
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan dalam praktek bisnis sehari-hari, kita pasti membutuhkan

bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikannya, bukan karena

tidak sanggup atau tidak ingin meyelesaikan sendiri, tetapi seperti yang

kita ketahui bahwa dalam prakteknya lebih banyak orang yang ikut serta

dalam mengerjakan sesuatu, maka akan lebih mempersingkat waktu dan

juga akan terasa lebih ringan pekerjaan tersebut. Di dalam dunia Hukum

terutama Hukum Bisnis atau yang sering disebut sebagai Hukum Kegiatan

Ekonomi, kegiatan jual–beli tanah, bangunan atau property, dan obyek

lainnya adalah kegiatan yang idealnya dilakukan oleh dua pihak, yaitu

penjual dan pembeli. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual–

beli tersebut sangat membutuhkan pihak lain atau yang lebih dikenal

sebagai pihak ketiga yang mana perannya adalah membantu pihak penjual

maupun pihak pembeli dalam melakukan transaksi jual–beli. Pihak lain

atau pihak ketiga yang membantu kegiatan jual beli tersebut kita kenal

secara umum di masyarakat sebagai Agen/Broker Property.

Agen/Broker Property merupakan istilah keren dari Pialang

atau Makelar Property. Broker Property bertugas menjembatani pembeli

dan penjual. Keberadaan Broker Property sangat membantu bagi para

penjual atau pembeli yang ingin membeli, menyewa, dan menjual property

 



yang diinginkan. Sehingga sangat jelas sekali bahwa tugas dari seorang

Agen/Broker Property yaitu sebagai jembatan penghubung antara pihak

Pembeli dan Penjual atas suatu kepentingan. Agen/Broker Property

tersebut diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

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

Property (Permen Perusahaan Perantara).

Seperti yang kita ketahui bahwa seorang Agen/Broker Property

seharusnya memiliki kartu keanggotaan dan jelas statusnya, maka untuk

melakukan berbagai kecurangan atau mengambil keuntungan pribadi

sangatlah kecil kemungkinannya, karena sangat beresiko bagi nama baik

Perusahaannya maupun sanksi yang dapat ia terima dari Perusahaan

tersebut. Namun demikian suatu kecurangan yang dilakukan oleh seorang

Agen/Broker Property demi mendapatkan keuntungan pribadi biasanya

sebaguan besar dilakukan oleh seorang Broker Property Freelance, yaitu

seorang Broker Property yang bersifat perseorangan atau dengan kata lain

ia tidak bekerja atas satu Perusahaan tertentu, sehingga mereka tidak

terikat oleh satu perusahaan tersebut yang membuat mereka lebih leluasa

dan bebas untuk melakukan penaikan harga yang menguntungkan diri

sendiri.

Perkara No. 417/Pdt.G/2011/PN.Tng adalah salah satu contoh

kasus Pembatalan Jual Beli Tanah, dimana dalam kasus tersebut pokok

gugatan adalah pembatalan jual beli tanah yang diajukan oleh Bambang

Suhendra sebagai Penggugat kepada Harta Wijaya sebagai Tergugat I dan

 



Hendry sebagai Tergugat II, yang didasarkan ketidakpuasannya seorang

Penggugat sekaligus sebagai Agen/Broker Property, dikarenakan Tergugat

I telah menjual tanahnya kepada Tergugat II, sedangkan Penggugat merasa

sudah melunasi Tanah tersebut dengan mentransfer uang kepada Tergugat

I. Sedangkan Tergugat I beralasan bahwa belum pernah ada kesepakatan

harga akan tanah tersebut dengan penggugat. Maka dari itu Tergugat I

menjual tanahnya kepada Tergugat II dengan alasan belum ada

kesepakatan harga dengan Penggugat dan Penggugat bukanlah pembeli

melainkan hanya sebagai Agen/Broker Property.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk menulis

laporan magang dengan judul : “Perkara No. 417/Pdt.G/2011/PN.Tng

Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah”

Dari judul tersebut, ada dua masalah yang dapat dijadikan rumusan

masalah, yaitu :

1. Bagaimana seharusnya transaksi jual–beli yang sempurna?

2. Bagaimanakah yang merupakan gugatan kurang pihak?

 



1.2 Tujuan Magang

Penulis memilih program magang ini dengan tujuan sebagai

berikut:

1. Memenuhi tugas akhir jenjang S1 melalui program magang yang

berbobot 6 sks.

