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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di Negara Indonesia. 

a. Pengertian Perjanjian. 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah : 

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H., Perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum (mengenai harta benda kekayaan antara dua 

pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang 

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
5
 

Sedangkan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perjanjian 

mengandung pengertian hubungan hukum kekayaan atau harta benda 

antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu 

orang atau lebih yang memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan 

pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
6
 

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam 

melahirkan suatu perikatan, karena perjanjian adalah sumber dari 

perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah satu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 

                                                           
5
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung : 

Sumur Bandung, 1991), hlm. 50. 

6
  M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 1. 
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mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan 

pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
7
 

b. Asas-Asas Hukum Perjanjian. 

Beberapa asas utama dari Hukum Perjanjian menurut 

KUHPerdata yaitu : 

1) Asas Konsensualisme. 

Asas Konsensualisme merujuk pada adanya kesepakatan 

para pihak mengenai hal-hal pokok sehingga pada detik itulah 

perjanjian itu lahir. 

2) Asas Kebebasan Berkontrak. 

Asas Kebebasan Berkontrak adalah asas yang mengajarkan 

bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas 

untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga bebas 

kebebasan untuk mengatur isi kontrak tersebut, sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa. 

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 

                                                           
7
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm 1. 
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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 ke rumah pembeli dan lain-lain, dengan pengertian 

bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh si penjual.
8
 

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.
9
 

3) Asas Obligatoir. 

Asas Obligatoir adalah asas yang mengajarkan bahwa jika 

suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi, 

                                                           
8
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : P.T. Intermasa, 2011), hlm 13 dan 14. 

9
 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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keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-

mata dan haknya belum beralih sebelum penyerahan. 

4) Asas Pacta Sunt Servanda. 

Asas Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti “janji itu 

mengikat”. Maksudnya adalah  bahwa jika suatu kontrak sudah 

dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah 

mengikat para pihak. Bahkan mengikatnya kontrak yang dibuat 

oleh para pihak tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama 

dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.
10

 

2. Tinjauan Umum Tentang Akta di Negara Indonesia. 

a. Pengertian Tentang Akta. 

Istilah akta berasal dari Belanda yaitu Akte. Pitlo mengartikan 

akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai 

bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat 

itu dibuat.
11

 

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi 

tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari 

suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja 

untuk pembuatan.
12

 

                                                           
10

 Munir Fuady,  Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua), (Bandung : 

PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 50. 

11
  Pitlo,  Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta : Internusa, 1986), hlm. 52. 

12
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1979), 

hlm.106. 
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Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan 

memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni : 

1) Tulisan itu harus ditandatangani, 

2) Tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi  

alat bukti.
13

 

b. Jenis-Jenis Akta. 

Ditinjau dari segi pembuatannya, dalam hukum kenotariatan 

dikenal 2 (dua) macam jenis akta yaitu : 

1) Akta Otentik. 

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik 

merupakan: 

“akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu ditempat dimana akta dibuat.” 

Berdasarkan pihak yang membuatnya, akta otentik dapat 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

a) Akta Para Pihak (Partij Akte). 

Merupakan akta yang berisi keterangan yang 

dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta 

bersangkutan. Misalnya : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian 

Pinjam Pakai, Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Sewa 

Menyewa, dan lain-lain. 

                                                           
13

 M.U Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 1997), hlm.3. 
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Jadi unsur-unsur dari Akta Para Pihak (Partij Akte) 

adalah : 

- Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

- Berisi keterangan para pihak. 

b) Akta Pejabat (Ambtelijk Akte atau Relaas Akte). 

Merupakan akta yang memuat keterangan resmi dari 

pejabat berwenang tentang apa yang dia lihat dan saksikan 

dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu 

pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Yang 

termasuk kedalam akta ini antaranya : Berita Acara Rapat 

Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Berita Acara Lelang, 

Berita Acara Penarikan Undian, Berita Acara Rapat Direksi 

Perseroan Terbatas, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu 

Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Ijazah, Daftar 

Inventaris Harta Peninggalan dan lain-lain. 

Jadi unsur-unsur dari Akta Pejabat (Ambtelijk Akte atau 

Relaas Akte) adalah : 

- Inisiatif ada pada pejabat, 

- Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambetenaar) 

pembuat akta.14 

 

                                                           
14

 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40247/4/Chapter%20II.pdf. Diunduh pada     

tanggal 14 Juni 2014. 
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2) Akta Dibawah Tangan. 

Pasal 1874 KUHPerdata menentukan bahwa : 

“Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang 

ditandatangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah 

tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan  

seorang pejabat umum.” 

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa, 

perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah-tangan adalah : 

(a) Akta Otentik dibuat dengan bantuan Notaris atau pejabat umum 

yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang. 

(b) Akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang 

berkepentingan untuk itu tanpa campur tangan dari Notaris atau 

Pejabat umum. Sehingga bentuknya juga bervariasi (berbeda-

beda). 

Akta Otentik baik yang dibuat oleh Notaris maupun Akta 

yang dibuat oleh Pejabat lainnya dapat dipersamakan dengan akta 

dibawah-tangan, apabila ketentuan - ketentuan yang menjadi syarat 

untuk dinyatakan sebagai akta otentik tidak terpenuhi didalam 

proses pembuatannya. 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 

KUHPerdata yaitu : 

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, 

baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat 

umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, 

mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila 

ditandatangani oleh para pihak.” 
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c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik. 

Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian 

diantaranya sebagai berikut : 

1)  Kekuatan Pembuktian Luar atau Kekuatan Pembuatan Lahiriah 

(uit wedicht bewijskracht). 

yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta 

notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. 

2)  Kekuatan Pembuktian Formal (formil bewijskracht). 

yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut 

dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan 

oleh pihak-pihak yang menghadap. 

3) Kekuatan Pembuktian Materiil (materiele bewijskracht). 

yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu 

merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang 

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku 

untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya 

(tegenbewijs).
15

 

Pada kekuatan pembuktian lahiriah dari akta otentik berlaku 

asas acta publika probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta 

yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat 

dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini 

                                                           
15

 Soegondo Notodisoerdjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Perkasa, 1993), hlm. 55. 

 

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



17 

 

 

 

berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya 

sampai ada pembuktian sebaliknya.  

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang 

mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan 

pembuktian lahiriah ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan 

dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, 

dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun 

akta para pihak keistimewaan terletak pada kekuatan pembuktian 

lahiriah. 

3. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak 

Atas Tanah Di Indonesia. 

a. Pendaftaran Tanah Hak Atas Tanah  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah adalah : 

“rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 

data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 

milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.” 

Sedangkan menurut Boedi Harsono Pendaftaran Tanah adalah 

sebagai berikut : 

“Suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah 

secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau 

data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang ada di wilayah-

wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi 

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian 
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hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda buktinya dan 

pemeliharaannya.”
16

 

Pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang 

diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang 

pertanahan. Sebagaimana tujuan pendaftaran tanah seperti dinyatakan 

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yaitu : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 

dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Dalam rangka upaya pemerintah dalam menjalankan 

pendaftaran tanah, untuk menjamin kepastian hukum tersebut di 

tegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 UUPA dengan menyelenggarakan : 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah. 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya. 

c. Pemberian surat-surat anda bukti, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

b. Peralihan Hak Atas Tanah. 

1) Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralihan adalah 

memindahkan, sedangkan hak berarti benar.
17 

Jadi peralihan hak 

                                                           
16

 Ibid, hlm. 72 

17
 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 156. 
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atas tanah adalah memindahkan atau beralihnya penguasaan tanah 

yang semula milik sekelompok masyarakat ke masyarakat lainnya. 

Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan cara menukar 

atau memindahkan tanah. Penguasaan yuridis dilandasi hak yang 

dilindungi oleh hukum. Penguasaan yuridis memberi kewenangan 

kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik atas tanah. 

Ada juga penguasaan yuridis yang walaupun memberi kewenangan 

untuk menguasai tanah yang dimiliki secara fisik, tetapi pada 

kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. 

Menurut Irene Eka Sihombing peralihan hak atas tanah 

adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang 

tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilk semula kepada 

pemilik yang baru, karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. 

Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan 

hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal 

ini subyek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas 

tanah).
18

 

2) Jenis-Jenis dan Cara Peralihan Hak Atas Tanah. 

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan 

tanpa wasiat atau melalui suatu perbuatan hukum karena 

pemindahan hak, yaitu sebagai berikut : 

 

                                                           
18

 Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, Cet. I, (Jakarta: Universitas Trisakti), 2005, hlm. 56. 
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a) Pewarisan Tanpa Wasiat. 

Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas 

tanah meninggal, maka hak tersebut karena hukum beralih 

kepada ahli warisnya. 

b) Pemindahan Hak. 

Dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas 

tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. 

Bentuk pemindahan haknya dapat berupa : 

(1) Pewarisan. 

Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. 

Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga yang 

sedarah, baik yang sah maupun yang luar kawin dan juga si 

suami atau istri yang hidup terlama. 

(2) Hibah. 

Pengertian Hibah adalah suatu perjanjian dengan 

mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma cuma 

dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan 

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 

menerima penyerahan itu. 

(3) Jual Beli.  

Pengertian Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 
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membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam jual beli 

tanah, acara jual beli banyak tergantung dari status subyek 

yang ingin menguasai tanah dan status tanah yang tersedia. 

Misalnya suatu tanah berstatus hak milik, subjek yang ingin 

membeli tanah merupakan Badan Hukum Indonesia. Maka 

Jual Beli tidak dapat dilaksanakan karena akan 

mengakibatkan jual belinya batal demi hukum.  

Hal tersebut dikarenakan Badan Hukum Indonesia 

tidak dapat menguasai tanah Hak Milik. Namun 

kenyataannya, cara peralihan hak dengan jual beli adalah 

yang paling banyak ditempuh. 

(4) Tukar Menukar. 

Pengertian Tukar Menukar adalah suatu perjanjian 

dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk 

saling memberikan suatu barang secara timbal balik, 

sebagai gantinya suatu barang lain. Dalam tukar menukar 

terdapat unsur uang dengan suatu pembayaran yang 

merupakan kompensasi kelebihan atas nilai atau harga 

tanah yang satu dengan yang lainnya. Namun dapat juga 

tanpa ada unsur uang karena nilai tanah yang satu dengan 

yang lainnya sama. 
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(5) Pembagian Hak Bersama. 

Pembagian hak bersama dapat terjadi karena hak 

yang ada terdaftar atas beberapa nama, sehingga untuk 

memperoleh kepastian hukum para pihak melakukan 

pembagian atas bidang tanah yang mereka miliki secara 

bersama-sama. 

(6) Pemasukan Dalam Perseroan. 

Pemasukan dalam perseroan menyebabkan hak atas 

tanahnya berubah menjadi atas nama perseroan. Hal 

tersebut dikarenakan seseorang menyerahkan tanahnya 

sebagai setoran modal dalam perseroan. 

(7) Pelepasan Hak.  

Pelepasan hak dilakukan karena calon pemegang 

hak yang akan menerima peralihan hak atas tanah tersebut 

bukan orang atau pihak yang merupakan subjek hukum 

yang dapat menerima peralihan hak atas tanah yang akan 

dialihkan.  

Sebagai contoh tanah yang akan dialihkan kepada 

suatu Badan Hukum Indonesia adalah tanah dengan status 

hak milik, maka peralihan tersebut tidak dapat dilakukan 

karena Badan Hukum Indonesia bukanlah subjek hukum 

yang dapat menerima peralihan hak atas tanah dengan 

status hak milik. 
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(8) Lelang. 

Lelang biasanya dilakukan jika tanah yang akan 

dialihkan tersebut sulit untuk menemukan calon pembeli. 

Dan juga tanah tersebut merupakan jaminan bank yang 

sudah di eksekusi dan akan dijual. 

(9) Penggabungan atau Peleburan Perseroan  

Penggabungan atau peleburan perseroan 

menyebabkan ikut beralihnya hak atas tanah yang 

merupakan aset perseroan yang diambil alih tersebut.
19

 

3) Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah. 

Menurut pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : 

(1) 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. 

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh 

Menteri Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar 

pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di 

antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut 

Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya 

dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan. 

Dalam pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

                                                           
19

http://roufibnumuthi.blogspot.com/2012/09/pendaftaran-dan-peralihan-hak-atas-tanah.html. 

Diunduh tanggal 15 Juli 2014 
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menentukan bahwa : 

(1) Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah : 

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 Atas Tanah Hak 

Milik. 

h.  Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik. 

(2) Selain akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPAT 

juga membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

yang merupakan akta pemberian kuasa yang dipergunakan 

dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Bentuk akta diatur dalam dalam pasal 96 Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : 

(1) 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 : 

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. 

(2) Dihapus. 
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(3) 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). 

(4) Penyiapan dan pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Sementara atau Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Khusus. 

(5) Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur pada ayat (1).  

Kewajiban PPAT sebelum melakukan akta pemindahan 

atau pembebanan hak atas tanah diatur dalam pasal 97 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yaitu : 

(1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan 

atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun PPAT wajib terlebih dahulu melakukan 

pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian 

sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di 

Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat 

asli. 

(2) Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk setiap pembuatan akta oleh PPAT, dengan 

ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan atau 

pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam 

rangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real 

estat, kawasan industri dan pengembangan sejenis cukup 

dilakukan pemeriksaan sertifikat tanah induk satu kali, kecuali 

apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu 

pemeriksaan sertifikat ulang. 

(3) Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 

dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka 
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Kepala kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk 

membubukan cap atau tulisan dengan  

“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor 

Pertanahan” 

(4) Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan 

dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat : 

“PPAT ...(nama PPAT Ybs)... telah minta pengecekan 

sertifikat” 

Kemudian diparafkan dan diberi tanggal pengecekan. 

(5) Apabila sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata 

tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor 

Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut : 

a. Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan 

oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua 

halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan 

dengan kalimat : 

“Sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

............” kemudian diparaf. 

d. Apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data 

yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan 

data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur 

yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan 

diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data 

yang tercatat di Kantor Pertanahan dan pada sertifikat yang 

bersangkutan tidak dicantumkan sesuatu tanda. 

(6) Sertifikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengan 

daftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan 

kepada PPAT yang bersangkutan. 

(7) Pengembalian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan. 

