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ABSTRAK 

Perjanjian pengikatan jual beli dalam sistem pre project selling, 

dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dari 

tindakan ingkar janji atau wanprestasi. Perjanjian pengikatan jual beli dalam 

sistem pre project selling seringkali selalu identik dengan model perjanjian baku 

yang isinya telah ditentukan secara sepihak. Seiring dengan perkembangannya 

untuk memenuhi fleksibilitas dan nilai ekonomis dari suatu kondisi dalam sistem 

pre project selling ini perjanjian pengikatan jual beli selain dalam bentuk akta 

otentik juga sering dibuat secara di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli atas 

sistem pre project selling dan kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli 

dalam hal para pihak wanprestasi atas sistem pre project selling. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan proses kajian untuk 

menemukan aturan hukum guna menjawab isu-isu yang dihadapi. 

 

Kata Kunci: perjanjian pengikatan jual beli,pre project selling, wanprestasi 
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ABSTRACT 

The sale and purchase binding agreement in the pre project selling system, 

is implemented with the aim of protecting the interests of the parties from default 

or breach of contract. The sale and purchase binding agreements in the pre 

project selling system are often identical to the standard agreement model whose 

contents have been determined unilaterally. In its development development to 

meet the flexibility and economic value of a condition in this pre project selling 

system, the sale and purchase binding agreement in addiction to being in the form 

of authentic deed, are also often made privately in the form of privately made 

deed. This study aims to find out how the legal standing of the sale and purchase 

binding agreement on the pre project selling system and the legal force of the sale 

and purchase binding agreement in the event that the parties default on the pre 

project selling system. The type of research used is normative research method, 

with the study process to find the rule of law to answer the issues. 

Keywords:  sale and purchase binding agreement, pre project selling, default or 

breach of contract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Putera Batam. 

 Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan 

senang hati. 

 Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas 

akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai 

pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera 

Batam. 

2. Bapak Dr. Hendri Herman, SE., M.Si.selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Humaniora Universitas Putera Batam. 

3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Putera Batam. 

4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktunya yang sangat berharga dan memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam 

5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam. 

6. Ibu, kakak, keluarga, yang telah mendukung penulis baik spirit maupun 

materi, selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan selalu 

mengiringi doa mereka yang terbaik untuk penulis. 

7. Seluruh sahabat penulis terutama teman-teman seperjuangan S1 Prodi 

Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan moral dan 

semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini. 

 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan pembaca dan rekan-rekan sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. 

 

Batam, 22 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 Selly 

 

 

 



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN SAMPUL  i 

HALAMAN JUDUL  ii 

SURAT PERNYATAAN  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  iv 

ABSTRAK  v 

ABSTRACT  vi 

KATA PENGANTAR  vii 

DAFTAR ISI  viii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakangPenelitian  1 

1.2. IdentifikasiMasalah  9 

1.3. Batasan Masalah  10 

1.4. Rumusan Masalah  10 

1.5. Tujuan Penelitian  10 

1.6. Manfaat Penelitian  11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teori  13 

2.1.1. Perjanjian Secara Umum  13 

2.1.2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli  22 

2.1.3. Pre Project Selling  31 

2.1.4. Kedudukan dan Kekuatan Hukum  31 

2.2. Kerangka Yuridis  34 

2.2.1. Tinjauan Yuridis Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal-pasal lainnya  

yang terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli  34 

2.2.2. Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019  

tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli  34 

2.3. Penelitian Terdahulu  35 

2.4. Kerangka Pemikiran  44 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian  45 

3.2. Metode Pengumpulan Data  46 

3.2.1. Jenis Data  46 

3.2.2. Alat Pengumpulan Data  47 

3.3. Analisis Data  48 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. HasilPenelitian  50 

4.1.1. Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli  50 

4.1.2. Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli  55 

4.2. Pembahasan  57 

4.2.1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Sistem Pre Project Selling  57 

4.2.2. Jual Beli dengan sistem Pre Project Selling  65 



 

ix 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  75 

5.2 Saran  77 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

“FOLLOW YOUR DREAMS” 

 

“HAPPINESS IS A STATE OF MIND” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesejahteraan umum menjadi tujuan nasional dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai tugas untuk 

mewujudkan tujuan nasional, yang di dalamnya termasuk tujuan untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional merupakan semua upaya 

dan proses pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan taraf 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan dilaksanakan 

hampir di semua aspek kehidupan masyarakat.  

Setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan dan 

menjalani kehidupan yang sejahtera, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana diatur 

dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan kebutuhan 

akan rumah sebagai tempat tinggal merupakan tanggung jawab dari masing-

masing individu. Dalam proses pemenuhannya baik pemerintah dan perusahaan 

swasta yang menjalankan usaha dalam bidang pembangunan perumahan juga turut 

berpartisipasi.  

Tempat tinggal merupakan kebutuhan bagi semua kalangan masyarakat. 

Tempat tinggal termasuk kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang sifatnya 
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mendesak dan wajib untuk terpenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. 

Kebutuhan akan tempat tinggal adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di 

atas sebidang tanah. Dalam perkembangannya kebutuhan akan tanah dan 

bangunan semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah manusia yang memerlukan 

tanah untuk tempat tinggal semakin hari semakin banyak. Selain itu kemajuan dan 

perkembangan ekonomi, membutuhkan ketersediaan tanah dalam jumlah besar, 

seperti untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan 

dan jalan untuk sarana perhubungan.(Hapsari, 2018) 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk yang 

padat. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahun mengakibatkan 

kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal semakin meningkat bersamaan 

dengan peningkatan penduduk, termasuk di wilayah perkotaan maupun perdesaan. 

Kebutuhan akan bangunan rumah memberikan kesempatan bagi badan usaha yang 

menjalankan kegiatan usaha dibidang penyelenggaraan perumahan untuk 

melakukan kegiatan bisnis dibidang properti (sering disebut pengembang atau 

developer). Banyaknya pengembang atau pihak swasta, sangatlah membantu dan 

mempermudah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya serta 

meningkatkan kegiatan investasi.  

Dalam perkembangan hukum perdata yang kita konstatir ialah terjadinya 

proses sosialisering. Maksudnya adalah terdapat proses ikut campur tangan dari 

pemerintah maupun masyarakat dalam hubungan keperdataan. Perkembangan lain 

yang kita lihat pada hukum perdata ialah dari yang konkrit kepada yang 
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umum.Kemudian timbul hukum perjanjian atau kontrak. Ini mencakup berbagai 

jenis perjanjian yang sifatnya umum. (Mertokusumo, 2019) 

Kepemilikan rumah tinggal atau hunian dibuktikan pada adanya suatu 

sertipikat hak atas tanah. Hak atas tanah dapat diperoleh melalui salah satu 

perbuatan hukum pengalihan hak seperti, transaksi jual beli, pewarisan, hibah, 

tukar menukar, pemisahan dan pembagian harta bersama serta pemasukan modal 

dalam perusahaan. Setelah transaksi jual beli terjadi, hak atas tanah tidak secara 

otomatis beralih kepada pembeli. Masih terdapat beberapa proses-proses 

selanjutnya yang harus dipenuhi hingga kepemilikan tanah beralih ke pihak 

pembeli. 

