
 

1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

MoU atau Memorandum of Understanding pada era perkembangan 

globalisasi ini sering dijadikan dasar hukum dari kontrak kerjasama bagi pelaku 

bisnis di Indonesia. Istilah MoU merupakan salah satu perkembangan baru 

khususnya dalam aspek ekonomi, yang sebelumnya didalam aspek ekonomi dan 

aspek hukum Konvensional Indonesia tidak ada dikenal istilah tersebut,1 terutama 

dalam hukum kontrak di Indonesia. 

Pembuatan MoU merupakan perjanjian awal antara subjek hukum yang satu 

dengan subjek hukum yang lain yang sepakat atau sepaham untuk membuat suatu 

perjanjian tetapi perjanjian tersebut masih berisi perjanjian pokoknya saja, misalnya 

mengenai objek benda, waktu pelaksanaan kontrak, dan sebagainya sedangkan 

mengenai hak dan kewajiban belum diatur dan akan di atur dengan perjanjian 

selanjutnya.2 Hal ini tentunya sering berimplikasi kepada para pengusaha di 

Indonesia, terutama pada pihak yang sering melakukan pembuatan MoU dengan 

pihak lainnya, sehingga berdampak  pada lemahnya pengetahuan masyarakat 

Indonesia terhadap aspek-aspek yang memiliki nilai urgensitas yang tinggi dalam 

berkontrak yang mana dengan di dukung oleh lemahnya sistem hukum kontrak di 

 
 

1 Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta:PT. Grasindo, 2007), hal. 38 
2 Ibid., hal. 40 



 

2  

Indonesia serta masih banyak hal termasuk MoU yang belum diatur secara spesifik 

dalam hukum Indonesia. 

Seperti kita tahu bahwa perjanjian adalah hal yang tidak dapat dilepaskan 

dalam kegiatan berbisnis. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) 

yang bunyinya: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Bahwa dalam 

perjanjian pada dasarnya atas adanya kepentingan yang terikat oleh apa yang 

dituliskan dalam perjanjian yang bersangkutan adalah kepentingan para pihak 

sendiri, yang telah dengan suka-rela dan persetujuannya sengaja dilibatkan.3   

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang 

menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan, apabila semua persetujuan yang mempunyai kekuatan mengikat itu 

selalu dilaksanakan, maka hal inilah yang dikatakan terwujudnya kehidupan yang 

tertib dan adil, yang mana keadaan ini diharapkan oleh manusia sebagai pranata 

sosial dalam berbagai aspek kehidupan.4  

Dalam hal melakukan perjanjian dengan tujuan mengatur hubungan hukum 

antara masyarakat Indonesia yang baik dengan mengacu kepada itikad baik, dalam 

praktiknya tidak semua perjanjian selalu berjalan dengan hukum dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dikarenakan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki 

 
3 Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 14 
4 Fani Martiawan, Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat 

Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak, Junral Yuridika, Vol 30, No 2 Mei 2015. hal. 233 
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masyarakat masih sangat lemah.5 Setiap pihak yang membuat perjanjian sangat 

menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna secara 

sukarela yang sesuai dengan isi ketentuan perjanjian, namun tentu tidak semua 

berjalan sebagaimana mestinya, dimana antara penjual maupun pembeli sering kali 

tidak memenuhi kesepakatan yang sudah dijanjikan.6 Salah satu perjanjian  yang 

sering terjadi dalam praktik dan akan dibahas lebih lanjut adalah perjanjian jual beli 

tanah. 

Secara umum jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan: “Bahwa 

yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”.  Perjanjian jual 

beli juga harus memenuhi unsur Pasal 1320 yaitu sepakat mereka yang merugikan 

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu 

sebab yang halal. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan 

oleh penjual dan pembeli, yang mana pihak penjual terikat dengan menyerahkan 

suatu kebendaan dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati.7 

Berkaitan dengan tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan 

manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam 

kehidupannya. Bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah 

untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-

 
5 Gita Nanda Pratama, Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam 

Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Veritas et Justitia, Vol 2, No 2, 2016, hal. 425 
6 Cindi Kondo, Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko 

(Ruko), Jurnla Lex Privatum, Vol I, No 3Juli 2013), hal. 150 
7 Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kait Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah 

Hukum Pertanahan, (Bandung:Kaifa, 2010), hal. 16 
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budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak 

umpamanya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat 

hiburan dan jalan-jalan untuk perhubungan.8 Oleh karena itu jual beli tanah adalah 

perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk 

selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga 

menyerahkan harganya kepada penjual.9 

Dalam proses jual beli tanah sering terjadi permasalahan, baik ketika 

perikatan sampai eksekusi atau pelaksanaan jual beli tanah tersebut dilaksanakan. 

