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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada hakekatnya dalam  kehidupan  perekonomian  khususnya dalam bidang 

bisnis selalu/akan ada timbul perselisihan mungkin disebabkan karena salah 

paham ataupun kecurangan diantara pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian 

yang telah dibuat. Perjanjian yang mengikatkan kedua belah pihak yang 

melakukan hubungan bisnis/dagang telah terabaikan atau karena tidak 

kesanggupan membayar atau ketidakpatuhan menempati isi perjanjian sesuai 

kesepakatan yang telah dituang dalam suatu perjanjian yang kemudian dapat 

merugikan salah satu pihak sehingga timbullah perselisihan. 

 

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan dalam peristiwa hukum berupa 

perbuatan misalnya dalam hal jual beli dan hutang piutang. Perjanjian jual beli 

adalah perjanjian bahwa penjual diwajibkan memindahkan atau setuju 

memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah 

uang yang disebut harga.
1
 Bahwa di dalam hubungan dagang/jual-beli dengan 

nilai tinggi akan dilakukan hubungan dagang dengan cara membuat suatu 

perjanjian, dimana hubungan transaksi dagang harus tunduk pada ketentuan 

hukum jual beli (koopen verkoop) dimana penjual mengikatkan diri untuk 
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menyerahkan barang dan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga 

yang diperjanjikan. Kontrak yang dibuat untuk saling menguntungkan. Dalam 

pelaksanaan perjanjian perlu jelas aturan-aturan hukum tersebut di atas sangat 

dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis itu membutuhkan 

sesuatu yang lebih dari sekedar janji serta itikad baik saja. Adanya kebutuhan 

untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah 

satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya sesuai dengan isi perjanjian. 

 

Untuk itulah pemahaman hukum dalam bisnis itu sangat penting, baik oleh para 

pengusaha sebagai pelaku bisnis, kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum 

maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan 

dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari mengglobalnya sistem perekonomian 

dunia yang membuat semakin intens dan dinamisnya kegiatan bisnis dalam 

berbagai sektor. 

 

Sumber hukum bisnis yang utama adalah Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yaitu 

asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana 

masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati 

(kontrak yang dibuat diberlakukan sama dengan undang-undang), dan asas 

kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan 

isi dari kontrak yang telah disepakati. 

 

Perlu juga dipahami sampai sejauh mana pertanggungjawaban seorang direktur 

pada Perseroan Terbatas.  Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, 

pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan 

penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
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pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 

menjalankan tugasnya.
2
 

 

Dalam kenyataan dilapangan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang 

melakukan perikatan dalam hubungan dagang pada awalnya berjalan lancar 

namun setelah beberapa tahun ataupun beberapa kali kontrak, kegagalanpun 

terjadi. Hal itu bisa saja terjadi disebabkan dari pihak penjual dikarenakan pihak 

penjual tidak menyerahkan barangnya, atau pihak penjual menyerahkan barang 

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, baik dari segi  kuantitas, kualitas  barang 

atau mengalami keterlambatan pengiriman barang. 

 

Sedangkan dari pihak pembeli terlambat waktu  pelaksanaan pembayaran, atau 

pembayaran tidak sesuai dengan harga yang diperjanjikan, menyatakan dirinya 

sudah tidak mampu untuk membayar dengan disebabkan bangkrut ataupun pailit 

atau sama sekali tidak ada niat untuk melakukan  pembayaran. 

 

Dalam putusan hakim No.147/Pdt.G/2009/PN.LP, peristiwa yang terjadi dalam  

perkara antara HSN sebagai penggugat dan WJY sebagai tergugat adalah 

disebabkan sebelumnya ada hubungan dagang, dimana HSN menjadi Supplier  

Crude Palm Oil ke PT. Berkah Sawit Sumatera sedangkan WJY menjadi pembeli 

/penerima Crude Palm Oil yang bertindak sebagai Direktur PT. Berkah Sawit 

Sumatera. Hubungan dagang mereka telah  berjalan sejak tahun 2005. Sejak tahun 

2005 HSN sebagai Supplier Crude Palm Oil telah mengirimkan Crude Palm Oil  

ke PT. Berkah Sawit Sumatera, hubungan dagang mereka yang didasarkan kotrak 

awalnya berjalan lancar hingga tahun 2008. Karena pembayaran yang dilakukan 
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WJY dalam pembelian Crude Palm Oil berjalan lancar maka HSN tetap 

mengirimkan Crude Palm Oil ke PT. Berkah Sawit Sumatera. Kemudian  tahun 

2009 terjadi kemacetan pembayaran dengan berbagai alasan dari WJY hingga 

sebanyak 30 kali dengan dibuktikan kontrak yang nilai penjualan Crude Palm Oil 

keseluruhan mencapai Rp. 26.811.559.225.- (dua puluh enam milyar delapan ratus 

sebelas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). 