Jual beli merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk 

mengalihkan hak atas tanah. Secara umum jual beli dapat dikatakan sebagai 

transaksi give and take, yaitu dengan memberikan sejumlah uang untuk 

mendapatkan barang yang dikehendaki. Jual beli dalam KUH Perdata Pasal 1457, 

sebagai suatu perjanjian, yang dilaksanakan dengan penjual mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan hak atas tanah kepada pembeli yang juga mengikatkan diri 

untuk membayar harga yang telah disepakati bersama. Setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pengertian jual beli tanah telah berubah 

menjadi perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya yang bersifat 

tunai. Selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana dari UUPA, yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan 
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bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( selanjutnya disebut PPAT).  

Pada kondisi tertentu yang mengakibatkan Akta Jual Beli belum bisa 

dibuat oleh PPAT, maka oleh Notaris akan dibuatkan akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli. Penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli belum 

menyebabkan terjadinya pemindahan hak, karena peralihan hak didasarkan pada 

akta jual beli oleh PPAT. Perjanjian pengikatan jual beli ini dilakukan sebagai 

perjanjian pendahuluan. Perjanjian pendahuluan dilakukan sebagai langkah untuk 

mempermudah kegiatan jual beli rumah dan memberikan kepastian hukum serta 

perlindungan hukum bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Perjanjian 

pendahuluan lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini 

(untuk selanjutnya disebut PPJB). 

PPJB dilakukan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli sebagai 

perjanjian pendahuluan dengan tujuan untuk mengikat para pihak terlebih dahulu. 

Salah satu sebab yaitu adanya persyaratan yang belum dipenuhi untuk melakukan 

transaksi jual beli. Hal-hal yang menyebabkan suatu akta jual beli belum dapat 

dilakukan antara lain, sertipikat yang masih dalam proses, belum terjadinya 

pelunasan harga dan adanya persyaratan khusus yang lain antara penjual dan 

pembeli. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH 

Perdata), tidak mengatur secara khusus perihal PPJB. Pada prinsipnya PPJB 

tunduk pada ketentuan umum perjanjian Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. 
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Pada Pasal 1313 yang memberikan rumusan tentang perjanjian. PPJB dibentuk 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak dapat merumuskan dan 

membuat sendiri aturan-aturan sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Aturan-aturan 

tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian dan sesuai dengan syarat 

sahnya perjanjian. Ditandatanganinya PPJB sebagai perjanjian oleh para pihak, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata akan mengikat seperti undang-

undang bagi para pihak. PPJB berisikan ketentuan untuk melakukan jual beli 

tanah apabila semua persyaratan yang diperlukan sudah terpenuhi. 

PPJB ada dengan tujuan untuk menjaga hak-hak para pihak apabila dalam 

kondisi tertentu dikemudian hari timbul masalah yang mengakibatkan perjanjian 

tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan atau ingkar janji 

(wanprestasi). PPJB dibuat oleh para pihak adalah dengan maksud untuk 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang 

membuatnya. PPJB pada pelaksanaannya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh 

Notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. PPJB antara 

para pihak pada kondisi tertentu juga dapat dilakukan melalui akta dibawah 

tangan. 

Jual beli rumah merupakan kegiatan transaksi bisnis yang sangat umum 

dilakukan. Tetapi dalam transaksi jual beli rumah juga berisiko tinggi karena 

melibatkan perpindahan kepemilikan hak atas tanah bagi pihak penjual dan 

perpindahan sejumlah uang bagi pembeli untuk mendapatkan kepemilikan hak. 

Aturan hukum mengenai PPJB, ada dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun (untuk selanjutnya disebut UU Rumah Susun), 
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serta ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (untuk selanjutnya disebut UU Perumahan 

dan Kawasan Permukiman).  

Untuk mengoptimalkan hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian pada tahun 2019 kembali 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (untuk 

selanjutnya disebut Permen PUPR 11/PRT/M/2019). Permen PUPR terbaru 

mengatur ruang lingkup PPJB yang meliputi pengaturan sistem pemasaran dan 

PPJB. 

Banyaknya badan usaha yang bergerak dalam bidang real estate 

mengakibatkan persaingan antara para pengembang menjadi sangat ketat dari 

tahun ke tahun. Untuk menarik pembeli timbullah strategi pemasaran dengan 

sistem yang praktis dan efektif untuk menjual properti, baik yang berupa 

perumahan, perkantoran, maupun apartemen. Berbagai macam penawaran dan 

cara promosi pun dilakukan guna menarik minat calon pembeli.  

Pemasaran unit rumah sering ditawarkan oleh pengembang biasanya dengan 

sistem cicilan dan sistem KPR. Strategi pemasaran maupun konsep ini dikenal 

dengan istilah sistem pre project selling. Pre project selling adalah cara penjualan 

properti sebelum bangunan fisik rumah atau perumahan selesai dibangun. Konsep 

pemasaran ini menjadi salah satu strategi pemasaran yang dapat dikatakan cukup 

efektif karena berhasil menarik banyak pembeli dengan perencanaan dan 
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keterbatasan dana. Dengan menawarkan sistem pre project selling, masyarakat 

dalam hal ini bertindak sebagai konsumen akan cepat tertarik. Ini disebabkan 

sistem pre project selling biasanya menggunakan sistem yaitu membeli rumah 

secara kredit, yang biasa disebut Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Sistem 

pembelian rumah dengan cara ini menjadi pilihan memiliki rumah terjangkau bagi 

banyak orang. (Bhakti, 2019) 

Dampaknya PPJB seringkali digunakan sebagai alternatif dalam sistem Pre 

project selling sebagai cara efisien dan cepat untuk menjual properti. Pre project 

selling adalah menjual suatu proyek dengan bangunan obyek yang masih belum 

berwujud dan baru akan ada di masa mendatang. PPJB digunakan dalam system 

ini merupakan cara pengembang untuk mendapatkan dana sebagai modal untuk 

menjalankan bisnis. Setelah mendapatkan cukup dana maka pengembang akan 

melakukan pembangunan, biasanya dana diperoleh dari uang muka pembeli 

maupun angsuran yang dibayar oleh pembeli. 

Menurut Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyebutkan bahwa: 

 “Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih 

dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem 

perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian 

atas:  

a. status pemilikan tanah;  

b. hal yang diperjanjikan; 

c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk; 

d.  ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan 

e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen).  
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Tidak jarang pengembang melakukan pemasaran properti yang masih dalam 

konsep perencanaan dan seringkali bangunan fisiknya masih belum ada. Untuk 

memiliki rumah tidak sedikit masyarakat yang memesan unit rumah yang masih 

dalam bentuk site plan. Walau bangunan berupa rumah belum ada secara fisik, 

masyarakat melakukan transaksi dengan membayar sejumlah uang pemesanan 

atau booking fee sebagai tanda jadi. Dengan kondisi demikian bila dilihat dari 

perspektif hukum tentu transaksi jual beli tidak memungkinkan untuk dilakukan 

atau tidak memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian. Permasalahan timbul 

sebab perjanjian pengikatan jual beli tidak memenuhi syarat objektif, karena 

dilakukan tanpa mengetahui apakah objek perjanjian benar benar jelas dan ada.  