Pada dasarnya jual beli tanah tersebut terjadi adanya perjanjian antara penjual dan 

pembeli yang kemudian menimbulkan hubungan hukum untuk melakukan hak dan 

kewajiban, dimana penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas tanah 

tersebut, setelah pembeli menyerahkan harganya. Namun, dalam salah satu kasus 

pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1217K/Pdt/2015 

timbul dikarenakan adanya salah satu yang melakukan wanprestasi pada MoU 

terkait jual beli tanah.  

Kasus ini berawal dari adanya transaksi jual beli tanah seluas 5.250 m2 yang 

berada di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Lateri Petuanan, Kecamatan Baguala, 

Kota Ambon sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 

906/Lateri tanggal 15 Desember 2010, sesuai Surat Ukur Nomor : 

00116/Lateri/2010 yang dijual oleh penggugat Belly Chandra Pranata kepada 

Ruslan Tanoko selaku Tergugat I dan Wiyono Tanoko selaku tergugat II.  

 
8 Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1977), hal. 7 
9 Ibid., hal. 15 
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Proses pembelian tanah diatas sendiri dilakukan antara penggugat dan para 

tergugat dengan melakukan pembuatan MoU untuk mengikat para pihak sebelum 

dilakukan secara notarial. Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani dalam MoU 

tertanggal 08 Oktober 2010, sebagai tahap awal dari Perjanjian Jual Beli yang 

disepakati oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat I selaku Pihak 

Kedua. Kemudian Penggugat atas persetujuan istrinya menerima pembayaran 

panjar harga tanah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tergugat I. 

Dalam hal ini karenanya Penggugat memenuhi Kewajiban Hukumnya sesuai 

kesepakatan yang disetujui dalam MoU tertanggal 08 Oktober 2010, yaitu selain 

telah memindahkan beberapa buah makam yang berada di atas bidang tanah milik 

Penggugat yang menjadi Objek Perjanjian, Penggugat pun telah meratakan bagian 

bidang tanah yang berbukit dan memenuhi kewajiban - kewajiban lainnya sesuai 

dengan kesepakatan yang disetujui dalam MoU tertanggal 08 Oktober 2010. 

Sehingga dengan diterimanya pembayaran uang muka sebagai tanda jadi, maka 

Penggugat mengikatkan diri untuk menjual bidang tanah miliknya kepada 

Tergugat. 

Dengan adanya kesepakatan Jual Beli antara Penggugat selaku pihak 

pertama dan Tergugat I selaku pihak kedua yang masing-masing mengikatkan diri 

dalam kesepakatan jual beli tanah milik Penggugat yang telah saling memenuhi 

kewajiban sebagaimana yang disepakati dan disetujui dalam MoU. 

Pihak Penggugat dan Para Tergugat melanjutkan kesepakatan dengan 

melakukan transaksi Jual Beli secara Notarial pada tanggal 6 Juni 2011 sesuai 
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kesepakatan disetujui dalam MoU tanggal 8 Oktober 2010 di hadapan Abigael 

Agnes Serworwora, S.H., Notaris dan PPAT di Ambon. 

Kemudian selaku pihak kedua yaitu Tergugat II yang bertindak selaku 

Direktur Utama PT. Sarana Depo Kencana dan memberi kuasa dibawah tangan 

kepada saudara Drs. Johny Lukas sebagai Pembeli dalam melaksanakan transaksi 

jual beli atas bidang tanah hak milik Penggugat. Transaksi tersebut bermula pada 

pembayaran kepada Penggugat panjar harga atas bidang tanah dimaksud sebesar 

Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan 

nilai transaksi Jual Beli atas bidang tanah Hak Milik Penggugat yang disepakati 

sebesar Rp.3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dalam MoU 

tanggal 8 Oktober 2010. Pembayaran panjar harga jual beli atas bidang tanah yang 

terima Penggugat dari Para Tergugat tersebut ditambahkan dengan pembayaran 

Uang Muka oleh Tergugat I sebagai bukti tanda Jadi sebesar Rp.100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) yang diterima Penggugat pada saat penanda tanganan MoU 

maka pembayaran harga Jual Beli tanah yang telah diterima Penggugat sebagai 

pembayaran panjar sebesar Rp.3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh 

juta rupiah), sehingga sisa harga jual beli tanah yang mesti diterima Penggugat 

sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan 

kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. 