(8) Penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf 

b dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung dari hari pengecekan. 

Dalam pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah juga ditentukan bahwa : 

(1) Untuk membuat akta pemindahan atau pembebanan hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan 
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mendaftarnya tidak diperlukan izin pemindahan hak, kecuali 

dalam hal sebagai berikut : 

a. pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik 

atas rumah susun yang di dalam sertifikatnya dicantumkan 

tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh 

dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari 

instansi yang berwenang; 

b. pemindahan atau pembebanan hak pakai atas tanah negara. 

(2) Dalam hal izin pemindahan hak diperlukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), maka izin tersebut harus sudah 

diperoleh sebelum akta pemindahan atau pembebanan hak yang 

bersangkutan dibuat. 

(3) Izin pemindahan hak yang diperlukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dianggap sudah diperoleh untuk pemindahan hak 

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi atau 

pemasaran hasil pengembangan bidang tanah Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai induk oleh perusahaan real estat, 

kawasan industri atau pengembangan lain yang sejenis. 

Kewajiban-kewajiban pembeli sebelum menerima 

pemindahan hak atas tanah di atur dalam pasal 99 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yaitu : 

(1) Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, 

calon penerima hak harus membuat pernyataan yang 

menyatakan: 

a. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut 

tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi 

ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut 

tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

c. bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa apabila 

pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut 

tidak benar maka tanah kelebihan atau tanah absentee 

tersebut menjadi obyek landreform; 
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d. bahwa yang bersangkutan bersedia menanggung semua 

akibat hukumnya, apabila pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada a dan b tidak benar. 

(2) PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak maksud 

dan isi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Mengenai pelaksanaan pembuatan akta diatur pasal 38 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : 

(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum 

yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 

(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak 

sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. 

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh 

Menteri. 

Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 101 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yaitu : 

(1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang 

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang 

yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-

kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk 

bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang 

memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak 

atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang 

ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya 

perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. 

(3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang 

bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan 

maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus 

dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. 
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Kewajiban-kewajiban PPAT setelah ditandatanganinya akta 

pemindahan atau pembebanan hak atas tanah diatur dalam pasal 40 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah menentukan bahwa : 

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib 

menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 

yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai 

telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) kepada para pihak yang bersangkutan. 

Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 103 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

yaitu : 

(1) PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-

dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran 

peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

ditandatanganinya akta yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah 

bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang 

ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; 

b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang 

mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan 

penerima hak; 

c. akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 

bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu 

pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan; 

d. bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 

e. bukti identitas penerima hak; 
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f. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang dialihkan; 

g. izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

98 ayat (2); 

h. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut 

terutang; 

i. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal 

pajak tersebut terutang. 

(3) Dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang 

dialihkan yang ditandatangani oleh pihak yang 

mengalihkan hak; 

b. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang 

ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; 

c. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang 

mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan 

penerima hak; 

d. akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang 

bersangkutan; 

e. bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; 

f. bukti identitas penerima hak; 

g. surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; 

h. izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

98 ayat (2); 

i. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut 

terutang; 

j. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal 

pajak tersebut terutang. 

(4) Kantor Pertanahan wajib memberikan tanda penerimaan atas 

penyerahan permohonan pendaftaran beserta akta PPAT dan 

berkasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang 

diterimakan kepada PPAT yang bersangkutan. 

(5) PPAT yang bersangkutan memberitahukan kepada penerima 

hak mengenai telah diserahkannya permohonan pendaftaran 

peralihan hak beserta akta PPAT dan berkasnya tersebut 

kepada Kantor Pertanahan dengan menyerahkan tanda terima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
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(6) Pengurusan penyelesaian permohonan pendaftaran peralihan 

hak selanjutnya dilakukan oleh penerima hak atau oleh PPAT 

atau pihak lain atas nama penerima hak. 

(7) Pendaftaran peralihan hak karena pemindahan hak yang 

dibuktikan dengan akta PPAT harus juga dilaksanakan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku 

walaupun penyampaian akta PPAT melewati batas waktu 7 

(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPAT 

yang bersangkutan diberitahukan tentang pelanggaran 

ketentuan batas waktu penyerahan akta tersebut. 

4. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di 

Indonesia. 

a. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Secara umum Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya 

disebut PPAT) sering disebut sebagai pejabat umum, yang diberi 

wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta 

pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan 

hak tanggungan, yang masing-masing bentuknya ditetapkan peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala 

Badan Pertanahan Nasional. PPAT diangkat oleh Menteri Negara 

Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional dan masing-masing 

diberi daerah kerja tertentu. PPAT tersebut hanya berwenang membuat 

akta mengenai hak atas tanah di wilayah kerjanya.
20

 

Sedangkan definisi dari pejabat umum itu sendiri adalah orang 

yang diangkat oleh instansi yang berwenang, dengan tugas melayani 

masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.
21

 

                                                           
20

 Boedi Harosono, Op.Cit, hlm. 432 

21
 Ibid, hlm. 483 

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



32 

 

 

 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak 

atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

Menurut pendapat Effendi Perangin bahwa PPAT adalah 

pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian 

yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu 

hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang 

dengan  hak atas tanah sebagai tanggungan.
22

 

Selain PPAT umum sebagaimana dijelaskan di atas, ada juga 

beberapa jenis PPAT lain, dalam pasal 1 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu: 

2) PPAT Sementara 

“PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk 

karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan 

membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.” 

3) PPAT Khusus 

“PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional 

yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 

dengan membuat Akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka 

pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.” 

                                                           
22

 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia , Cet.4,  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 

hlm. 3 
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Selain PPAT umum yang telah disebutkan terlebih dahulu, ada 

beberapa hal yang menyebabkan suatu keadaan tertentu seperti kondisi 

masyarakat setempat atau jumlah PPAT belum mencukupi maka 

Badan Pertanahan Nasional (untuk selanjutnya disebut BPN). 

Sehingga BPN dapat menunjuk Camat maupun Kepala Desa untuk 

menjadi PPAT di wilayahnya, tetapi untuk seorang Camat maupun 

Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT harus memenuhi beberapa syarat-

syarat tertentu, dapat dilihat dari penjelasan yang diatur dalam Pasal 18 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa : 

(1) Dalam hal tertentu Kepala Badan dapat menunjuk Camat dan/atau 

Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara 

(2) Sebelum Camat dan/atau Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT 

Sementara, yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan 

pelatihan PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya dapat 

bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT. 

(3) Kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Camat dan/atau Kepala 

Desa yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara, apabila di 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan belum ada PPAT. 

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dimaksudkan untuk menambah kemampuan PPAT Sementara 

dalam melaksanakan tugas jabatannya. 

Untuk menjadi PPAT umum juga tidak mudah karena dalam 

tugasnya yang sangat penting yaitu melayani permohonan-permohonan 

untuk membuat akta-akta tanah. Dalam menghadapi permohonan-

permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan menolak atau 

mengabulkan permohonan tersebut. Jika dilihat dari Peraturan Menteri 
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Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat 

menjadi PPAT adalah sebagai berikut: 

a) Notaris; 

b) Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan 

Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan 

cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran hak atas tanah dan 

peraturan lain yang bersangkutan dengan peralihan hak atas tanah; 

c) Para Pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang 

PPAT; 

d) Orang-orang yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh 

Menteri Agraria 

e) Para Camat Kepala Wilayah sebagai PPAT Sementara.
23

 

b. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, akta PPAT adalah akta yang 

dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan 

Rumah Susun. 