Tentunya hal ini memungkinkan adanya risiko-risiko yang mungkin akan dialami 

oleh pembeli dalam hal pengembang wanprestasi.  

Definisi PPJB diatur kembali dalam Permen PUPR 11/PRT/M/2019 Pasal 1 

ayat (2) yang berbunyi:  

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku 

pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan 

rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum 

pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk 

rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris.”  

Didalam pasal ini terdapat poin penting yang menegaskan bahwa, PPJB 

dinyatakan dalam akta notaris.  

Selanjutnya juga ditegaskan kembali bahwa “PPJB ditandatangani oleh 

calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris” (Pasal 12 

ayat 1 Permen PUPR 11/PRT/M/2019). Dari pasal ini bisa diartikan bahwa 
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Permen PUPR 11/PRT/M/2019 mewajibkan pembuatan dan penandatanganan 

PPJB dilakukan dihadapan notaris. Pada sistem pre project selling, sebelum 

maupun setelah aturan ini berlaku, pengembang mayoritas menggunakan PPJB 

yang dibuat secara bawah tangan. Sehubungan dengan perubahan kondisi tersebut, 

tentunya akan menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum baru, jika PPJB tidak 

dibuat oleh notaris. Dalam hal ini tentunya juga akan berdampak terhadap 

kedudukan hukum PPJB yang dibuat secara bawah tangan baik sebelum maupun 

sesudah ditetapkannya Permen PUPR 11/PRT/M/2019 ini. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) 

ATAS SISTEM PRE PROJECT SELLING DI KOTA BATAM”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Peraturan-peraturan mengenai bentuk perjanjian pengikatan jual beli dalam 

sistem pre project selling setelah adanya Permen PUPR 11/PRT/M/2019, 

masih belum terlaksana dengan baik. 

2. Keterbatasan dan minimnya wawasan masyarakat akan sistem pre project 

selling ini dalam hal pengembang melakukan wanprestasi. 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan pembahasan, maka batasan masalah pada dalam 

penelitian ini, yaitu terbatas pada, analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

atas sistem Pre Project Selling dalam aspek Hukum Perdata. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas sistem 

Pre Project Selling?  

2. Apakah kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apabila 

para pihak wanprestasi atas sistem Pre Project Selling?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) atas sistem Pre Project Selling. 

2. Untuk mengetahui apakah kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) apabila para pihak wanprestasi atas sistem Pre Project Selling.  
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1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin disampaikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

literatur pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perdata 

yang terkait dengan kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian pengikatan 

jual beli atas sistem pre project selling. 

2. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

tambahan referensi dalam penelitian berikutnya serta memperbaiki 

penelitian sebelumnya.. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Aparatur Pembuat Peraturan Perundang-Undangan 

Hasil penelitian ini diharapan dapat menambah wawasan bagi praktisi 

terkait dengan penerapan asas-asas hukum dan aturan hukum yang tepat 

dalam penyusunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan sistem Pre 

Project Selling. Dengan demikian diharapkan akan terwujud perjanjian 

yang memberikan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi para 

pihak. Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan 

keputusan dan kebijakan bagi aparatur pembuat perundang-undangan 

khususnya perjanjian dalam bidang Hukum Perdata.  
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2. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai 

suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasi di lingkungan 

masyarakat. 

3. Bagi Universitas Putera Batam 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan 

bagi dalam pembaca maupun masyarakat mengenai transaksi jual beli 

dengan menggunakan suatu perjanjian pengikatan jual beli atas sistem pre 

project selling. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Perjanjian Secara Umum 

Hukum Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Buku III tentang Perikatan, yang menganut sistem terbuka atau open system. 

Sistem terbuka atau open system ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

1. Pengertian Perjanjian 

Hukum perjanjian disebut dengan istilah kontrak atau contract, dalam 

bahasa inggris. Praktiknya kontrak seringkali dianggap sama dengan perjanjian. 

Masyarakat menggunakan istilah kontrak dan perjanjian secara bergantian dan 

beriringan sesuai dengan keperluan. Menurut Henry Campell Black, kesepakatan 

antara para pihak yang terjadi dapat menimbulkan, mengubah atau melenyapkan 

suatu hubungan hukum disebut sebagai perjanjian. (Fuady, 2016) 

Menurut Van Dunne, perjanjian diibaratkan sebagai hubungan hukum antara 

para pihak berdasarkan kesepakatan yang akan menimbulkan akibat hukum. 

Hubungan hukum maksudnya ialah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. 

Konsekuensinya ialah munculnya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Oleh 

karena itu, kontrak atau perjanjian pada tahap kontraktual perlu ditinjau ulang 

dengan memperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup 
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tahapan pracontractual dan post contractual. Pracontractual merupakan tahap 

penawaran dan penerimaan, sedangkan post contractual adalah pelaksanaan 

perjanjian. (H.S., 2013) 

Subekti, menyatakan bahwa suatu perjanjian terjadi ketika ada pihak yang 

berjanji kepada pihak lain untuk suatu kondisi. Perjanjian termasuk salah satu 

sumber dari perikatan. Peristiwa perjanjian tersebut kemudian menyebabkan 

timbulnya suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum 

yang dimaksud adalah bahwa perjanjian akan menimbulkan suatu ikatan prestasi 

bagi pihak tertentu yang merealisasikannya. (Subekti, 2019) 

Hukum perjanjian diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur 

hubungan hukum para pihak. Para pihak yang memiliki kepentingan tertentu akan 

mengikatkan dirinya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu untuk 

memberikan, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.(Fuady, 2016) 

 

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Persyaratan wajib dipenuhi dalam mengadakan perjanjian ditetapkan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian dinilai sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1) Kata sepakat. 

2) Kecakapan. 

3) Suatu hal tertentu. 

4) Suatu sebab yang halal. 

 

Persyaratan diatas memuat pihak yang membuat perjanjian dan isi 

perjanjian. Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua syarat 
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terakhir disebut syarat objektif. Konsekuensi hukum jika syarat subjektif tidak 

terpenuhi yaitu perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. Apabila syarat 

objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya dan otomatis 

akan batal demi hukum. (Meliala, 2015) 

Kesepakatan dapat terjadi melalui tulisan, lisan, simbol tertentu bahkan 

dalam keheningan. Kesepakatan secara verbal atau lisan adalah hal biasa dalam 

masyarakat, tetapi terkadang tidak disadari dan diakui sebagai suatu perjanjian. 

