objek
28

 tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana 

objek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut : 

1. Barang yang harus dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata); 

2. Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada 

dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata); 

3. Pada saat kontrak ditutup paling tidak barang tersebut ditentukan jenisnya 

(Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata); 

4. Jumlah  barang  boleh  tidak  ditentukan  pada  saat  kontrak  dibuat akan 

tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 

1333 ayat (2) KUHPerdata). 

Suatu Sebab yang Halal dimaknai bahwa, tujuan antara dua belah pihak yang 

mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut pasal 1337 KUHPerdata, sebab 

yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 

tata susila atau ketertiban. Menurut pasal 1335 KUHPerdata perjanjian tanpa 

sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan.. 

                                                           
28

 Objek perjanjian adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukumdimana 

segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum berkaitan di dalamnya. 
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5. Unsur-Unsur Perjanjian 

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana dibedakan beberapa bagian 

dari perjanjian menjadi bagian inti dan bagian yang tidak inti
29

. Unsur-unsur 

perjanjian yaitu:
30

 

a. Essentalialia 

b. Naturalia 

c. Eksidentialia 

Bagian inti disebut dengan bagian essentialia dan bagian yang tidak inti terdiri 

dari bagian naturalia dan aksidentialia. Bagian essentialia adalah bagian inti 

yang merupakan sifat yang harus ada  dalam setiap perjanjian misalnya adanya 

kesepakatan para pihak, kecakapan, obyek tertentu dan kausa yang dibolehkan 

oleh hukum sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 1320 KUHPerdata. Bagian 

naturalia adalah bagian yang merupakan sifat bawaan dari perjanjian sehingga 

secara diam-diam dan tidak perlu diperjanjikan misalnya menanggung bahwa 

tidak ada cacat yang tersembunyi dari benda yang dijadikan obyek dalam 

perjanjian. Bagian aksidentialia adalah bagian yang merupakan sifat yang 

melekat dan baru ada dalam perjanjian bila secara tegas diperjanjikan oleh para 

pihak misalnya mengenai  penetapan domisili, cara dan tempat pembayaran atau 

cara dan tempat penyerahan barang.
31

 

 

                                                           
29

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm 10 
30

 Ibid, hlm 11 
31

 Surya Indra, Hukum Bisnis Indonesia, http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-

perjanjian-dan-unsur.html diakses tanggal 24 maret 2017 pukul 13.00 WIB 

http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur.html
http://www.sangkoeno.com/2015/01/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur.html
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6. Akibat Hukum Perjanjian 

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat hukum
32

 dari 

suatu perjanjian adalah: 

a. Perjanjian mengikat para pihak, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 

pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
33

 

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan 

kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata) 

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
34

 (Pasal 1338 ayat 3 

KUHPerdata). 

7. Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” 

yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan 

terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang 

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-

undang.
35

 

 

 

                                                           
32

 Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh pristiwa hukum. 
33

Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2011,  hlm 35 
34

 Itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus 

dilaksanakan dengan penuh kejujuran 

35
 Subekti,  Op. Cit ,  hlm 20  
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Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan 

yang dapat berupa 4 macam yaitu:
36

 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjiakan, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjiakan 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan 

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan 

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk 

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, 

sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan 

karena wanprestasi tersebut. Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah 

melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut :
37

 

1.  Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk 

dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang 

ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-

undang. 

2.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; 

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa 

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya 

                                                           
36

 Subekti, ibid, hlm 22 
37

 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 50 
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menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

3.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; 

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian tidak dipenuhi. 

8. Upaya Hukum 

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi 

seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim 

sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim 

yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang 

diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja 

melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau 

memihak kepada salah satu pihak.
38

 Penyelesaian sengketa melalui dua cara yaitu 

sebagai berikut:
39

 

a. Litigasi 

Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, 

pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang 

dibawa di pengadilan hukum dimana penggugat
40

, pihak yang mengklaim telah 

                                                           
38

 
Subekti,  ibid,  hlm. 28.