Seperti penjelasan yang telah disebutkan di atas bahwa PPAT 

adalah pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik mengenai 

hak atas tanah. Akta otentik tersebut terdiri dari beberapa jenis 

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

                                                           
23
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah, yaitu : 

1) Akta Jual Beli 

2) Akta Tukar Menukar 

3) Akta Hibah 

4) Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan 

5) Akta Pembagian Hak Bersama 

6) Akta Pemberian Hak Tanggungan 

7) Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak 

Milik 

8) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

c. Tugas Pokok, Kewajiban dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) 

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 

PPAT memiliki beberapa tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian 

kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar untuk 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan 

hukum itu. 

Selain yang disebutkan terlebih dahulu tugas seorang PPAT 

adalah membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum 

tersebut mengajukan permohonan izin pemindahan hak dan 

permohonan penegasan konversi serta pendaftaran hak.
24

 

Seorang PPAT juga ada beberapa kewajiban-kewajiban yang 

harus dilaksanakannya seperti penyelenggaraan suatu daftar dari akta-

                                                           
24
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akta yang dibuatnya dan menyimpan asli atau minuta akta-akta yang 

dibuatnya.
25

 

Seorang PPAT dalam menjalankan tugasnya hanya diberikan 

kewenangan untuk membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak 

milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya, 

sebagaimana ternyata dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 

Kemudian dalam ayat 2 menyebutkan, ada beberapa akta-akta 

yang dapat membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah adalah sebagai berikut: 

1) Jual beli. 

2) Tukar menukar. 

3) Hibah. 

4) Pemasukan ke dalam perusahaan. 

5) Pembagian hak bersama. 

6) Pemberian hak guna bangunan / hak pakai atas tanah hak milik. 

7) Pemberian hak tanggungan. 

8) Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. 

5. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Baku di Indonesia. 

a. Pengertian Kontrak Baku. 

Pada era perkembangan ekonomi Indonesia sering ditemukan 

istilah kontrak baku. Kontrak Baku pada umumnya dibuat secara 

sepihak dalam bentuk formulir. Formulir-formulir tersebut diberikan 

kepada pihak lain tanpa adanya kesempatan diberikan untuk mengubah 

isi dari kontrak tersebut.  

                                                           
25
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Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. Kontrak baku 

adalah kontrak (perjanjian) yang hampir seluruh klausul-klausulanya 

sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya 

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, 

misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu 

dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.
26

 

Dengan adanya kontrak baku maka kepentingan ekonomi dari 

pihak pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui 

syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha. Ciri-ciri dari kontrak 

baku, antara lain :
27

 

1) Bentuknya Tertulis. 

Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat 

dalam kontrak baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau 

akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka kontrak 

baku tersebut menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang 

teratur dan rapi. Jika huruf yang digunakan berbentuk kecil dan 

isinya sangat padat serta sulit dibaca dalam waktu yang singkat 

maka hal ini merupakan kerugian bagi konsumen. 

2) Format Yang Dibakukan. 

                                                           
26

 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para 
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hal. 66. 

27
 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung : 
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Format kontrak meliputi model, rumusan dan ukuran. 

Format ini dibakukan, artinya telah ditentukan model, rumusan, 

dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat 

dengan cara lain karena telah dicetak. Model kontrak dapat berupa 

blangko naskah kontrak lengkap, atau blangko formulir yang 

dilampiri dengan naskah syarat-syarat kontrak, atau dokumen bukti 

kontrak yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat 

kontrak dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau 

pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu 

yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh 

pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya 

dalam waktu yang singkat. Hal ini merupakan kerugian bagi 

konsumen. 

3) Syarat-Syarat Kontrak Ditentukan Oleh Pengusaha. 

Syarat-syarat kontrak yang merupakan pernyataan 

kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. 

Karena syarat-syarat kontrak itu dimonopoli oleh pengusaha maka 

sifat dari syarat-syarat kontrak tersebut cenderung lebih 

menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini terlihat 

dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab 

pengusaha di mana tanggung jawab tersebut menjadi beban dari 

konsumen. Pembuktian oleh pengusaha yang membebaskan diri 

dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena 
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ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat 

diketahui melalui format kontrak yang telah siap pakai, di mana 

apabila konsumen setuju maka konsumen dapat menandatangani 

kontrak tersebut. 

4) Konsumen Hanya Menerima Atau Menolak. 

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat kontrak 

yang diberikan kepadanya, maka konsumen dapat menandatangani 

kontrak tersebut. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa 

konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun 

mungkin konsumen tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju 

dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya maka 

konsumen tidak dapat menawar syarat-syarat yang telah dibakukan 

tersebut. Dimana menawar syarat-syarat baku berarti menolak 

kontrak. Hal ini sesuai dengan istilah dalam Bahasa Inggris yaitu 

“take it or leave it”. 

5) Penyelesaian Sengketa. 

Dalam syarat-syarat kontrak terdapat klausul baku yang 

mengatur penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam 

pelaksanaan kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup 

kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun di 

Indonesia, biasanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu 
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dilakukan dengan cara musyawarah sebelum dilakukan di arbitrase 

atau di pengadilan. 

6) Kontrak Baku Menguntungkan Pengusaha. 

Dalam kontrak baku, syarat-syarat baku biasanya dibuat 

lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran 

yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan 

formulir kontrak atau ditulis dalam dokumen bukti kontrak. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kontrak baku 

yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan 

menguntungkan pengusaha berupa efisiensi biaya, waktu dan 

tenaga, praktis karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa 

formulir atau blangko yang telah siap untuk diisi dan 

ditandatangani penyelesaian cepat karena konsumen hanya 

menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan 

kepadanya, Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah 

banyak. 

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Kontrak 

baku terdiri dari empat jenis yaitu : 
28

 

4) Kontrak baku sepihak yaitu kontrak yang isinya ditentukan oleh 

pihak yang kuat kedudukannya dalam kontrak tersebut. 

                                                           
28
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5) Kontrak baku timbal balik yaitu kontrak baku yang isinya 

ditentukan oleh kedua pihak, pihak-pihaknya terdiri dari pihak 

majikan dan pihak lainnya yaitu buruh. 

6) Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu kontrak baku 

yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-

perbuatan hukum tertentu. 

7) Kontrak baku yang dipergunakan di lingkungan notaris atau 

advokat. 

b.  Format Baku dalam Akta PPAT. 

Menurut 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 Pasal 96 ayat (1) 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 

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: 

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; 

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



42 

 

 

 

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

Hak Milik; 

h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan;” 

Kemudian dalam Pasal 96 ayat (3) 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 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) 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 yang menentukan : 

“Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam ayat (1).”  
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6. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen di Negara 

Indonesia. 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen. 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.  

Dari uraian diatas maka terlihat bahwa ruang lingkup kaidah-

kaidah Hukum Perlindungan Konsumen tersebar dalam berbagai 

bidang hukum, sehingga sulit untuk memberikan batasan atau definisi 

tentang Hukum Perlindungan Konsumen.  