(Miru, 2014) Untuk mengadakan perjanjian seseorang harus dianggap cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum. Kriteria seseorang yang cakap hukum 

menurut Abdulkadir Muhammad adalah(Muhammad, 2017): 

1. Dewasa, (21 tahun dalam Hukum Perdata) 

2. Berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah. 

3. Tidak dalam masa hukuman.  

4. Berjiwa dan berakal sehat. 

 

Seseorang dianggap cakap selama tidak berada dalam keadaan sebagai 

berikut: 

1. Orang yang belum dewasa. 

2. Orang yang ditempatkan dalam pengampuan. 

3. Perempuan yang bersuami, tetapi oleh Mahkamah Agung ketentuan 

ini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. 

4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan 

perbuatan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata). 

 

Suatu hal tertentu menjadi objek yang ditentukan dalam perjanjian. 

Kemudian suatu sebab yang halal, diartikan bahwa perjanjian harus dibuat dengan 

sebab yang diperbolehkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. 

Pada kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan 
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bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan. Kecacatan 

ini biasanya disebut dengan cacat kehendak yang memungkinkan perjanjian itu 

dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. (H.S., 2013) 

Menurut KUH Perdata, cacat kehendak yang mengakibatkan bahwa 

kesepakatan dianggap tidak terpenuhi atau tidak sah apabila terjadi kekhilafan, 

paksaan dan penipuan. Kekhilafan merupakan kekeliruan tentang apa yang 

diperjanjikan, namun ada pihak tertentu yang mengabaikan dan sengaja 

membiarkan keadaan itu berlanjut. Paksaan terjadi apabila salah satu pihak 

memberikan sepakat dengan perjanjian dikarenkan suatu paksaan yang dilakukan 

secara psikologis atau mental. Jika paksaan fisik terjadi maka kesepakatan tidak 

akan terjadi. Penipuan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak dengan sengaja 

memengaruhi pihak lain supaya menuruti semua keinginannya (diatur dalam KUH 

Perdata Pasal 1321 dan Pasal 1449). Kemudian penyalahgunaan keadaan lahir 

sebagai perkembangannya dari cacat kehendak diluar KUH Perdata. 

Penyalahgunaan keadaan diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh 

pihak yang memiliki posisi kuat dari segi tertentu sehingga pihak lemah 

menyepakati hal yang memberatkan baginya.  

Syarat tambahan pada suatu perjanjian juga berlaku terhadap seluruh bentuk 

dan jenis perjanjian antara lain, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik, sesuai kepatutan, kebiasaan atau undang-undang dan ketertiban umum 

(Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUH Perdata).  
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3. Unsur-unsur Perjanjian 

Didalam perjanjian terdapat tiga unsur yakni esensialia, naturalia dan 

aksidentalia. Esensialia sebagai unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, 

misalnya dalam barang dan harga dalam perjanjian jual beli. Perjanjian akan 

dianggap tidak pernah ada apabila unsur esensialia tidak terpenuhi. Naturalia 

merupakan unsur yang diatur oleh undang-undang, meskipun para pihak tidak 

mencantumkannya dalam perjanjian. Misalnya para pihak tidak mengatur 

ketentuan mengenai biaya akta jual beli, dari Pasal 1466 KUHPerdata telah 

menetapkan bahwa biaya akta jual beli dan biaya tambahan lainnya dipikul oleh si 

pembeli, kecuali jika diperjanjikan lain. Jadi unsur naturalia ini yang akan tetap 

berlaku, karena para pihak tidak menyebutkannya dalam perjanjian.Aksidentalia 

merupakan unsur yang ditambahan dalam perjanjian oleh para pihak karena 

undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, 

apabila pihak penyewa terlambat menyerahkan rumah yang disewa setelah jangka 

waktu kontrak sewa berakhir, maka akan dikenakan denda sesuai perjanjian dan 

lain-lain. (Meliala, 2015) 

 

4. Asas-asas Perjanjian 

1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) 

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
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d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (H.S,2013) 

Asas kebebasan berkontrak memberi petunjuk ketika akan membuat kontrak 

atau perjanjian, para pihak secara hukum harus dalam keadaan bebas untuk 

menentukan hal yang ingin mereka cantumkan dalam perjanjian. Namun, 

setelah mereka menandatangani perjanjian tersebut, maka para pihak sudah 

terikat dan tidak lagi bebas terhadap apapun yang telah mereka sebutkan 

dalam perjanjian (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Asas ini merupakan 

konsekuensi dari sistem terbuka, jadi siapa saja bebas untuk mengadakan 

perjanjian selama memenuhi ketentuan diatur yaitu, persyaratan sahnya 

perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, tidak dilarang oleh undang-undang, 

tidak melanggar kebiasaan yang berlaku dan adanya itikad baik. (Fuady, 

2016) 

2. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. 

Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap sudah terjadi pada 

saat tercapainya kata sepakat para pihak. (Meliala, 2015) 

3. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum) 

Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan konsekuensi perjanjian. Hakim 

atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh 

para pihak seperti sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak tersebut. (H.S., 

2013) 
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4. Asas Itikad Baik (geode trouw, in good faith) 

Asas itikad baik mengatur keharusan bagi para pihak yang mengadakan 

perjanjian agar melaksanakan isi perjanjian dengan sikap dan kemauan yang 

baik.  (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). (H.S., 2013) 

5. Asas Keperibadian 

Asas keperibadian mengatur mengenai subjek perjanjian. Asas ini 

menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para 

pihak yang membuat perjanjian itu. Para pihak tidak dapat mengadakan 

perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam Derdenbeding atau 

janji untuk seorang pihak ketiga, (Pasal 1317 KUH Perdata). (Meliala, 

2015) 

6. Asas persamaan hukum 

Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan 

perjanjian memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam 

hukum. Subjek hukumnya tidak dibeda-bedakan satu sama lain meskipun 

mempunyai warna kulit, agama, dan ras yang berbeda. (H.S., 2013) 

 

5. Macam-Macam Perjanjian 

Ada dua macam perjanjian yaitu, perjanjian obligatoir dan non obligatoir. 

Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk 

membayar dan menyerahkan sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir 

merupakan perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau 

menyerahkan sesuatu. (Komariah, 2019) 
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6. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Ada dua macam bentuk perjanjian yaitu, tertulis dan lisan (verbal). 

perjanjian tertulis dibedakan menjadi tiga yaitu :  (H.S., 2013) 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak yang 

berkepentingan saja.  

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para 

pihak.  

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk 

akta notariil maupun oleh pejabat yang berwenang. Akta autentik 

dianggap sebagai bukti bagi para pihak. 

 

7. Subjek Perjanjian 

Subjek dalam perjanjian adalah seorang manusia atau badan hukum. 

Perjanjian dapat diadakan dan dikatakan mengikat apabila setiap subjek 

memenuhi kondisi tertentu.  Menurut Subekti orang atau manusia merupakan 

pembawa hak (subjek hukum). Orang yang menjadi subjek hukum dalam 

perjanjian haruslah cakap hukum. Badan hukum juga termasuk sebagai subjek 

dalam hukum perjanjian. Badan hukum harus memenuhi persyaratan formal 

badan hukum. Apabila yang mengadakan perjanjian adalah badan hukum, yang 

berhak mewakili adalah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang atau 

dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Para pihak dalam perjanjian juga 

digolongkan ke dalam tiga kelompok, karena memiliki aturan yang berbeda yaitu, 

pelaku usaha, konsumen, dan nonprofesional. (Miru, 2014) 
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Orang perseorangan dan badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sama 

dalam perjanjian. Subjek hukum dalam hukum perjanjian dapat berupa, orang 

dengan orang, orang dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan 

hukum.  