 
39

 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, 

hlm. 26 
40

 Penggungat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengaan mengajukan 

gugatan  karena merasa hak perdata dirugikan.  
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mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat
41

, menuntut upaya 

hukum atau adil. tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika 

penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan 

berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, 

kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen 

untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan 

untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. 

b. Non Litigasi 

Non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non 

litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara 

diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan-undangan di 

Indonesia. Alternatif Penyelesaian Perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni 

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau 

penilaian para ahli. 
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 Tergugat adalah orang yang ditarik kemuka Pengadilan karena dirasa telah melanggar 

hak Penggugat 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku  

1. Pengertian Perjanjian Baku 

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-

syarat tertentu yang dibuat oleh satu pihak,
42

 yang umumnya disebut perjanjian 

adhesie.
43

 Bertahun-tahun kemudian istilah perjanjian baku mulai dikenal dalam 

masyarakat, bahwa yang terpenting dalam kedua istilah diatas terdapat aspek-

aspek yang berbeda, sifat adhesie yaitu : take it or leave it.
44

 

Pihak lawan dari yang menyusun kontrak, umumnya disebut adherent (debitur), 

berhadapan dengan yang menyusun kontrak ia tidak mempunyai pilihan. 

Penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli
45

, atau dengan demikian 

dikehendaki bahwa perusahaan lain supaya mempergunakan syarat-syarat yang 

sama. Terserah mau mengikuti atau menolak, penyusun kontrak bebas dalam 

membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan dibawah 

kekuasaannya. 

2. Ciri-ciri Perjanjian Baku 

Perjanjian baku yang memuat di dalamnya klausa-klausa yang sudah dibakukan 

dan dicetak dalam bentuk formulir dengan jumlah yang banyak serta 

dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya. Perjanjian dibuat dan 

                                                           
42

  Kelik Wardono, Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Jakarta: Gramedia, 

2014, hlm 5 
43

 Adhesie maksudnya  perjanjian tersebut berupa formulir-formulir yang dibuat oleh salah 

satu pihak dan  tidak dapat diubah-ubah lagi, maka pihak lainnya tinggal menandatanganinya saja. 
44

 Take it or leave it maksudnya adhesie hanya memiliki opsi menerima atau menolak. 
45

Monopoli maksudnya kondisi dimana suatu kontrak tersebut menguasai dan tidak 

tersaingi kedudukannya. 



21 
 

ditetukan oleh salah satu pihak saja. Perjanjian baku juga memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:
46

 

a. Bentuk perjanjian tertulis; 

b. Format perjanjian dibakukan; 

c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha; 

d. Konsumen hanya menerima atau menolak; 

e. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha. 

Bentuk perjanjian tertulis maksudnya perjanjian berupa naskah perjanjian secara 

keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. 

Format yang dibakukan maksudnya sebuah format perjanjian meliputi model, 

rumusan ataupun ukuran format ini dibakukan yaitu sudah ditentukan modelnya, 

perumusannya maupun ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah dibuat 

dengan cara lain karena sudah tercetak. Syarat ditentukan oleh pengusaha 

maksudnya, syarat-syarat perjanjian yang merupakan wujud pernyataan kehendak 

ditentukan secara sepihak oleh pengusaha ataupun organisasi pengusaha. 

Konsumen hanya menerima atau menolak maksudnya, bilamana konsumen 

bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya maka ia 

wajib menandatanganinya. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha 

maksudnya, Didalam perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat bakunya 

dimuat secara lengkap dalam naskah perjanjian atau ditulis sebagai lampiran yang 

tidak terpisah dari formulir perjanjian atau ditulis dalam dokumen bukti 

perjanjian. 
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 Kelik Wardono, op.cit, hlm 8 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Perjanjian Baku 

Perjanjian baku yang berbentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu 

pihak tanpa campur tangan oleh pihak lain ini, memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing.
47

  

Kelebihan menggunakan perjanjian baku sebagai berikut:
48

 

a. Ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak sehingga menguntungkan bagi 

kreditur; 

b. Dicetak dalam jumlah yang banyak dan isi perjanjian baku itu bersifat baku, 

maka memudahkan bagi kreditur untuk menyediakannya setiap saat jika 

masyarakat/debitur membutuhkannya; 

c. Menghemat pemakaian tenaga, biaya, dan waktu dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada debitur. 

Kelemahan menggunakan perjanjian baku sebagai berikut:
49

 

a. Dalam perjanjian baku terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat sepihak oleh 

kreditur, sehingga cenderung merugikan pihak debitur; 

b. Tidak adanya campur tangannya pembutan perjanjian baku ini, sehingga pihak 

debitur tidak begitu paham dengan isi perjanjian tersebut. 