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, batasan atau definisi 

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di 

dalam pergaulan hidup.
29

 

b. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen. 

Adapun Tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen sesuai 

pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu: 

1) Meningkatkan kesadaran, kestabilan, kemampuan, dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen, dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau 

jasa. 

                                                           
29

 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Cet.Kedua, (Jakarta: Diadit 

Media, 2006),  hlm.37. 
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3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen. 

4) Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. 

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen terkait dengan hubungan antara 

Pelaku Usaha dengan Konsumen, maka garis besar Hak dan 

Kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya.  

1) Hak dan Kewajiban Konsumen 

Menurut Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah : 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c)  Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa ;  

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang  

dan/atau jasa yang digunakan ;  

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ; 

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ; 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif ; 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti-rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ; 

i) Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 
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Sedangkan Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban 

Konsumen adalah : 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan ; 

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa ;  

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ;  

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

2) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Secara berimbang dan berkeadilan Pelaku Usaha juga 

diberikan porsi kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban agar lebih 

memperjelas tanggung jawab masing - masing pihak bilamana 

terjadi perselisihan. Menurut Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha 

adalah sebagai berikut : 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang ber-itikad tidak baik; 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d)  Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 
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Kemudian Menurut Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku 

Usaha adalah sebagai berikut : 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku; 

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau 

diperdagangkan; 

f) Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ; 

g) Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

Dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, kontrak baku itu tidak diperbolehkan 

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
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e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 

obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan undang-undang ini. 

Dalam penjelasan pasal tersebut, larangan ini dimaksudkan untuk 

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha 

berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

7. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian di Negara Belanda. 

a. Pengertian Perjanjian di Belanda. 

Di Negara Belanda, mengenai Perjanjian diatur dalam Article 

6:213 Dutch Civil Code,  yang menentukan bahwa : 

“An agreement in the sense of this Section is a more-sided 

(multilateral) juridical act under which one or more parties have 

subjected themselves to an obligation toward one or more other 

parties.“ 

(Suatu perjanjian melibatkan lebih dari satu pihak di mana pihak yang 

satu atau lebih mengikatkan diri dengan pihak lain atau lebih dalam 

memenuhi suatu kewajiban.) 
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b. Asas – Asas Perjanjian. 

Pada umumnya, asas-asas perjanjian di Negara Belanda diatur 

dalam Buku 3 Dutch Civil Code. Dalam Buku 3 Dutch Civil Code 

terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi landasan dalam melakukan suatu 

perjanjian, diantaranya : 

1) Good Faith (Beritikad Baik) 

“Under Dutch law, it is an established principle that, in the 

pre-contractual stages of an agreement, parties are obliged to take 

account of each other's justifiable interests (gerechtvaardigde 

belangen). Therefore, the negotiation process is actually of an 

obligatory nature.  

In determining the scope of an existing written contract, a 

Dutch court may assess whether the pre-contractual good faith 

principle has been observed and may vary the written contract if it 

finds that the principle was breached by a party to the subsequent 

agreement. 

Another consequence of this pre-contractual approach is 

that the parties may not be at liberty to break off negotiations on a 

whim and may find themselves bound to continue them, 

particularly if the principle foundations of the agreement are 

deemed to be present.”
30

 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Di dalam hukum Belanda, terdapat suatu prinsip, bahwa 

dalam tahap pra-kontrak dari suatu perjanjian, para pihak harus 

saling memahami kepentingan masing-masing, Maka negosiasi 

pada dasarnya adalah suatu kewajiban. 

Dalam menentukan ruang lingkup suatu kontrak, 

Pengadilan Belanda dapat menilai apakah pra-kontrak tersebut 

telah dibuat dengan itikad baik dan dapat berbeda ketika ditemukan 

adanya pelanggaran prinsip tersebut dari salah satu pihak setelah 

perjanjian tersebut. 

                                                           
30

http://www.boekel.com/media/377115/boekel_de_ner_e__nieuws_en_naslag__publicati

es__when_a_dutch_contract_is_not_a_contract__.htm. Diunduh pada 22 Juni 2014. 
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Salah satu konsekuensi dari pendekatan pra-kontrak ini 

adalah para pihak tidak bebas untuk melepaskan diri dari suatu 

negosiasi dan para pihak terikat serta wajib melanjutkan perjanjian 

tersebut, terutama ketika negosiasi tersebut dibuat dengan adanya 

prinsip-prinsip perjanjian). 

Kemudian dalam Article 3:11 Dutch Civil Law, juga 

menentukan : 

“A person has not acted in ‘good faith’ as a condition for a certain 

legal effect if he knew or in the circumstances reasonably ought to 

have known the facts or rights from which his good faith depends. 

The impossibility to conduct an inquiry does not prevent that a 

person, who had good reason to doubt, is regarded as someone 

who ought to have known the relevant facts or rights.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Seseorang dianggap tidak bertindak dengan itikad baik sebagai 

syarat dari suatu perbuatan hukum jika dia mengetahui atau dalam 

kondisi tertentu seharusnya mengetahui fakta-fakta tertentu. 

Ketidakmungkinan untuk melakukan penyelidikan tidak mencegah 

seseorang yang mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan 

penyidikan.) 

2) Reasonableness and Fairness (Kewajaran dan Keadilan). 

“An existing contract may be altered by a Dutch court on 

the basis of the overriding reasonableness and fairness principle. 

The parties to an agreement are not at liberty to disengage the 

effects of this overriding principle.  

A possible cause to alter the contract may be a change in 

circumstances. The judicial authority to change existing 

agreements is of a discretionary nature and any variations may be 

ordered to take effect retrospectively. A change may also include 

the (partial) rescission of an existing agreement.  

A contract may be altered if one of the parties can 

sufficiently demonstrate that the occurrence of certain conditions 

was unforeseeable and that as a result of such occurrences, the 

unimpaired subsistence of the agreement would lead to an unfair 

and/or unreasonable result. 

The effects of the change may be contrary to what the 

parties originally agreed in the contract. As a result, Dutch 
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contracts can be shrouded in a blanket of uncertainty as they are 

capable of being altered by the Dutch courts at a future date.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

 (Suatu kontrak yang telah ada dapat diubah oleh pengadilan 

Belanda atas dasar prinsip kewajaran dan keadilan. Para pihak 

dalam perjanjian tersebut tidak dapat melepaskan diri dari prinsip 

ini. 

Perubahan atas suatu kontrak mungkin terjadi karena 

adanya perubahan kondisi. Kewenangan untuk mengubah 

perjanjian adalah bersifat diskresi dan setiap kebijakan akan 

diterapkan secara berturut-turut. Perubahan tersebut juga dapat 

mengakibatkan pembatalan (sebagian) perjanjian tersebut. 

Suatu kontrak dapat diubah jika salah satu pihak dapat 

membuktikan terjadinya suatu kondisi tertentu adalah tidak dapat 

diprediksi dan akibat dari kejadian tersebut, isi dari perjanjian 

tersebut yang tidak diperbaiki akan menyebabkan suatu 

ketidakadilan dan/atau ketidakwajaran 

Akibat dari perubahan tersebut mungkin bertentangan 

dengan kesepakatan awal para pihak dalam suatu kontrak. 