 

8. Objek Perjanjian 

Objek perjanjian disebut prestasi. Prestasi dalam perjanjian harus memenuhi 

kriteria dan persyaratan peraturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum dan tata susila. Menurut KUH Perdata prestasi merupakan isi 

dari perjanjian. Isi dari perjanjian dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi tersebut dapat benda, tenaga atau 

keahlian dan suatu tindakan tertentu. (Miru, 2014) 

 

9. Wanprestasi  

Dalam hukum perdata tidak jarang terjadi pelanggaran kaedah hukum 

perdata.  Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelanggaran perjanjian atau 

yang lazim disebut wanprestasi atau ingkar prestasi. Pada hakekatnya wanprestasi 

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

Suatu perjanjian menimbulkan perikatan. Diadakannya perjanjian yang 

menimbulkan perikatan, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, bertujuan untuk 

pembayaran atau untuk dilaksanakan. Sekalipun tujuan diadakannya perjanjian 

pada dasarnya untuk dilaksanakan, namun dalam kenyataannya ada yang 

terlaksana atau dilaksanakan secara sukarela atau ada yang tidak dilaksanakan 
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baik secara sengaja atau tidak. Wanprestasi terjadi apabila ada landasan 

perjanjiannya dan sanksinya adalah ganti rugi, pemenuhan prestasi dengan atau 

tanpa ganti rugi atau pemutusan perjanjian. (Mertokusumo, 2019) 

 

10. Teori Kepastian Hukum 

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan 

ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal utama dari ketiga hal ini tetapi 

tidak berarti dua unsur yang tadi dapat serta merta diabaikan. Hukum yang baik 

adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah 

keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan 

pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi 

hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut. 

Sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat 

berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.(Prayogo, 2016) 

 

2.1.2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

1. Jual beli 

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. 

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli. Isi 

dari perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli 

kepada pembeli dan berhak menerima harga, sedangkan pembeli berkewajiban 
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untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. (H.S., 2013)Jual beli 

merupakan perjanjian bernama, hukum telah memberikan nama dan pengaturan 

khusus untuk perjanjian ini. Perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata 

maupun KUHD. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 – Pasal 1540 KUH 

Perdata. (Miru, 2014) 

Penyerahan suatu barang kepada pihak pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata). 

Cara penyerahan benda dilakukan sesuai dengan barang yang diperjualbelikan 

tersebut. Apabila penjual lalai dan penyerahan tidak dapat dilaksanakan, maka 

pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan alasan penjual tidak 

memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1266 KUH 

Perdata bahwa syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian-

perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 

Disamping menuntut pembatalan perjanjian, si pembeli juga dapat menuntut agar 

penyerahan barang tersebut dilaksanakan sepanjang penyerahan tersebut masih 

memungkinkan untuk dilaksanakan bahkan dapat disertai penggantian biaya, rugi 

dan bunga.  (Miru, 2014) 

Perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen tidak hanya di atur 

dalam KUH Perdata tetapi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK).  

 

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Menurut Herliene Budiono, perjanjian pengikatan jual beli termasuk 

perjanjian obligatoir atau perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian 
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pendahuluan yang berbentuk bebas. Kedudukan PPJB sebagai perjanjian 

pendahuluan berfungsi untuk memperkuat perjanjian pokok yang biasanya berisi 

janji-janji dari para pihak pengembang (developer) yang mengandung ketentuan-

ketentuan tentang syarat-syarat yang telah disepakati, karena PPJB merupakan 

awal untuk lahirnya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini PPJB dilakukan, 

karena syarat-syarat untuk pembuatan AJB belum dapat dipenuhi. (Saraswita, 

2019) 

Persyaratan pembuatan AJB membutuhkan sertifikat asli yang akan 

digunakan untuk pengecekan atas keabsahannya. Oleh karena itu, PPAT belum 

dapat membuat AJB apabila penjual belum menyerahkan sertifikat asli. Selain itu 

apabila sebuah bangunan belum selesai dibangun, maka sertifikat atas bangunan 

tersebut tidak akan dikeluarkan. Oleh karena sertifikat belum ada, maka PPAT 

akan menolak pembuatan AJB. (Saraswita, 2019) 

PPJB dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Isi 

dari PPJB merupakan persyaratan dalam perjanjian yang mengatur hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.  (Agustian, 2020) 

PPJB merupakan suatu perikatan bersyarat atau perjanjian pendahuluan 

yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokok. 

Kedudukan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan berfungsi untuk mempersiapkan 

atau bahkan memperkuat perjanjian utama atau pokok yang akan dibuat karena 

PPJB merupakan awal dari lahirnya perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Jual Beli. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Muchtar Rudianto (2010) yang menyatakan 

perjanjian bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, 
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menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu 

hubungan hukum. (Astasari, 2020) 

 

3. Akta Autentik dan di bawah tangan 

Pembuatan perjanjian secara tertulis bertujuan agar memberikan kepastian 

hukum dan menjadi alat bukti yang sempurna. (H.S., 2013)Pada prinsipnya 

keharusan tertulis bagi suatu perjanjian mempunyai tujuan yuridis tertentu, yang 

dipersyaratkan dengan cara sebagai berikut (Fuady, 2016) 

1. Dipersyaratkan perjanjian tertulis hanya untuk perjanjian tertentu. 

Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa suatu perjanjian tidak 

gampang dibatalkan di kemudian hari. Misalnya keharusan membuat 

perjanjian tertulis bagi perjanjian hibah, kecuali hibah langsung dari 

tangan ke tangan. 

2. Dipersyaratkan hanya untuk perjanjian yang berobjekkan barang-barang 

tertentu saja. Misalnya perjanjian tertulis harus dibuat untuk suatu jual beli 

berobjekkan tanah. Dalam hal ini, keharusan tertulis tersebut mempunyai 

tujuan utama agar terjadi ketertiban dan kepastian dalam sistem 

pendaftaran tanah dan hukum tanah. 

3. Dipersyaratkan untuk perjanjian yang melibatkan jumlah uang tertentu. Di 

berbagai negara, seperti di negara Amerika Serikat, dikenal statute of 

fraud, di mana terhadap perjanjian yang melibatkan uang dalam jumlah 

banyak, misalnya sampai minimal jumlah sekian dolar, haruslah dibuat 

secara tertulis. Perjanjian seperti ini dianggap sangat penting dan sangat 
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rentan dimanipulasi, karena itu jika tidak ditulis, diperkirakan akan mudah 

terjadi sengketa, serta tidak memberikan rasa nyaman bagi para pihak 

dalam perjanjian tersebut. 