 

                                                           
47

 Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku, Jakarta: Sinar Grafika, 

2010, hlm 35 
48

 Ibid, hlm 36 
49

 Ibid, hlm 37 
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C. Tinjauan Umum Tentang Agen Pemasaran Properti 

1. Pengertian Agen Pemasaran Properti 

Profesi Agen Pemasaran Properti bertugas menjadi penyambung antara penjual 

dan pembeli. Seorang agen adalah sosok pembantu yang dapat melancarkan 

urusan antara dua orang (penjual dan pembeli). Agen properti bertujuan 

menjembatani investor
50

 atau pembeli dan penjual. Keberadaan agen 

properti sangat membantu penjual atau pembeli yang ingin membeli, menyewa, 

dan menjual properti yang diinginkan.
51

 

Perkembangan selanjutnya, pengertian perantara sudah lebih meluas dan bergeser 

pada jasa pengacara atau jasa konsultan, tidak lagi sekadar mempertemukan orang 

yang menjual dengan orang yang membeli, serta mempertemukan barang yang 

dicari dan menjualkan barang itu sendiri. Imbalan jasanya juga harus ditetapkan 

bersama terlebih dahulu, apalagi jika nilainya besar. Biasanya, kalau nilainya 

besar, perjanjiannya ditangani lebih dahulu di hadapan notaris. Pengertian yang 

semakin luas inilah yang kemudian memicu profesi agen disalahgunakan oleh 

sebagian orang. Maka dari itu, Menteri Perdagangan telah menerbitkan peraturan 

No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. 

Ada banyak hal yang diatur dalam Permendag No 33 tahun 2008 tersebut. Antara 

lain yang paling penting adalah setiap perusahaan agen harus memiliki Surat Izin 

Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4).  SIU-P4 setiap lima 

tahun harus didaftar. Izin tersebut dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha Dan 

Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan.  

                                                           
50

 Investor adalah orang atau badan hukum yang melakukan suatu investasi. 
51

 Agus Pranoto Susilo, Broker Preneurship, Jogjakarta : FlasBooks, 2014,  hlm, 14 
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2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

a. Hak dan Kewajiban Penjual  

Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini 

adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dan 

barang yang dijual.
52

 Menurut pasal 1513 KUHPerdata menjelaskan bahwa 

kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu yang 

ditetapkan dalam persetujuan,hal tersebut merupakan hak yang harus diterima 

oleh penjual seperti pada umumnya. Kemudia pada pasal 1517 KUHPerdata 

diatur juga jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual, dapat 

menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan pasal 1266 dan 1277 

KUHPerdata. 

Kewajiban penjual berdasarkan KUHPerdata, antaraa penjual dan pembeli 

memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Umumnya dalam hal jual beli, pihak 

penjual memiliki kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli 

yanh lebih lemah. Berdasarkan pasal 1474 KUHPerdata, pada intinya kewajiban 

penjual menurut pasal tersebut terdisi dari:
53

 

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli 

2. Kewajiban menjual untuk menanggung atau menjamin atas barang yang dijual. 

 

                                                           
52

 Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung : Gramedia, 2005, hlm 34 
53

 Subekti, ibid, hlm 35 
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Pasal 1491 KUHPerdata menyebutkan bahwa pertanggungan yang menjadi 

kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu 

penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, dan tidak adanya 

cacat yang tersembunyi pada barang tersebut sehingga menimbulkan alasan untuk 

pembatal yang dikarenakan penjual tidak memenuhi prestasi yang telah 

diperjanjiakan sebelumnya dalam pelaksanaan jual beli melalui perantara. 

b. Hak dan Kewajiban Pembeli 

Hak menerima barang, pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu 

penjualan, sebagaimana termuat pada pasal 1481 KUHPerdata yang berbunyi 

Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu 

penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli. 