Akibatnya, kontrak Belanda mengandung suatu ketidakpastian, 

karena dapat diubah oleh pengadilan Belanda dimasa yang akan 

datang.) 

Kemudian dalam Article 3:12 Dutch Civil Law, juga 

ditentukan bahwa : 

“At determining what the principle of ‘reasonableness and 

fairness’ demands in a specific situation, one has to take into 

account the general accepted legal principles, the fundamental 

conceptions of law in the Netherlands and the relevant social and 

personal interest which are involved in the given situation.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Pada situasi tertentu untuk menentukan prinsip dari ‘kewajaran 

dan keadilan tersebut, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku umum, konsep dasar hukum di Belanda dan 

kepentingan sosial serta pribadi yang terlibat dengan situasi 

tersebut.) 
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3) Abuse of Right (Penyalahgunaan Wewenang). 

Sesuai dengan Article 3:13 Dutch Civil Law, menentukan 

bahwa : 

“a) A person to whom a right belongs may not exercise the power 

vested in it as far as this would mean that he abuses these 

power. 

b) A right may be abused, among others, when it is exercised with 

no other purpose than to damage another person or with 

another purpose than for which it is granted or when the use of 

it, given the disparity between the interests which are served by 

its effectuation and the interest which are damaged as a result 

thereof, in all reason to be stopped or postponed. 

c) The nature of a right may implicate that it cannot be abused.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(a) Seseorang yang memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu tidak 

diperbolehkan untuk menggunakan kekuasaan tersebut dalam 

arti penyalahgunaan kekuasaan. 

b) Suatu hak adalah disalahgunakan, yang dengan tujuan untuk 

merusak atau mempersulit orang lain atau dengan tujuan lain 

untuk itu, mengingat dengan adanya kepentingan untuk setiap 

individu maka hal tersebut harus dihentikan. 

c) Hakikat dari suatu hak itu sendiri mengimplikasikan bahwa hal 

tersebut  tidak boleh disalah gunakan.) 

8. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah di Negara Belanda. 

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli. 

Menurut Article 7:1 Dutch Civil Code, Pengertian dari 

Perjanjian jual beli adalah :   

“Sale is the agreement under which one of the parties engages himself 

to deliver a thing and the other party to pay a price in money in 

return.” 
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Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak 

melibatkan diri untuk memberikan sesuatu dan pihak lawan melakukan 

pembayaran dalam bentuk uang sebagai imbalan.) 

Kemudian menurut Article 7:2 Dutch Civil Code, tentang 

Penjualan Rumah Tinggal : 

“1. The sale of an immovable thing or a component thereof that is 

intended to be used as a dwelling (residence), has to be concluded 

in writing if the buyer is a natural person who, when entering into 

agreement, does not act in the course of his professional practice 

or business. 

2. The private deed, drawn up for this purpose between the parties or 

a copy of it must be handed over to the buyer against issuance, if 

the seller desires so, of a dated receipt. During three days after the 

deed or its copy has been handed over to the buyer, the buyer has 

the right to dissolve the sale agreement (‘reflection period’). When 

within six months after the buyer has used this right, the same 

parties enter again into a new sale agreement related to the same 

immovable thing or component, then this right of dissolution does 

not arise again.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1. Penjualan terhadap benda tidak bergerak atau komponen-

komponennya untuk digunakan sebagai tempat tinggal (rumah), 

harus dibuat secara tertulis jika pembeli adalah orang pribadi yang 

ketika melakukan suatu perjanjian tidak untuk tujuan komersial. 

2. Akta di bawah tangan yang dibuat antara para pihak atau salinan 

dari akta tersebut harus di serahkan kepada pembeli untuk 

penerbitan jika penjual menghendakinya sesuai dengan tanggal 

tanda terima tersebut. Selama tiga hari akta tersebut ditandatangani 

atau salinannya telah diserahkan kepada pembeli, pembeli 

memiliki hak untuk membubarkan perjanjian jual beli tersebut. 

Bila dalam waktu enam bulan setelah hak ini digunakan, pihak 

yang sama melakukan perjanjian untuk objek jual beli yang sama 

maka hak ini tidak dapat digunakan lagi.) 

b. Peralihan Hak Atas Properti. 
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Sebagaimana ditentukan dalam Article 3:83 Dutch Civil Code, 

bahwa :  

“1) Ownership rights, limited property rights and debt-claims are 

transferable, unless their nature or the law opposes to this.  

2) The transferability of a debt-claim may be excluded by an 

agreement between the creditor and debtor. 

3) All other property rights are only transferable where the law 

indicates so.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1) Hak kepemilikan, hak atas properti dan piutang dapat dialihkan, 

kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

2) Peralihan piutang dapat dikecualikan berdasarkan perjanjian antara 

kreditur dan debitur. 

3) Semua hak atas atas properti dapat dialihkan jika telah ditentukan 

oleh hukum yang berlaku.) 

Dalam Article 3:31 Dutch Civil Code, ditentukan bahwa :  

“Where a statutory provision which relates to registered property 

prescribes the necessity of a notarial deed or a notarial declaration, 

this has to be a deed or a declaration of a Dutch notary.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Jika dalam suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan pendaftaran 

properti dan memerlukan suatu akta notaril atau pernyataan notaril, 

maka hal tersebut harus dengan akta atau pernyataan dari Notaris 

Belanda).  

Kemudian dalam Article 3:84 Dutch Civil Code, ditentukan 

bahwa : 

“1) The transfer of property requires a formal delivery pursuant to a 

valid legal basis by the person with power of disposition over that 

property.  

2) The to be transferred property has to be defined sufficiently within 

the legal basis.” 
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Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1) Peralihan dari properti memerlukan penyerahan secara formal    

berdasarkan peraturan yang berlaku oleh orang/pribadi yang 

berwenang untuk melakukan peralihan atas properti tersebut. 

2) Objek properti yang dialihkan harus memenuhi ketentuan hukum 

yang berlaku.) 

Selanjutnya dalam Article 3:89 Dutch Civil Code, ditentukan 

juga bahwa : 

“1) The formal delivery, required for the transfer of immovable 

property, is performed by drawing up a notarial deed of transfer 

for this purpose between the parties, followed party and the 

alienator, may hand over the notarial deed of transfer to the keeper 

of these public registers for registration.  

2) The notarial deed of transfer must accurately mention the legal 

basis for the transfer; secondary conditions which do not concern 

the transfer itself, do not have to be recorded in the this deed. 

3) When at the occasion of the drawing up of the notarial deed of 

transfer a person acts as a representative of one of the parties, the 

authorization for representation (procuration) must be laid down 

accurately in the notarial deed of transfer.  

4) The rules of the present Article apply accordingly to a formal 

delivery which is required for the transfer of other registered 

property than immovable property (like registered ships and 

aircraft).” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1) Peralihan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan suatu 

akta notaril antara para pihak, yang diikuti dengan pendaftaran 

melalui suatu instansi pendaftaran benda tidak bergerak. Pihak 

penjual dan pembeli dapat menyerahkan akta peralihan tersebut 

kepada instansi pendaftaran benda tidak bergerak. 

2) Akta peralihan tersebut harus sesuai dengan aturan dasar dalam 

melakukan peralihan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan 

peralihan tersebut tidak perlu dicantumkan kedalam akta tersebut. 