4. Dipersyaratkan karena kebiasaan praktik. Dalam hal ini dilakukan untuk, 

pertama untuk mempermudah pembuktian, sebagaimana diketahui baha di 

pengadilan perjanjian tertulis lebih mudah dapat dibuktikan dan lebih 

terpercaya dibandingkan dengan pembuktian secara lisan saja. Kedua 

untuk memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang 

bersangkutan. Misalnya terhadap perjanjian yang sangat detail, sangat 

komprehensif, atau melibatkan jumlah uang atau harga barang yang sangat 

besar.  

Pada umumnya suatu perjanjian tidak perlu dibuat di hadapan pejabat 

tertentu, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Misalnya terhadap perjanjian 

jual beli tanah yang harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT).  Atau ada juga perjanjian yang harus dibuat di depan notaris. Misalnya 

pembuatan perjanjian pendirian perseroan terbatas, yaitu disebut dengan akta 

pendirian PT, yang memang harus dengan akta notaris. Ada juga perjanjian yang 

supaya sah memerlukan persetujuan dari pihak lain. Misalnya terhadap perjanjian 

pengalihan hak tertentu, memerlukan persetujuan pihak tertentu. (Fuady, 2016) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Dari pasal 

tersebut dijelaskan bahwa ada 2 (dua) macam akta yaitu akta autentik dan akta di 

bawah tangan atau surat di bawah tangan. Definisi mengenai akta autentik dengan 
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jelas dapat di lihat di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu akta 

autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat 

akta itu dibuat.  Dari definisi tersebut akta dapat dikatakan akta autentik bukan 

karena penetapan undang-undang, tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan 

seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

pasal tersebut.   

Salah satu pejabat umum yang berwenang yang dimaksud disini antara lain 

adalah notaris, hal ini didasarkan pada  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJB), yang 

menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini.  

Akta notaris merupakan bukti prima facie mengenai fakta, yaitu penyataan 

atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris di Indonesia 

merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 

kesaksian atau melegalisir dan mengesahkan suatu fakta. Jika isi dari fakta 

tersebut disangkal di pengadilan, maka pengadilan harus menghormati dan 

mengakui isi akta notaris tersebut. Kecuali jika pihak yang menyangkal dapat 

membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau tidak sesuai 

dengan kesepakatan para pihak. (H.S., 2013) 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan tidak 

mengharuskan suatu format tertentu. Tetapi kontrak atau perjanjian yang dibuat di 
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hadapan notaris memiliki format tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis. Dalam menilai alat bukti 

pembentuk undang-undang dapat memberikan kebebasan kepada hakim atau 

mewajibkannya menganggap terbukti suatu peristiwa berdasarkan alat bukti 

tertentu. Pada dasarnya hakim bebas dalam menilai alat bukti. Kekuatan 

pembuktian akta dibedakan menjadi: kekuatan pembuktian lahir, kekuatan 

pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. (Mertokusumo, 2019) 

Kekuatan pembuktian lahir hanya terdapat pada akta autentik yang berarti 

bahwa tulisan yang lahirnya tampak sebagai autentik, maka berlaku sebagai akta 

autentik, dibuat oleh pejabat yang khusus ditunjuk untuk itu dan 

ditandatanganinya, kecuali ada bukti lawan. Kekuatan pembuktian lahir ini 

berhubungan dengan bentuk lahirnya saja, jadi apa yang tampak diluar. 

(Mertokusumo, 2019) 

Kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kenyataan bahwa seseorang 

tertentu pada hari tertentu menyatakan atau menerangkan apa yang tertulis dalam 

akta tersebut. Suatu akta dibawah tangan membuktikan secara paksa, bahwa si 

penandatangan menyatakan apa yang ditandatanganinya. Penyebutan tanggal 

mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sedangkan akta autentik membuktikan 

secara baik penyebutan tanggalnya maupun kenyataan bahwa pejabat dan para 

pihak telah menerangkan yang telah mereka tandatanganinya. Kekuatan 

pembuktian formil ini berhubungan dengan benar tidaknya ada pernyataan oleh si 

penandatangan, bukan mengenai benar tidaknya isi pernyataan itu.  
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Kekuatan pembuktian materiil berhubungan dengan pertanyaan apakah yang 

diterangkan dalam akta itu benar dan berdasarkan kenyataan. Di sini notaris hanya 

mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk 

menyelidiki kebenaran materiil yang dikemukakan kepadanya oleh penghadap. 

(Mertokusumo, 2019) 

Pada dasarnya akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 

Bukti sempurna memungkinkan adanya bukti lawan yang dapat melumpuhkan 

akta autentik sehingga dapat dibatalkan. Ada kalanya untuk sahnya perbuatan 

hukum disyaratkan agar dibuat dalam bentu akta autentik. Apabila hak ini tidak 

dipenuhi maka baik isi maupun aktanya batal. Sekarang ada kesalahan pada isi 

akta tetapi aktanya sendiri sebagai akta memenuhi persyaratan dan tidak cacat, 

kiranya tidak tepat kalau aktanya dibatalkan. Isi akta atau perbuatannyalah yang 

dibatalkan, sedangkan aktanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Di 

dalam peraturan jabatan notaris telah diatur sanksi apabila notaris dalam 

pembuatan akta melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan 

tersebut, yaitu aktanya hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. 

(Mertokusumo, 2019) 

Definisi mengenai akta di bawah tangan adalah sesuai dengan dengan Pasal 

1874 KUH Perdata yaitu, yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah 

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga 

dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari 

pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang 

melibatkan para pihak yang terkait tanpa perlu melibatkan pejabat umum yang 
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berwenang untuk itu. Singkat kata, segala bentuk tulisan atau akta yang buka akta 

autentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang 

tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah 

tangan. (Harahap, 2017) 

Akan tetapi dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai 

akta di bawah tangan diperlukan persyaratan sebagai pokok yaitu, a) surat atau 

tulisan itu ditandatangani, b) isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut 

perbuatan hukum (rechtshandeling) atau hubungan hukum (reschts bettrekking) 

dan c) sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di 

dalamnya. (Harahap, 2017) 

Pada dasarnya keabsahan akta di bawah tangan bertumpu pada dipenuhi 

atau tidak syarat formil dan materiil. Syarat formil akta di bawah tangan terdiri 

dari, 1) berbentuk tertulis atau tulisan, 2) dibuat secara partai (dua pihak atau 

lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, 3) ditandatangani 

oleh para pihak, 4) mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Inilah 

syarat formil pokok akta di bawah tangan yang ditentukan pada Pasal 1874 KUH 

Perdata, syarat formil tersebut bersifat komulatif, tidak boleh kurang dari itu. 

(Harahap, 2017) 

Mengenai syarat materiil dapat dijelaskan dari hal-hal berikut (Harahap, 

2017): 

1. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan 

tentang perbuatan hukum (rechts handeling) atau hubungan hukum (rechts 

bettrekking). 