Sisa harga jual beli tanah tersebut hingga penandatanganan akta jual beli 

tanggal 06 Juni 2011 antara Penggugat dengan Para Tergugat hingga adanya 

gugatan tertanggal 12 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Ambon tidak dibayarkan oleh 

Para Tergugat kepada Penggugat. Penggugat telah berulangkali mengingatkan dan 
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meminta Para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran atas sisa harga jual beli 

bidang tanah obyek sengketa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Para 

Tergugat sesuai kesepakatan dalam MoU tertanggal 8 Oktober 2010, baik melalui 

telepon maupun melalui surat sebagaimana surat teguran Penggugat kepada 

Tergugat masing-masing tanggal 5 Desember 2012 dan surat tanggal 03 Januari 

2013. Usaha penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Penggugat tidak di 

tanggapi dengan baik oleh Para Tergugat, maka hingga adanya gugatan penggugat 

ini pihak tergugat tidak dibayarkan kepada Penggugat sebagai kewajiban Hukum 

Para Tergugat kepada Penggugat. 

Pada kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan hubungan 

kontraktual dimulai dengan proses negosiasi para pihak, sehingga terbentuknya 

kesepahaman atas kehendak para pihak. Kemudian para pihak akan melalui proses 

prakontraktual yang dituangkan dalam nota kesepahaman MoU atau draft 

perjanjian. Dalam pembuat MoU ini sendiri, para pihak dengan sengaja 

memasukkan klausul-klausul pasal yang mengatur hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya mengatur mengenai denda atas 

ketelatan pembayaran transaksi. Di tengah berjalannya MoU yang telah dibuat, para 

tergugat Ruslan Tanoko dan Wiyono Tanoko tidak menjalankan kewajibannya 

untuk melakukan pelunasan pembayaran terhadap sisa transaksi sejumlah Rp. 

350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul skripsi: “WANPRESTASI TERHADAP MEMORANDUM OF 
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UNDERSTANDING (MoU) DALAM JUAL BELI TANAH (STUDI KASUS 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1217K/PDT/2015). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimana kekuatan hukum MoU dalam jual beli tanah berdasarkan hukum 

perjanjian di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap MoU dalam jual beli 

tanah dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 

1217K/PDT/2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kekuatan hukum MoU dalam jual beli tanah berdasarkan 

hukum perjanjian di Indonesia. 

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari wanprestasi terhadap MoU 

dalam jual beli tanah dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 

1217K/PDT/2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi 

yaitu: 



 

9  

1. Segi akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

bahan referensi dalam dunia kepustakaan Hukum perdata tentang kekuatan 

hukum MoU dalam jual beli tanah serta akibat hukum wanprestasi terhadap 

MoU. 

2. Segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan 

pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait yang diantaranya lembaga 

hukum, pihak akademisi, serta masyarakat yang hendak melaksanakan 

suatu MoU maupun perjanjian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan 

yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan 

suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-

tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan skripsi ini dan 

penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis menguraikan mengenai teori yang menjadi 

landasan atau memberikan penjelasan secara teoritik dan 

konseptual berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

topik skripsi. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum 

tentang Perjanjian, landasan konseptual membahas MoU, dan 

Jual Beli Tanah. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yakni jenis Penelitian, Jenis Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian dan Teknis 

Analisis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang 

diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah 

yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas 

dalam bab ini yaitu kekuatan hukum MoU dalam jual beli tanah 

berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia serta akibat hukum 

dari wanprestasi terhadap MoU dalam jual beli tanah (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Agung nomor 1217K/PDT/2015). 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, 
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serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para 

pihak yang terkait dengan bahasan penulisan ini. 

 

 

 

 

  