Hak menundah pembayaran, terjadi akibat sebagai gangguan yang dialami oleh 

pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa hak hipotik pihak ketiga 

yang masih melekat pada barang. Hak menunda pembayaran ini terjadi pada 

pelaksanaan jual beli tanah 

Kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah ditetapkan. harga 

pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Apabila waktu dan 

tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka pembayaran harus 

dilakukan di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli 

tidak membayar harga barang tersebut, maka penjual dapat menuntut pembatalan 

perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian 

jika penjual tidak menyerahkan barangnya. 
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c. Hak dan Kewajiban Agen  

Hak dan kewajiban suatu perusahaan perantara perdagangan properti diatur dalam 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 33/M-DAG/PER/8/2008 

tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (“Permendag No. 33/M-

DAG/PER/8/2008”).  

Berdasarkan Pasal 2 Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008, Perusahaan dapat 

melakukan kegiatan: 

a. Jasa jual beli 

b. Jasa sewa-menyewa 

c. Jasa penelitian dan pengkajian properti 

d. Jasa pemasaran 

e. Jasa konsultasi dan penyebaran informasi 

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas hanya dapat dilakukan oleh 

perusahaan nasional. Namun, perusahaan nasional dapat melakukan kerjasama 

dengan perusahaan luar negeri dengan sistem waralaba.
54

 Dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Perusahaan wajib membuat perjanjian tertulis 

dengan kliennya. Perusahaan berhak menerima imbal jasa atas pemberian jasa 

yang dilakukannya. Apabila Perusahaan memberikan jasa jual beli dan sewa-

menyewa Properti, maka Perusahaan berhak menerima imbalan jasa berupa 

komisi paling sedikit 2% (dua persen) dari nilai transaksi. 
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 Subekti, ibid, hlm 36 
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Kewajiban Perusahaan perantara perdagangan properti dapat dibagi menjadi 3, 

yaitu kewajiban yang berkaitan dengan: 

1. Tenaga ahli 

2. Surat izin usaha perantara perdagangan properti (“SIU-P4”) 

3. Pelaporan. 

3. Latar Belakang Adanya Agen Properti 

Profesi agen properti ini muncul karena adanya kendala-kendala yang dimiliki, 

baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli, dalam terjadinya proses jual beli 

properti. 

Menurut Jimmy Wardono,kendala-kendala yang dihadapi pemilik adalah sebagai 

berikut :
55

 

a. Waktu, Kebanyakan pemilik properti bukanlah pemain dalam bisnis properti. 

Mereka memiliki usaha atau pekerjaan lain yang berada di luar bisnis ini. 

Sehingga, mereka perlu meluangkan waktu lebih untuk memasarkan properti 

mereka, mengantar calon pembeli, bahkan merencanakan promosi properti 

yang sedang dipasarkan. 

b. Pemasaran, untuk mempercepat terjualnya suatu properti tidak cukup hanya 

mengandalkan iklan di koran atau media promosi lainnya. Diperlukan suatu 

                                                           
55.Jimmy wardono,  Kaya Dengan Bisnis Property, 

https://www.google.co.id/search?q=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&

oq=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&aqs=chrome..69i57.30059j0j7&s

ourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 25 maret 2017. Pukul 09.00 WIB 

https://www.google.co.id/search?q=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&oq=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&aqs=chrome..69i57.30059j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.id/search?q=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&oq=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&aqs=chrome..69i57.30059j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.id/search?q=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&oq=jimmy+wardono+kendala+kendala+yang+dihadapi+pemilik&aqs=chrome..69i57.30059j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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jaringan agen properti yang besar disertai data-data pendukung yang terbaru, 

sehingga properti dapat terjual. 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pembeli adalah : 

a. Waktu, Seperti kendala yang dimiliki pemilik, pembeli biasanya juga bukanlah 

orang yang berada dalam bisnis ini, sehingga ia perlu meluangkan waktu untuk 

mencari properti yang diinginkan. 

b. Informasi, Kurangnya informasi yang dimiliki oleh calon pembeli, seperti harga 

pasaran tanah, rencana pengembangan kawasan, serta informasi harga properti-

properti yang sejenis hingga informasi promo kredit KPR dari bank-bank yang 

ada dapat mengakibatkan calon pembeli tidak akan mendapatkan properti yang 

terbaik. 

