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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian tertulis memiliki berbagai macam bentuk, salah satu 

diantaranya adalah perjanjian baku yang sering disebut dengan standard 

contract. Perjanjian baku atau perjanjian yang mengandung klausula baku 

ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dan 

dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut 

berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat 

berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa waktu adalah uang.1 

Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang didalamnya telah 

terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak 

Pengelola/pengembang, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau 

perjanjian baku. Sementara di pihak lain yaitu Konsumen, umumnya 

disebut “Adherent”, ia tidak turut serta dalam menyusun kontrak, ia tidak 

mempunyai pilihan. Dalam hal penyusun kontrak  mempunyai kedudukan 

monopoli. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga 

pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya. Sehingga 

perjanjian baku ini membawa dampak merugikan bagi pihak konsumen di 

dalam mendapatkan apa-apa yang menjadi haknya.  

                                                             
1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2007), hal 118 
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Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan 

dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan 

juga di negara-negara berkembang sebagai dasar prinsip ekonomi, yaitu, 

dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan 

biaya seringan mungkin, dengan cara yang praktis, memperoleh 

keuntungan sebesar mungkin. Dalam hubungan hukum sesama pengusaha, 

perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena 

mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dan menerapkan 

sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. 

Tujuan penggunaan perjanjian baku dalam kegiatan bisnis 

sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap kegiatan jual beli, amat 

tidak efisien apabila setiap terjadi transaksi antara pihak penjual dan 

pembeli, mereka membicarakan mengenai isi kontrak jual beli. Karenanya, 

dalam suatu perjanjian baku dicantumkan klausul-klausul yang umumnya 

digunakan dalam kontrak jual beli. 

Pada zaman sekarang ini, pencantuman klausula baku yang 

merupakan isi dan syarat-syarat dalam suatu perjanjian merupakan hal 

yang tidak dapat dihindari lagi. Hal ini dikarenakan bagi para pengusaha 

ini merupakan cara yang dirasa efisien, ekonomis, praktis dan tidak 

bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, hal ini justru merupakan pilihan yang 

tidak menguntungkan karena konsumen hanya dihadapkan pada suatu 

pilihan yaitu menerima perjanjian tersebut atau menolaknya atau sering 

disebut perjanjian baku ini memiliki sifat take it or leave it. Dengan 
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demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata 

sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak didalam kontrak tersebut. 

Perjanjian baku ini merupakan wujud dari kebebasan individu 

dalam menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Dimana 

dalam buku III BW dijelaskan bahwa perjanjian itu menganut sistem 

terbuka, artinya hukum perjanjian ini memberikan keleluasaan kepada para 

pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur 

dalam Buku III BW hanya sekedar mengatur dan melengkapi (regelend 

recht –aanvullendrecht). 2 

 Dengan adanya prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku dalam 

suatu kontrak memberikan asumsi bahwa para pihak dalam kontrak 

memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang.3 Didalam 

pengaturan pengaturan mengenai pencantuman klausula baku yang diatur 

dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen mencantumkan beberapa syarat yang merupakan 

syarat sah dari pencantuman klausula baku. Menurut Undang-Undang ini, 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal tersebut 

mengakibatkan batalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh klausula baku 

tersebut. Walaupun telah dinyatakan demikian dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, namun sering kali terdengar permasalahan 

                                                             
2 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam 

Kontrak Komersial. (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010) hal 109  

3 A.G. Guest, ed, Chity On Contract, Volume I –General Principles, (London : Sweet & Maxwell, 

1983), hal. 3 
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mengenai penyelesaian permasalahan perjanjian klausula baku ini di 

pengadilan yang menyebutkan bahwa pencantuman klausula baku tersebut 

tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Banyak para pelaku 

usaha yang tidak mengindahkan pengaturan tersebut. Hal ini dikarenakan 

suatu perjanjian tersebut merupakan “lex specialis derogate lex generalis” 

bagi para pelaku usaha. Suatu perjanjian yang telah ditandatangani 

tersebut merupakan Undang–Undang yang bersifat mengikat bagi para 

pihak yang telah menandatanganinya. 