namun WJY tidak kunjung membayar, bahkan oleh WJY  mengatakan dirinya 

telah melakukan wanpresatsi dikarenakan telah mengalami bangkrut dan 

mengatakan pailit dan WJY mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga 

pada Pengadilan Negeri Medan. Pailit pada tingkat pertama ditolak, HSN sebagai 

pemilik Piutang tidak diam diri. Selanjutnya HSN sebagai pihak yang dirugikan 

mencari keberadaan kekayaan milik WJY serta melakukan tindakan Hukum 

dengan diwakilkannya kepada Pengacara/Advokat yang dianggap lebih mampu 

untuk bertindak dimuka pengadilan untuk dapat menarik piutang dari si pelaku 

wanpresatsi yaitu WJY.  

 

Dengan adanya  wanprestasi atau ingkar janji  yang dilakukan oleh WJY pembeli 

Crude Palm Oil selaku Direktur PT. Berkah Sawit Sumatera menjadikan HSN 

sebagai penyalur/penjual Crude Palm Oil merasa keberatan atas perbuatan 

wanprestasi tersebut dan mengajukan gugatannya terhadap WJY, yang akhirnya 

WJY disebut sebagai Tergugat. 

 

Dengan diajukannya gugatan oleh HSN selanjutnya menjadi  dasar Hakim 

memberikan pertimbangan dalam putusan. Hanya yang perlu diketahui selain 

adanya dasar diajukan gugatan masih perlu  dipahami  hal-hal apa yang 
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mendukung agar Hakim dapat mengambil suatu pertimbangan serta dapat 

memperoleh akibat hukum atas putusan yang bernilai dapat terlaksana.  

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk 

meneliti dan menemukan sesuatu mengenai permasalahan hukum antara 

Penggugat HSN yang sebelumnya sebagai penyalur Crude Palm Oil dengan 

Tergugat WJY yang sebelumnya sebagai pembeli /penerima Crude Palm Oil yang 

menyatakan sedang mengalami bangkrut atau sedang dalam keadaan pailit. Maka 

penulis akan menuangkan penelitian ini ke dalam suatu karya ilmiah hukum yang 

berjudul: ” Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Wanprestasi 

Perjanjian Penjualan Crude Palm Oil.” 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan ini akan membahas 

masalah bagaimana isi putusan hakim dalam No.147/Pdt-G/2009/PN.LP., tentang 

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Penjualan Crude Palm Oil.” 

 

Yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah: 

a. Alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan. 

b. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.147/Pdt-G/2009/PN.LP. 

c. Akibat hukum putusan No.147/Pdt-G/2009/PN.LP., terhadap Penggugat dan 

Tergugat. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan analisis putusan 

hakim No.147/Pdt-G/2009/PN.LP., Tentang Penyelesaian Wanprestasi 

Perjanjian Penjualan Crude Palm Oil.” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan  masalah dan ruang lingkup penelitian di atas,  maka  tujuan 

dari penulisan ini adalah untuk dapat memperoleh gambaran  yang jelas, lengkap, 

rinci dan sistematis tentang: 

a. Alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan  

b. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan No.147/Pdt-G/2009/PN.LP. 

c. Akibat hukum dari putusan No.147/Pdt-G/2009/PN.LP., terhadap Penggugat 

dan Tergugat. 

 

2. Kegunaan  Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu: 

 

a. Kegunaan  Teoritis 

 

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam 

pengembangan  hukum  perdata  ekonomi  khususnya  hukum  perjanjian  dan 

hukum acara perdata. 
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b. Kegunaan  Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk: 

1) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan 

penulis dibidang ilmu hukum khususnya hukum perdata ekonomi tentang 

perjanjian dan acara perdata. 

2) Untuk mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh 

dalam bentuk karya ilmiah. 

3) Sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meniliti permasalahan 

dalam hukum perjanjian dan hukum acara perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