4. Cara Kerja Agen Pemasaran Properti 

Agen properti bekerja sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Sebagai 

seorang perantara, agen menjembatani atau menjadi mediator dan fasilitator bagi 

bertemunya penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam satu transaksi yang 

saling membutuhkan.
56

 Keberadaan agen bertindak sebagai perantara yang 

mempertemukan antara pembeli dan penjual untuk melakukan negosiasi atau 

transaksi, dan tentu jika hal tersebut berhasil, maka agen tersebut akan 

mendapatkan komisi, secara praktis, cara memulai kerjanya terdiri dari beberapa 

proses. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari informasi tentang 

orang-orang yang akan menjual barang atau jasanya beserta calon pembelinya. 
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 Agus Pronoto Susilo, op.cit, hlm, 17 



29 
 

Apabila dilaksanakan secara mandiri atau perorangan, pencarian dapat dilakukan 

dari berbagai iklan di surat kabar atau majalah. 

Properti adalah bisnis yang berhubungan dengan banyak orang, maka ciptakanlah 

hubungan yang penuh arti.
57

 Jika seorang agen dapat memasarkan itu semua 

kepada calon pembeli potenial, serta mempertemukan penjual dan pembeli dalam 

satu kesepakatan, maka ia mendapat komisi dari itu semua. Agen yang berposisi 

sebagai penjual, karena produsen/pihak I mempercayakan sepenuhnya barang 

dagangan kepada agen tersebut, maka ia harus dapat mengemas dan 

mempromosikan batang tersebut kepada calon pembeli potensial. Namun, apabila 

agen berposisi sebagai pembeli, karena ada orang yang minta dicarikan barang 

dari dagangan dari agen tersebut, maka ia selayaknya bersikap sebagai pembeli 

dengan memberikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak 

pertama. 

5. Tiga Tugas Utama Seorang Agen Pemasaran  

Berdasarkan cara kerja agen yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

tiga tugas utama yang harus dijalankan seorang agen, yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan melokalisasi sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; 

b. Menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; 

c. Mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan 

klien. 
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Ketiga tugas utama agen tersebut, peranan seorang agen pada prinsipnya adalah 

menghubungkan klien dengan barang-barang dan jasa serta mengontrol kualitas 

barang dan jasa tersebut. Jadi ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai 

agen, yaitu menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and 

services), serta pengontrolan kualitas (quality control). Linking adalah proses 

menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang 

memiliki sumber-sumber yang diperlukan.
58

 Linking juga tidak sebatas memberi 

petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, linking 

juga mencakup memperkenalkan klien dan sumber referal, tindak lanjut, 

pendistribusian sumber, serta menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat 

diterima oleh klien. 

6. Jenis Agen Properti 

Agen properti terdiri dari dua macam, yaitu agen properti tradisional dan agen 

properti bersertifikat (profesional). Dua jenis agen tersebut yang nantinya 

membedakan proses kerja yang berbeda dari masing-masing jenis tersebut.  

a. Agen properti Tradisional adalah agen properti yang tidak berada dalam 

naungan sebuah perusahaan properti (mandiri). Mereka bergerak secara individu, 

sehingga aktivitas yang dilakukan bergantung pada kemampuan pribadi dan 

jaringan yang dimilikinya.
59

 Sekalipun bekerja secara mandiri, jenis agen properti 

seperti ini ada dua macam: 

                                                           
58

Achmad Soheh, Cara Jitu Untuk Kaya Dengan Bisnis Properti, Jakarta : PT. Bhuana 

Ilmu Populer, 2012 , hlm 80 
59

 Ibid, hlm 85 
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1. Agen properti individu yang memiliki kemampuan dan jaringan yang terbatas. 

2. Agen properti individu yang awalnya berada dalam satu kantor tetapi akhirnya 

memisahkan diri, sehingga tetap memiliki kemampuan dan jaringan yang luas. 

Keunggulan yang dimiliki agen properti tradisional dalam hal komisi adalah 

mendapat persentase komisi lebih besar, dimana dapat saja seorang agen 

menentukan besar komisinya. Selain itu, agen properti tradisional tidak terikat 

dengan peraturan sebuah perusahaan, sehingga seorang agen dapat meminta 

komisi tidak saja dari pihak penjual/pemilik unit properti, tetapi juga dari pihak 

pembeli/penyewa unit properti yang ditransaksikan, di mana hal tersebut tidak 

mungkin dilakukan agen properti bersertifikat/profesional. 

Kelemahan agen properti tradisional adalah memiliki jaringan yang terbatas. 

