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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah populasi 

penduduk yang sangat tinggi. Tingginya jumlah penduduk tersebut cenderung 

mendorong banyaknya kebutuhan penduduk akan tanah sebagai tempat 

tinggal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh tanah  adalah 

melalui perjanjian jual beli.  

Pada umumnya perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan bersama 

antara subjek hukum untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Ada 

beberapa asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu perjanjian. 

Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Untuk selanjutnya 

disebut KUHPerdata) yang menentukan : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. 

Kata “semua” tersebut memiliki konsekuensi seolah-olah berisikan 

suatu pernyataan kita diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa 

saja. Perjanjian ini mengikat para pembuatnya seperti suatu undang-undang. 

Misalnya, barang yang diperjualbelikan, harus diserahkan di mana barang itu 

berada sewaktu perjanjian jual beli ditutup. Para pihak leluasa untuk 

memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, diantar 
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ke rumah pembeli dan lain-lain, dengan pengertian bahwa biaya-biaya 

pengantaran harus dipikul oleh si penjual.
1
 

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas umum dan bersifat 

universal berlaku untuk semua perjanjian. Maksud asas kebebasan berkontrak 

meliputi ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 

2. Kebebasan untuk memilih pihak, dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian. 

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang 

akan dibuatkan tersebut. 

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 

5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan Undang-

Undang yang bersifat opsional.
2
 

Asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya “bebas”. Hal tersebut 

sebagaimana tercermin dalam Pasal 1332 KUHPerdata yang menentukan 

bahwa : 

 “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja menjadi pokok 

suatu perjanjian.”  

Dari Pasal 1332 KUHPerdata disimpulkan bahwa tidak semua barang 

dapat diperjanjikan, hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonominya 

dapat diperjanjikan. 

                                                           
1
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : P.T. Intermasa, 2011), hlm 13 dan 14. 

2
 Hasanuddin Rahman dan Sutan Remy Sjadeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum 

yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank di Indonesia, Cetakan Pertama 

(Jakarta: Institut Bahkir Indonesia, 1993), hlm 47. 
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Kemudian dalam Pasal 1320 ayat (2) jo 1329 KUHPerdata juga 

menentukan bahwa : 

“kecakapan untuk membuat suatu perikatan” dan “Setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang 

tidak dinyatakan tak cakap.”  

Dari Pasal 1320 ayat (2) jo 1329 KUHPerdata disimpulkan bahwa 

kebebasan berkontrak dibatasi dengan kecakapan seseorang dalam melakukan 

perbuatan hukum tersebut. 

Menurut Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata menentukan 

bahwa : 

“suatu sebab yang halal” dan “suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 

baik atau ketertiban umum”  

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak bebas 

untuk membuat perjanjian menyangkut causa yang dilarang oleh undang-

undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Jual beli tanah merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari 

kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat. Walaupun asas 

kebebasan berkontrak berlaku secara universal, peralihan hak atau jual beli 

tanah tetap memerlukan suatu akta otentik. Akta otentik tersebut wajib dibuat 

oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(Untuk selanjutnya disebut PPAT). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menentukan : 
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“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak 

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya 

dengan pasal 285 Rbg, yang berbunyi “akta autentik adalah suatu akta yang 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan 

mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya 

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya 

diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.
3
 

Bentuk, isi serta tata cara pengisian akta jual beli PPAT telah diatur 

dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang menentukan : 

“Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.” 

Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang di sempurnakan oleh Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 96 ayat (1) yang 

menentukan: 

“Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengisian 

dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari: 

                                                           
3
 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 42. 
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a. Akta Jual Beli; 

b. Akta Tukar Menukar; 

c. Akta Hibah; 

d. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan; 

e. Akta Pembagian Hak Bersama; 

f. Akta Pemberian Hak Tanggungan; 

g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai di atas Tanah 

Hak Milik; 

h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;” 

Hal tersebut menjadi mutlak karena didukung oleh Pasal 96 ayat (3) 

yang menentukan : 

“Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 95 ayat (1) dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) tidak dapat dilakukan 

berdasarkan akta yang pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan pada 

ayat (1).” 

Jika seorang PPAT membuat akta-akta tersebut dengan tidak 

mengikuti tata cara pengisian, bentuk serta struktur dari lampiran peraturan 

tersebut, akta-akta tersebut akan ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hal 

tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 ayat (5) yang menentukan : 

 “Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

ayat (1).”  

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akta jual beli 

tanah wajib dibuat oleh PPAT dengan bentuk serta tata cara pengisian akta 

tersebut wajib sesuai lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan. 

Perkembangan hukum di Indonesia yang dinamis, sering ditemui 

perjanjian yang dikenal dengan istilah “kontrak baku”. Kontrak baku adalah 

perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. 
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Bahkan sering kali ditemukan kontrak baku tersebut sudah tercetak 

(boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu.  

Kontrak tersebut pada umumnya ditandatangani oleh para pihak yang 

mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa 

perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak lain dalam kontrak tersebut hanya 

memiliki sedikit bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasi atau 

mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat, sehingga biasanya kontrak baku 

sangat berat sebelah.
4
 

Akta otentik yang dibuat oleh PPAT misalnya Akta Jual Beli (Untuk 

selanjutnya disebut AJB) juga demikian. Pada umumnya, PPAT diberi suatu 

format akta seperti yang terlampir dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2012 sehingga PPAT hanya perlu mengikuti tata 

cara pengisian data informatif dari para pihak yang melakukan perbuatan 

hukum sesuai lampiran.  

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah yang di sempurnakan oleh Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan penggunaan format 

baku dalam akta jual beli.  

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan seperti tersebut di atas dengan batasan pembahasan 

sebagai berikut : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA JUAL BELI 

                                                           
4
 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua (Bandung: P.T. 

Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 76. 
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TANAH DI INDONESIA DAN BELANDA MENURUT ASAS 

KEBEBASAN BERKONTRAK SERTA PERSPEKTIF 

PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 

Untuk kesempurnaan dalam kajian seperti yang tersebut di atas, 

penulis akan melakukan analisa perundangan dengan regulasi tentang asas 

kebebasan berkontrak dan pendaftaran tanah di Negara Belanda. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang seperti tersebut di atas, maka 

permasalahan sebagai berikut yang akan diteliti oleh penulis : 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akta jual beli tanah di Indonesia dan 

Belanda ?  

2. Bagaimana peran asas kebebasan berkontrak dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap format baku akta jual beli 

tanah di Indonesia dan Belanda?  

3. Apa persamaan dan perbedaan pelaksanaan akta jual beli tanah di Negara 

Indonesia dan Belanda?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :   

a. Untuk dapat mengetahui pengaturan akta jual beli tanah di Indonesia 

dan Belanda.  

b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan akta jual beli 

tanah antara Negara Indonesia dan Belanda. 
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c. Untuk mengetahui pengaturan hukum negara mana yang lebih baik 

dalam pembuatan akta jual beli tanah. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Pemerintah 

Penulis mengharapkan bahwa skripsi ini dapat menjadi bahan kajian 

kepada lembaga Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) agar dapat memperbaiki ketentuan-ketentuan yang mengurangi 

hak dasar masyarakat dalam pembuatan akta jual beli. 

b. Bagi PPAT 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi pengetahuan dan wawasan bagi PPAT Indonesia untuk lebih 

mengetahui pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam akta jual beli 

tanah. 

c. Bagi Masyarakat 

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, wawasan dan manfaat kepada masyarakat luas mengenai 

hak-hak dasar mereka dalam melakukan perjanjian 
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