3) Dalam hal akta peralihan dilakukan melalui perwakilan dari salah 

satu pihak, wewenang dari hal tersebut harus dicantumkan dalam 

akta peralihan tersebut.  

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



55 

 

 

 

4) Aturan dalam pasal ini juga berlaku bagi peralihan benda tidak 

bergerak lainnya yang telah didaftarkan (seperti kapal dan pesawat 

terbang). 

“Contracts of sale and purchase setting out the terms agreed 

between the buyer and seller about price, date and any conditions 

subsequent; it should be noted that the seller and buyer can themselves 

draw up this contract or arrange for their estate agent (realtor) to do 

this. 

Deeds of transfer/conveyance of tittle; the buyer, seller and 

notary sign the deed of transfer of title (the contents of the deed are 

taken from the contract of sale and purchase) at the notary’s office, 

after which the keys are handed over. However the buyer becomes 

entitled to call himself the owner of the property only when the deed of 

transfer of title has been entered in the land register and other public 

registers.” 
31

 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut : 

(Kontrak perjanjian jual beli disepakati antara pembeli dan 

penjual tentang harga, tanggal dan syarat-syarat apa saja yang 

dianggap perlu olehnya; Kontrak tersebut dapat dibuat oleh penjual 

dan pembeli sendiri atau oleh agen real estat. 

Pembeli, penjual dan notaris menandatangani akta pengalihan 

tersebut (isi dari pada akta pengalihan tersebut diambil dari Kontrak 

perjanjian jual beli yang telah dibuat sebelumnya) di kantor notaris, 

setelah kuncinya telah diserahkan. Akan tetapi pembelian tersebut 

menjadi sah ketika akta peralihan tersebut telah didaftarkan ke Instansi 

Pendaftaran Tanah dan Instansi Pendaftaran Publik lainnya.) 

9. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Baku di Negara Belanda. 

a. Pengertian Kontrak Baku. 

Pengertian tentang Kontrak Baku diatur dalam Article 6:231 

Dutch Civil Code, yaitu :  

“1) ‘standard terms and conditions’ mean one or more contractual 

provisions or stipulations, drafted to be included in a number of 

contracts, with the exception of provisions that indicate the essence 

of the performance under the obligation, as far as these last meant 

                                                           
31
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provisions and stipulations have been formulated clear and 

unambiguous. 

2) A ‘user’ means the person who uses standard terms and conditions 

in a contract. 

3) A ‘conterparty’ means the person who has accepted the 

applicability of the standard terms and conditions of the user by 

signing a written document or in another way.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1) Kontrak Baku berarti satu atau lebih ketentuan kontrak dirancang 

untuk dimasukkan dalam sejumlah kontrak, dengan pengecualian 

bawah ketentuan-ketentuan tersebut mengandung unsur esensi dari 

suatu kewajiban, dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan 

tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu. 

2) Pengguna berarti pihak yang membuat dan menggunakan kontrak 

baku. 

3) Pihak lawan berarti orang yang telah menerima ketentuan-

ketentuan syarat dari kontrak baku tersebut dengan 

menandatangani dokumen tertulis.) 

Ketidaktahuan pihak lawan dalam memasuki kontrak baku 

diatur dalam Article 6:232 Dutch Civil Code, yaitu : 

“Where the counterparty has accepted the applicability of the user’s 

standard terms and conditions, he is also bound by them if the user 

understood or ought or have understood that his counterparty, at the 

moment on which the contract was entered into (become binding), did 

not really know the content of these terms and conditions.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Dimana salah satu pihak telah menerima suatu ketentuan kontrak 

baku, pihak tersebut sudah terikat walaupun pihak yang 

menandatangani kontrak baku tidak mengerti daripada isi kontrak 

baku.) 

Perlindungan terhadap pihak penerima kontrak baku tersebut 

diatur dalam Article 6:233 Dutch Civil Code, yaitu : 
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A stipulation from the applicable standard terms and conditions is 

voidable : 

“1) If it is unreasonably burdensome for the counterparty, having 

regard to the nature and content of the contract, the way in which 

these standard terms and conditions have been formed, the interest 

of each party, as evident to the other, and the other circumstances 

of the case. 

2) If the user has not given his counterparty a reasonable opportunity 

to take knowledge of the content of the applicable standard terms 

and conditions.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Suatu klausul dalam Kontrak Baku dapat dibatalkan apabila : 

1) Ketentuan-ketentuan tersebut sangat merugikan pihak lawan, 

dengan mempertimbangkan sifat dan isi dari kontrak, bagaimana 

kontrak standar tersebut dibentuk dan keadaan kasus masing-

masing. 

2) Jika pembuat kontrak baku tersebut tidak memberikan kesempatan 

yang layan bagi pihak lawan untuk memahami isi dari kontrak 

baku.) 

10. Tinjauan Umum Tentang Notaris di Negara Belanda. 

a. Pengertian Notaris. 

Pengertian tentang Notaris diatur dalam Section 2 Notaries Act 

1999, yaitu :  

“1)  The office of notary confers the power to execute authentic notarial 

acts in the cases in which he is entrusted with this by law or a 

party requires this and to perform other activities with which he is 

entrusted by law.  

2) A person may use the title of notary only if he has been appointed 

and sworn in as such and has not been suspended or ceased to 

hold office.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  
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(1) Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan 

melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.  

2) seseorang dapat menggunakan jabatannya sebagai notaris jika ia 

telah ditunjuk dan  disumpah  sepanjang belum diberhentian.) 

b.  Tugas dan Wewenang Notaris. 

Pada umumnya, tugas dan wewenang seorang Notaris di 

Negara Belanda adalah sebagai berikut : 

“1) Conveying real property in the Netherlands. 

2) Creating or cancelling mortgages. 

3) Incorporating public or private limited liability companies (NVs 

and BVs) and altering their articles of association. 

4) Establishing foundations and associations (including cooperatives) 

or altering their constitution. 

5) Drawing up, altering and executing wills. 

6) Drawing up or altering marriage contracts (i.e. usually ante-

nuptial settlements) and registered domestic partnership 

agreements. 

7) Transferring registered shares. 

8) Legalizing signatures. 

9) Providing for gifts and donations in a notarial deed. 

For practical reasons a notary often also performs other types of 

legal transaction and drafts other types of agreement.”
32

 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(1) Mengadakan transaksi jual beli properti. 

2) Menanggungkan atau membatalkan hak tanggungan. 

3) Membentuk Perseroan Terbuka atau Perseroan Terbatas dan 

mengubah anggaran dasar perseroan tersebut. 

4) Mendirikan yayasan atau perkumpulan lain atau mengubah 

anggaran dasarnya. 

5) Membuat, mengubah dan melaksanakan wasiat. 

6) Membuat atau mengubah perjanjian perkahwinan (yaitu perjanjian 

perkahwinan) dan perjanjian kerjasama dalam negeri. 

7) Peralihan saham. 

8) Legalisasi. 

                                                           
32

 http://www.metisnotarissen.nl/fileadmin/content/documenten/METIS-Notaries_Netherlands.pdf. 

Diunduh pada tanggal 23 Juni 2014. 
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9) Membuat akta hibah. 

Untuk alasan tertentu seorang notaris juga melakukan jenis 

transaksi hukum lainnya seperti membuat konsep perjanjian.) 