2. Memperluas ilmu pengetahuan Hukum yang tidak di dapat di

Universitas tetapi di dapat di kantor tempat penulis melakukan

program magang.

3. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis dalam dunia kerja

agar nantinya setelah lulus dan menjadi seorang sarjana hukum, dapat

dengan mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan

kerja dan pekerjaan yang di dapat khususnya di bidang hukum.

4. Mendapatkan kesempatan langsung untuk melihat para profesi hukum

dalam menyelesaikan suatu kasus/masalah.

1.3 Pembatasan Laporan Magang

Kegiatan yang dilakukan selama program magang adalah kegiatan

yang dilakukan para lawyer dan staff di Law Office Dalimartha &

Partners yaitu menangani kasus–kasus yang dibela/ditangani yang

nantinya harus dipertanggungjawabkan pada kliennya masing-masing.

Karena penulis belum menyandang gelar sarjana hukum maka penulis

selama magang di Law Office Dalimartha & Partners hanya membantu

 



menangani kasus atau mendampingi advokat yang akan beracara di

Pengadilan atau melakukan pertemuan dengan klien. Maka di dalam

laporan magang ini, penulis akan menganalisis salah satu kasus yang

diikuti oleh penulis selama magang.

1.4 Ruang Lingkup Magang

Kegiatan yang dilakukan penulis selama menjalankan program

magang di Law Office Dalimartha & Partners secara umum adalah ikut

berpartisipasi dan membantu kegiatan–kegiatan yang ada di kantor seperti

ikut membantu dalam menangani kasus–kasus yang ada di kantor. Namun

selama magang, penulis lebih difokuskan untuk lebih mengenal tentang

Legal Opinion, Surat Kuasa, Somasi, dan sebagainya, karena hal–hal

tersebut paling sering dikerjakan oleh staff legal maupun lawyer - lawyer

di kantor penulis. Penulis juga diwajibkan membaca berkas–berkas

Perdata/Pidana/Niaga, yang sedang/sudah ditangani di kantor agar penulis

mengerti suatu proses beracara di Pengadilan. Selain membaca berkas–

berkas Perdata/Pidana/Niaga, penulis juga diwajibkan untuk membaca

buku–buku yang ada di kantor khususunya buku–buku yang menyangkut

bidang hukum, hal ini dilakukan guna untuk menambah pengetahuan

penulis karena untuk menjadi seorang advokat atau lawyer harus memiliki

pengetahuan yang luas dan juga harus selalu mengikuti perkembangan–

perkembangan hukum yang ada, karena apabila hanya mengandalkan teori

atau ilmu yang kita dapat di bangku kuliah tidaklah cukup, maka dari itu

 



penulis diwajibkan untuk membaca buku–buku hukum yang ada di Law

Office Dalimartha & Partners.

Selama penulis magang di Law Office Dalimartha & Partners,

penulis wajib menaati semua peraturan yang ada di kantor tanpa terkecuali

dan diharapkan dapat memberikan kinerja yang baik untuk Law Office

Dalimartha & Partners.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan dan jadwal Penulis selama magang adalah sebagai

berikut:

 Jangka Waktu : 01 January 2012 – 01 Juni 2012

 Hari Kerja : Efektif Senin-Jumat

 Jam Kerja : 09.00-17.00 WIB (relatif)

 Tempat : Law Office Dalimartha & Partners

 Jl. Ir. Sutami (STM) No.42,

Tangerang, Banten

 15118, Indonesia

 Telepon : 021 – 55797313

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

 



Bab I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dijelaskan latar belakang magang,

tujuan magang, manfaat magang, ruang lingkup

magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika

penulisan laporan magang.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas kumpulan teori–teori yang

berhubungan baik langsung maupun tidak langsung

dengan pekerjaan yang diuraikan dalam

pembahasan magang.

Bab III GAMBARAN UMUM LAW OFFICE

Bab ini berisi penggambaran secara umum tentang

sejarah beridirinya Law Office Dalimartha &

Partners, serta visi dan misinya dimana penulis

melaksanakan masa magangnya beserta gambaran

umum pelaksaan magang yang dilakukan oleh

penulis.

Bab IV PEMBAHASAN MAGANG

Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang

kegiatan-kegiatan apa saja yang penulis lakukan di

 



Law Office Dalimartha & Partners selama

melaksanakan magang.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab yang terakhir ini penulis memberikan

kesimpulan serta saran–saran yang dapat

membantu/memecahkan permasalahan yang

dihadapi.

 