Kebebasan berkontrak yang merupakan “roh dan napas” sebuah 

kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dala 

berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan seimbang. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa kontrak yang diciptakan akan adil 

dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam paktik model 

kontrak standar (standard contract). 

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh 

sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen 

karena didalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat banyak 

di temukan permasalahan tentang sengketa konsumen, dimana mereka 

merasa dirugikan oleh produsen karena produk barang dan/ atau jasa yang 

dikonsumsinya.4 Oleh karena itu berkaitan dengan permasalahan 

perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus 

                                                             
4 Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta,  hlm 3 
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mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui 

jalur litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan), sebagaimana diatur didalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Menurut pasal 1 angka 1 menyatakan: 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen.”  

 

Dengan demikian maka perlindungan hukum bagi konsumen 

merupakan sebuah perangkat hukum yang di ciptakan oleh lembaga 

pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan 

kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan 

ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.    

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian 

menurut KUHPerdata, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata. Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam 

pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

1. adanya kata sepakat; 

2. adanya kecakapan; 

3. terdapat objek tertentu; dan 

4. terdapat klausa yang halal. 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum 

perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, 

yaitu: 
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1. bebas membuat jenis perjanjian apa pun; 

2. bebas mengatur isinya; 

3. bebas mengatur bentuknya. 

Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak 

lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya 

tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut 

asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku 

berlaku adagium, “take it or leave it contract”. Maksudnya apabila setuju 

silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak 

dilakukan.5 

Memperhatikan keadaan demikian, banyak isi perjanjian baku yang 

memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana diketahui lazimnya 

syarat-syarat dalam perjanjian baku adalah mengenai: 

1. Cara mengakhiri perjanjian; 

2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian; 

3. Cara penyelesaian sengketa; dan 

4. Klausula eksonerasi. 

Untuk itu perlulah dikaji secara mendalam mengenai syarat sah 

perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata terhadap keabsahan pencantuman klausula baku yang 

ditandatangani oleh konsumen dan juga terhadap syarat sah pencantuman 

                                                             
5 http://komnaslkpipusat.blogspot.co.id/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html tgl 19-04-2017 
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klausula baku menurut pasal 18 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen.  

Maka dari itulah penulis tertarik dan ingin membahas suatu 

penelitian dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan judul: “Tinjauan 

Yuridis Penerapan Klausul Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang dibuat oleh Pengembang di Kota Batam.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum 

yang seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang saling 

memberikan kedudukan hukum yang seimbang, namun keberadaan 

perjanjian baku yang dalam praktek sering melemahkan posisi konsumen 

di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sering terjadi ketidak 

seimbangan hak dan kewajiban yang dituangkan di dalam perjanjian.  

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam 

Perjanjian Baku ? 

2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh 

pengembang di kota Batam yang memakai perjanjian standar/baku 

? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun diantaranya tujuan penulis melakukan penelitian dan 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menganalisa implementasi Asas Kebebasan Berkontrak 

dalam Perjanjian Baku. 

2. Untuk menganalisa kekuatan hukum terhadap perjanjian yang 

dibuat oleh pengembang di kota Batam yang memakai perjanjian 

standar/baku. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis bagi pembaca. Adapun manfaat dari penulisan ini 

adalah:  

1. Secara teoritis, sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian 

lebih lanjut bagi para pembaca yang ingin memperdalam kajian 

dan pengetahuan mengenai perjanjian-perjanjian baku yang dibuat 

oleh para pihak di dalam perjanjian yang memakai azas kekebasan 

berkontak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 

Khusus dalam meteri   perjanjian baku dan perlindungan 

konsumen, sehingga dengan hasil penelitian ini masyarakat akan 

mendapatkan gambaran mengenai kekuatan hukum yang jelas 

dalam melakukan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh 
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pengembang dengan menggunakan perjanjian baku dalam 

perjanjian tersebut. 

2. Secara praktis, diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan bahan 

masukan bagi para pelaku perjanjian baku baik pelaku usaha 

maupun konsumen agar dapat mengurangi permasalahan yang 

terjadi. Serta bagi masyarakat agar dapat memahami dengan baik 

hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika dihadapkan dengan 

perjanjian baku. 
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