Dalam prakteknya peran notaris Belanda terkait transaksi 

benda tetap sangat luas. Semua notaris telah memiliki akses online 

ke Pendaftaran Kadastral (Pencatatan tanah sesuai dengan batas-

batas dan lokasinya) selama lebih dari satu dekade, dan baru-baru 

ini akta yang terdaftar dari tahun terakhir telah dikopi dengan scan 

dan dapat diakses secara online juga.
33

 

11. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen di Negara 

Belanda. 

a. Pengertian Konsumen. 

Dalam Consumer Protection Law 2006 , konsumen adalah : 

“a natural person not acting in the exercise of his profession or 

Business.” 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(orang perorangan yang dalam hal ini tidak bertindak untuk 

kepentingan komersial.) 

b. Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha. 

1) Kewajiban Konsumen (Pembeli) 

Menurut Article 7:26 Dutch Civil Code, Kewajiban 

Pembeli adalah sebagai berikut :  

(1) The buyer has the obligation to pay the purchase price.  

(2) The payment of the purchase price has to be made at the 

moment and at the place of the supply of the sold object. In the 

                                                           
33

  Arie Sukanti Hutagulung, et al, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Jakarta : 

Pustaka Larasan, 2012), hlm. 60. 

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



60 

 

 

 

event of a consumer sale agreement the buyer may only be 

obliged to pay half of the purchase price in advance.  

(3) Where a notarial deed is required for the transfer of ownership 

of the sold object, followed by the registration of that deed in 

the public registers which are kept for this purpose, then the 

indebted purchase price must have been brought out of the 

control of the buyer at the latest at the moment on which this 

notarial deed is signed and it only needs to be brought under 

control of the seller after this deed has been registered.  

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

((1)  Pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran 

(2) Pembayaran harus dilakukan pada saat dan tempat 

dilakukannya jual beli. Dalam terdapat perjanjian jual beli, 

pembeli dapat membayar sebagian dari jumlah harga jual beli 

objek tersebut. 

(3) Jika diperlukan akta peralihan atas jual beli objek tersebut, 

maka harus diikuti dengan pendaftaran akta peralihan tersebut 

di instansi yang berwenang. Harga jual beli harus dilunasi oleh 

pembeli sebelum dilakukannya penandatanganan akta peralihan 

dan diserahkan kepada penjual setelah akta tersebut 

didaftarkan.) 

    

Kemudian menurut Article 7:12:2 Dutch Civil Code, juga 

ditentukan :  

“The buyer bears the costs of taking delivery and the costs of a 

deed of sale and of the transfer”. 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Pembeli menanggung biaya pengambilan dan biaya pembuatan 

akta peralihan). 

 

2) Kewajiban Pelaku Usaha (Penjual) 

Menurut Article 7:9 Dutch Civil Code, Kewajiban Penjual 

adalah sebagai berikut :  
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(1) The seller is obliged to transfer and supply the sold object and 

its accessories. The accessories include the available title deed 

and other supporting documents; as far as the seller keeps an 

interest in these documents himself, he only has to hand over, 

upon the request of the buyer and at the buyer's costs, a 

duplicate or an abstract thereof. 

(2) The term 'supply' is understood as the act by which the seller 

puts the buyer in possession of the sold object.  

(3) In case of a sale under retention of title the term 'supply' is 

understood as the act by which the sold object is placed under 

control of the buyer. 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

((1) Penjual wajib mengalihkan dan menyerahkan objek yang dijual 

serta perlengkapannya. Perlengkapan tersebut meliputi akta-akta 

dan dokumen-dokumen pendukung. Penjual boleh menyimpan 

dokumen-dokumen itu sendiri dan hanya harus diserahkan 

apabila atas permintaan dan biaya dari pembeli. 

(2) Istilah menyerahkan dipahami sebagai tindakan di mana penjual 

menempatkan pembeli dalam kepemilikan objek yang terjual. 

(3) Dalam kasus penjualan di mana peralihan hak harus dilakukan 

dengan akta-akta tertentu maka istilah mengalihkan dipahami 

sebagai tindakan di mana objek jual beli ditempatkan di bawah 

kekuasaan pembeli.) 

 

Kemudian menurut Article 7:12:1 Dutch Civil Code, juga 

ditentukan :  

“The seller bears the costs of supply, including those of weighing 

and counting”. 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Penjual menanggung biaya pengangkutan, termasuk berat dan 

jumlah.) 

Dalam  Article 7:10 Dutch Civil Code, juga ditentukan :  

(1)  As of the moment that the sold object has been supplied to the 

buyer, he bears all risks concerning that object, even when the 
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ownership of it is not yet transferred to him. Therefore he still 

has to pay the purchase price if the sold object has been 

destroyed or damaged by a cause that is not attributable to the 

seller.  

(2) The same applies as of the moment that the buyer is in default 

with performing an act through which he has to participate in 

the supply. When the sold object is only determined by its type, 

then the default of the buyer only makes that the risks passes to 

him when the seller has pointed out a specific object with 

which he will perform his obligation derived from the sale 

agreement and he has informed the buyer about this in 

advance. 

(3) If the buyer invokes on appropriate grounds his right to rescind 

the sale agreement or to demand the replacement of the sold 

object, then the risks related to that object remain with the 

seller. 

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

((1) Pada saat objek jual beli telah diserahkan kepada pembeli, 

pembeli harus menanggung segala resiko terkait atas objek 

tersebut walaupun belum terjadi peralihan hak atas objek 

tersebut. Dengan demikian, pembeli tetap harus melakukan 

pembayaran atas objek dimaksud walaupun objek tersebut telah 

musnah atau rusak yang tidak disebabkan oleh penjual.   

(2) Hal tersebut berlaku juga apabila pembeli lalai dalam 

melakukan kewajibannya dalam penyerahan objek. Apabila 

kelalaian pembeli menimbulkan resiko atas objek tersebut, maka 

resiko tersebut merupakan kewajibannya, sepanjang penjual 

dapat membuktikan kelalaian pembeli akan kewajibannya dalam 

perjanjian jual beli dan penjual telah memberitahukan kepada 

pembeli sebelumnya  

(3) Apabila pembeli menggunakan haknya untuk membatalkan atau 

meminta penggantian objek jual beli, maka resiko atas objek 

tersebut tetap merupakan tanggung jawab penjual.) 

 

Selanjutnya dalam Article 7:11 Dutch Civil Code, juga 

ditentukan :  

“When, in the event of a consumer sale agreement, the seller or a 

carrier assigned by him, hands over the sold object at the address 

of the buyer, the buyer only bears the risks related to that object as 

Ari Fernando Rachmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah di Indonesia dan Belanda Menurut Asas 
Kebebasan berkontrak Serta Perspektif Perlindungan Konsumen, 2014 
UIB Repository (c) 2014



63 

 

 

 

of the moment that it has been handed over at his address, even if 

the object already had been supplied in the sense of Article 7:9.  

Penulis mengartikan kalimat diatas secara bebas sebagai 

berikut :  

(Dalam perjanjian jual beli, penjual atau pengangkut yang ditunjuk 

menyerahkan objek jual beli ke alamat pembeli, pembeli hanya 

menanggung resiko atas objek tersebut apabila objek tersebut telah 

diserahkan kepada alamatnya walaupun telah diatur dalam Pasal 

7:9). 
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