Faktor kepercayaan antar agen menentukan apakah mereka dapat bekerja sama 

atau tidak. Tidak bersifat eksklusif sehingga tidak dapat mengikat kontrak 

pemasaran dengan klien. Akibatnya, agen properti tradisional tidak bisa mengunci 

risiko yang berkaitan dengan biaya pemasaran. Bahkan, kelemahan lainnya adalah 

biaya pemasaran ditanggung sendiri. Jika properti sudah dipromosikan dan terjual 

dengan pihak lain, biaya pemasaran yang telah dikeluarkan tidak mendapatkan 

ganti rugi dan semua ditanggung sendiri. 

b. Agen properti bersertifikat atau profesional merupakan agen properti yang 

berada dalam naungan sebuah perusahaan properti. Mereka bergerak secara tim 

yang direkrut dan dibangun oleh perusahaan tersebut. Seorang agen yang 

bergabung dengan perusahaan properti, tentu agen tersebut dapat belajar 
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mengenai teknik-teknik negosiasi, jaringan, bahkan keahlian dalam melakukan 

pengembalian transaksi.  

Agen jenis ini juga mempunyai sejumlah keunggulan dan kelemahan. Keunggulan 

pertama, memiliki jaringan yang luas. Untuk pemasaran propertinya, agen jenis 

ini mendapat dukungan dari jaringan yang telah dibentuk oleh perusahaan properti 

dan aliansinya. Keunggulan kedua, memiliki tingkat risiko pemasaran yang 

rendah. Hal ini dikarenakan agen properti bersertifikat mempunyai brand
60

 dari 

sebuah perusahaan, sehingga semakin banyaklah kepercayaan yang mereka dapat 

dari klien untuk mendapatkan exclusive listing
61

. Di samping itu, bukan hanya 

agen yang bersangkutan yang memasarkan, tetapi juga perusahaannya. 

Kelemahan dari agen properti bersertifikat ini adalah cara kerja yang tersistem 

sehingga kerja menjadi tidak bebas, serta berpendapatan lebih sedikit karena 

penghasilan dibagi dengan perusahaaan. 
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 Brand maksudnya merek atau nama jual. 
61

Exclusive Listing adalah surat kuasa ekslusif untuk menjual atau menyewakan properti 

dari pemilik properti kepada agen properti. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perjanjian keagenan ini memuat para pihak yaitu agen properti Ray White dan 

penjual. Penjual datang ke agen properti untuk melakukan kerjasama yang 

berbentuk perjanjian baku dan kemudian disebut perjanjian keagenan. 

Pelaksanaan perjanjian keagenan antara perusahaan properti Ray White dengan 

penjual yang didalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak yang harus 

dipenuhi. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah 

wanprestasi dalam suatu perjanjian. Dalam kasus bahwa yang melakukan 

wanprestasi adalah penjual. Penyelesaian atas wanprestasi tersebut akan dibahas 

lebih lanjut. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normsatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Inplementasi in 

action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan oleh negara atau piahk-pihak dalam kontrak (perjanjian).
62

 Penelitian 

yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan 

dalam mencari data dan siumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah. 

Penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 

penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber Danny, principal 

perusahaan properti Ray White serta Yudi dan Nopriansyah, marketing perusahaan 

properti Ray White. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif yang bersifat pemaparan dan 

bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu atau mengenai pristiwa hukum tertentu yang ada di 

masyarakat. Pada penelitian ini penulis menganalisis secara jelas, rinci, dan 

sistematis bagaimana perjanjian kerjasama, hubungan hukum, dan penyelesaian 
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masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara agen properti Ray White dengan 

penjual. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Perusahaan Agen Properti Ray White Lampung, yang 

beralamatkan di Jalan Raden Inten No. 57B, Enggal, Kota Bandar Lampung, 

Indonesia. 

D. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

dengan cara nonjudical case study yaitu pendekatan hukum normatif pada 

pristiwa hukum tertentu sampai berakhir tanpa terjadi konflik, diselesaikan oleh 

pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan.
63

 Penelitian 

normatif terapan ini, menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal 

dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, 

wawancara dengan narasumber, serta bahan-bahan lainnya. 

E. Data Dan Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian ini maka data yang diperlukan adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, 

narasumber yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian antara agen properti Ray 
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White dengan penjual. Sumber data yang ada dilokasi penelitian yaitu berdasarkan 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan Danny, principal serta Yudi dan 

Nopriansyah, marketing dari perusahaan agen properti Ray White. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari 

perundang-undangan serta data normatif tersebut berupa ketentuan-ketentuan 

undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan.
64

 Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu: 

1. KUHPerdata 

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

perusahaan perantara perdagangan properti 

4. Dokumen Perjanjian Keagenan  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan erat 

yang menjelaskan mengenai permasalahan yang terdiri dari buku-buku dan 

literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada 

majalah, surat kabar, atau internet. 

F.  Metode Pengumpulan Data 

1.   Studi Kepustakaan 

Metode yang digunakan adalah dengan cara memperoleh data tersedia di 
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perpustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku 

literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.
65

  

2.   Studi Dokumen  

Metode yang dilakukan adalah dengan melihat dan menganalisis dokumen isi 

perjanjian keagenan (berbentuk formulir) yang didapat dari perusahaan agen 

properti Ray White. 

3.   Wawancara 

Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan responden 

yang terlibat dalam pristiwa hukum yang bersangkutan. Wawancara dilakukan 

dengan Danny, principal serta Yudi dan Nopriansyah, marketing dari perusahaan 

agen properti Ray White. 

G. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya 

dilakukan dengan cara
66

 : 

1. Pemeriksaan Data 

Memeriksa kelengkapan data yang disesuaikan dengan pokok bahasan agar dapat 

dipertanggungjawabkan dan bila terdapat data yang keliru atau kurang lengkap 

maka dilakukan perbaikan. 

2. Penandaan Data  

Data yang telah terkumpul diberikan penandaan agar memeudahkan dalam 

penyusunan data selanjutnya. 
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2. Rekontruksi Data 

Data disusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami. 

4. Sistematika Data 

Kegiatan mengelompokan data secara sistematis, yaitu dengan menyusun dan 

menetapkan data pada tiap pokok permasalahan secara sistematis.  

H.  Metode Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini, data yang telah diperoleh dari tahapan pengolahan 

data dan kemudian dianalisis secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap, 

sehingga menghasilkan produk penelitian hukm normatif terapan yang lebih 

sempurna.
67
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V.  KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada pokok bahasan diatas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam Pelaksanaan perjanjian keagenan antara perusahaan properti Ray White 

dengan penjual telah syarat dan prosedur sesuai Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia No.33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang isi klausul nya telah 

ditetapkan oleh salah satu pihak yang berkedudukan lebih kuat yaitu 

perusahaan properti Ray White. Isi dari klausul tersebut telah mengatur segala 

hal mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.  

2. Penyelesaian masalah yang dilakukan perusahaan properti Ray White jika 

terjadi wanprestasi maka perusahaan properti Ray White akan mengambil jalan 

tengah mengingat perusahaan masih memberikan toleransi kepada penjual agar 

dapat menjaga hubungan baik para pihak yang bersangkutan. Perusahaan Ray 

White akan menempuh upaya hukum Non Litigasi (diluar pengadilan) secara 

musyawarah, karena hal tersebut sudah dinyatakan dalam klausul perjanjian 

yang sudah disepakati dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan. 
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B. Saran 

Saran-saran yang dapat diajukan berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepada penjual, hendaknya berkomitmen mengenai pembayaran komisi yang 

telah disepakati dalam perjanjian baku yang tertuang berbentuk formulir yang 

telah disepakati para pihak agar menghindari terjadinya wanprestasi yang 

merugikan pihak agen dalam memasarkan properti. 

2. Kepada perusahaan Ray White, lebih baik struktur katanya ditambahkan bahwa 

dalam penyelesaian secara musyawarah tersebut dibantu oleh pihak ketiga 

yang independent. Adanya pihak ketiga akan sangat membantu 

penyelesaiannya dari pada penyelesaian dilakukan oleh para pihak yang 

bersangkutan saja, karena pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan dalam 

masalah tersebut selain membantu menyelesaikannya. Di dalam klusul 

perjanjian keagenan tersebut dapat menambahkan substansi yang kurang jelas, 

serta, kalimat dalam perjanjian baku sebaiknya dibuat lebih ringkas agar 

mudah dipahami oleh penjual. 
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