 

31 
 

 

2. Sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan 

atau hubungan hukum. Pembuatan akta di bawah tangan merupakan 

tindakan preventif atas terjadinya sengketa dikemudian hari. 

Dalam sistem pre projectselling, perjanjian yang seringkali digunakan 

adalah perjanjian menggunakan surat atau akta di bawah tangan. Walaupun 

perjanjian pengikatan jual beli biasanya dibuat dalam bentuk akta autentik atau 

akta notariil, dalam sistem pre project selling ini perjanjian yang digunakan 

adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara di bawah tangan.        

 

2.1.3. Pre Project Selling 

Pre Project Selling merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

pengembang, dengan tujuan utama untuk mendapatkan dana sebagai modal 

pembangunan. Pre project selling menawarkan unit hunian menggunakan brosur 

yang berisi konsep bangunan, rancang bangun, luas hunian, lokasi hunian, letak 

strategis hunian, dan lain sebagainya. Inti dari Pre project selling ini adalah 

bangunan yang ditawarkan dalam brosur masih belum berwujud seringkali belum 

dibangun dan masih berupa tanah kosong. (Putra, 2019) 

 

2.1.4. Kedudukan dan Kekuatan Hukum  

Penerapan hukum ditujukan kepada manusia dan badan hukum di Negara 

Republik Indonesia ini, dimana kedua belah aspek tersebut dikatakan sebagai 

subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dengan 

statusnya sebagai subjek hukum tersebut. Sehingga dapat dikatakan dengan 
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statusnya itu, kedudukan hukum dari subjek hukum tercermin di dalam hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi terhadap subjek hukum 

dalam penerapan pengaturan hukum itu sendiri. Dari kedudukan hukum ini 

tentunya bertujuan untuk memberikan suatu keadilan, kepastian dan kegunaan 

atau kemanfaatan terhadap subjek hukum. Salim dan Erlis mengenai kedudukan 

hukum menyampaikan bahwa masyarakat yang dianggap sebagai organisme 

tubuh manusia yang masing mempunyai kedudukan dan fungsinya. Hukum 

dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antara “anggota tubuh” 

masyarakat agar berjalan baik dan seimbang. (Salim & Erlies, 2014) 

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad memberikan pendapat mengenai 

kedudukan hukum yaitu bahwa, perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau 

reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau 

ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu apakah sesuai dengan status dan 

perannya. Status yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah 

perilaku yang diharapkan karena kedudukan. Hukum dikonsepkan sebagai bentuk 

kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam 

masyarakat. (Salim & Erlies, 2014) 

Kedudukan hukum atau locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu 

pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa di suatu pengadilan. Kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara 

sebagai berikut (Wikipedia, 2020) 

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan 

yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali 
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jika pengadilan turun tangan dengan memberikan perintah pemberian 

kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak 

berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang 

tersebut batal demi hukum. 

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki 

hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian 

tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak 

dapat meminta bantuan dari pengadilan. 

3. Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang. 

Kedudukan hukum utamanya adalah menyangkut status dan peran terhadap 

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Apabila subjek hukum 

dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si 

subjek hukum. Sedangkan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut 

perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum. 

Kedudukan hukum perjanjian sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat 

sebab hampir diseluruh kehidupan masyarakat berkaitan dengan perjanjian. 

Dengan memahami hukum perjanjian, kita akan bisa mengindentifikasi perbuatan 

apa-apa saja yang dapat menimbulkan akibat hukum dan melatih kita untuk 

berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan.  

Kekuatan hukum yang dimaksud adalah kekuatan untuk mengikat para 

pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai 

pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Suatu 
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perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum 

untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.  

 

2.2. Kerangka Yuridis 

2.2.1. Tinjauan Yuridis Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal-Pasal lainnya 

yang terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Pasal 1338 KUH Perdata memberikan pengertian mengenai akibat dari 

sebuah perjanjian. Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa: 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang 

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:  

1. Adanya kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal 

 

Mengenai wanprestasi dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa: 

 “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” 

 

 

2.2.2. Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang 

Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. 
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Sebelumnya mengenai perjanjian pengikatan jual beli diatur dalam 

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang 

Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dan Keputusan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman 

Pengikatan Jual Beli Rumah. Namun, sejak diberlakunya Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah 

(selanjutnya disebut Permen PUPR 11/PRT/M/2019), kedua keputusan menteri 

diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: 

“sistem perjanjian pendahuluan jual beli yang selanjutnya disebut 

sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang 

dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan 

dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli 

sebelum ditandatangani akta jual beli.” 

 

 Mengenai pengertian PPJB diatur pada Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa: 

 “Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku 

pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan 

rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum 

pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk 

rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris.” 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menjadi salah satu faktor 

pengarah dan teori bagi penulis dalam mengkaji penelitian ini. Beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi adalah sebagai berikut:  
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1. Rizki Tri Anugrah Bhakti (2019) meneliti tentang “Perlindungan 

Hukum Konsumen Properti atas Sistem Pre Project Selling di Kota 

Batam”. Jurnal Cahaya Keadilan Volume 7 Nomor 1 April 2019, 

ISSN: 2339-1693, e-ISSN: 2580-2461. UPB(Bhakti, 2019) 

Dengan rumusan masalah mengenai bagaimana akibat hukum yang 

ditimbulkan dari adanya sistem pre project selling yang dilakukan 

pengembang perumahan (developer) dan bagaimanakah perlindungan 

hukum bagi konsumen dari adanya sistem pre project selling yang 

dilakukan pengembang perumahan (developer). Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan 

pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang ditetapkan. 

Dari rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan 

mendasar dengan penelitian yang akan penulis angkat ini. 

Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa, akibat hukum dari adanya 

sistem pre project selling adalah apabila pelaku usaha tidak menjalankan 

kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan 

(complain) bilamana hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

pada saat transaksi jual beli dilakukan maka akan timbul wanprestasi. 

Selanjutnya mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi 

konsumen atas sistem pre project selling adalah baik dengan penyelesaian 

diluar pengadilan, dengan menyediakan sarana agar konsumen yang 

dirugikan dapat menggugat pengembang (developer) sebagai pelaku usaha 

melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum maupun 
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lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha.  

2. Mika Anabelle dan Hanafi Tanawijaya (2019) meneliti tentang 

“Sistem Pre Project Selling dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah 

Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat 

Nomor:  616/PDT.G/2017/PN.JKT.PST Jo. Putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta Nomor: 20/PDT.G/2019/PT.DKI”. Jurnal Hukum Adigama 

Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, e-ISSN: 2655-7347. (Anabelle & Tanawijaya, 2019) 

Rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana sistem 

pre project selling dalam hal penjualan apartemen menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun dan bagaimana 

perlindungan  hukum terhadap pembeli apartemen dalam sistem pre 

project selling apabila developer wanprestasi. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), menggunakan peraturan 

perundang-undangan sebagai acuan dalam mengerjakan telaah dan sebagai 

titik fokus penelitian. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data 

dari studi kepustakaan. Pengolahan data dengan melaksanakan pemilahan 

terhadap data sekunder atau bahan hukum yang selanjutnya akan 

diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data 

hasil penelitian tersebut dengan sistematis dan logis sehingga 

menghasilkan rumusan secara umum.  
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Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang 

memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian dan tidak 

memberikan justifikasi dalam penelitiannya.  Norma hukum dibutuhkan 

sebagai premis mayor yang lalu dihubungkan dengan kenyataan yang 

memiliki hubungan satu dengan yang lain (legal facts) yang digunakan 

sebagai premis minor dan melalui proses silogisme sehingga didapatkan 

suatu simpulan atau conclusion atas permasalahan. Dari rumusan 

penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan mendasar dengan 

penelitian yang akan penulis angkat ini. 

Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa sistem pre project selling 

dalam hal penjualan apartemen menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 tentang rumah susun ialah sistem penjualan apartemen yang 

dilakukan sebelum pembangunan terbangun, sehingga pada saat 

pemasaran yang ditawarkan atau dijual baru berupa ilustrasi atau 

rancangan pemasaran seperti ini seringkali dilaksanakan oleh pelaku 

pembangunan untuk mempelajari ketertarikan masyarakat atas produk 

properti yang dipasarkan. Sistem penjualan yang dilakukan melalui sistem 

pre project selling diperbolehkan untuk dilaksanakan asalkan mencukupi 

syarat ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 

2011 tentang rumah susun dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang  

perumahan dan kawasan permukiman. Perlindungan hukum terhadap 

pembeli apartemen dengan sistem ini apabila developer wanprestasi dapat 
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dilaksanakan  dengan upaya hukum melalui jalur perdata, jalur pidana dan 

jalur administratif.  

3. Wiwi Irmawati, Ayu Putriyanti, Anggita Doramia Lumbanraja (2020) 

meneliti tentang “Keabsahan Akta Notaril Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli dalam Peralihan Hak Atas Tanah”. NOTARIUS, Jurnal Studi 

Kenotariatan Volume 3 Nomor 2, 2020, e-ISSN:2686-2425, ISSN: 

2086-1702.(Irmawati, Putriyanti, & Lumbanraja, 2020) 

Dengan rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli serta bagaimana 

keutamaan akta autentik dibandingkan dengan akta di bawah tangan serta 

apa sajakah keunggulan dari akta autentik tersebut. Penelitian dalam 

penulisan ini menggunakan metode pendekatan dokrinal dengan metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan 

dianalisis secara kualitatif  sedangkan kesimpulan dalam penelitian akan 

ditarik dengan metode deduktif. Dari rumusan penelitian dan metode 

penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan mendasar dengan 

penelitian yang akan penulis angkat ini. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa penuangan perjanjian pengikatan 

jual beli yang dilakukan dengan membuat akta autentik dihadapan notaris 

adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang akan memberikan 

keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perjanjian 

pengikatan jual beli yang dibuat dengan akta autentik memberikan nilai 
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kepastian hukum, bahwa perjanjiannya benar-benar ditulis dan diakui 

keabsahannya secara hukum sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat 

jikalau terjadi sengketa hukum. Apabila nilai kepastian hukum sudah 

terpenuhi maka otomatis kepentingan masyarakat akan terlindungi. 

Sebagaimana teori perlindungan hukum yang meletakkan fokus kajiannya 

pada perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang terdiri dari 

perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang 

bersifat refresif. 

Kemudian dinyatakan bahwa, akta perjanjian pengikatan jual beli 

yang dibuat oleh notaris merupakan perjanjian pendahuluan yang berakibat 

hukum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Walaupun akta 

perjanjian pengikatan jual beli merupakan akta pendahuluan akan tetapi 

kekuatan akta tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan 

peralihan hak secara langsung yakni penandatanganan akta jual beli. 

4. Lintang Yudhantaka (2017) meneliti tentang “Keabsahan Kontrak 

Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling”. Yuridika: 

Volume 32 Nomor 1,  Januari 2017, ISSN: 0215-840X, e-ISSN: 2528-

3103. (Yudhantaka, 2017) 

Dengan rumusan masalah mengenai keabsahan kontrak jual beli 

rumah susun dengan sistem pre project selling beserta akibat hukumnya. 

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui 

perbedaan dasar antara  penelitian yang akan penulis angkat yaitu 

mengenai kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas 
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sistem pre project selling dan  kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual 

beli apabila para pihak wanprestasi dalam sistem pre project selling. 

Sementarahasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk 

mengetahui keabsahan dari kontrak jual beli rumah susun dengan sistem 

pre project selling adalah selain dengan memperhatikan syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perlu 

diperhatikan juga persyaratan pada Pasal 42 dan Pasal 43 UU Rumah 

Susun. Terkait akibat hukum manakala tidak terpenuhinya persyaratan 

Pasal 42 dan Pasal 43 UU Rumah Susun adalah PPJB tersebut batal demi 

hukum. 

5. Fani Martiawan Kumara Putra (2019) meneliti tentang “Urgensi 

Batasan atau Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Pada 

Peristiwa Pre Project Selling”. Persfektif Jurnal Kajian Hukum dan 

Pembangunan: Volume 24 Nomor 1 Tahun 2019 Edisi Januari, P-

ISSN: 1410-3648, ISSN: 2406-7385. (Putra, 2019) 

Rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai urgensi batasan 

atau pengendalian asas kebebasan berkontrak pada peristiwa pre project 

selling. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa diperlukan adanya 

pembatasan atau pengendalian terhadap asas kebebasan berkontrak yang 

merupakan penopang utama untuk bingkai bisnis secara pre project 

selling. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembakuan 

perjanjian atau klausula perjanjian pre project selling, selain itu adalah 

dengan melibatkan Notaris, kemudian untuk normanya perlu ada sinergitas 
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prinsip yang bernaung pada Pasal 1338 KUH Perdata, dan juga harus ada 

sinergitas dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  

6. Syarifah Hijriyani, Salim H.S, Muhaimin (2019) dalam jurnal 

internasional yang berjudul “Preliminary Agreement Deed of Sale 

and Purchase Agreement (PPJB) on Houses  through House 

Ownership Loan (KPR) Still in the Form of Pictures”. International 

Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 6 

Issue 4, Agustus 2019, ISSN: 2364-5369.(Hijriyani, H.S, & Muhaimin, 2019) 

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

 untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian pengikatan jual beli atas 

rumah melalui hak tanggungan, yang masih berupa gambar (site plan) dan 

menganalisis akta hukum dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) 

rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih berupa gambar 

(site plan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.  dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

khususnya tentang perjanjan jual beli dengan kredit pemilikan rumah dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Disebutkan bahwa kepastian hukum PPJB dalam KPR adalah sah 

meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum. Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan adalah PPJB 

dalam pinjaman kredit pemilikan rumah adalah merupakan aturan para 

pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan. 
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7. Gavin Samir (2019) dalam penelitian yang berjudul “Tanggung Gugat 

Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi terhadap 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun”. Dalam Jurnal Persfektif, 

Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 24 Nomor 1, 

Tahun 2019, P ISSN: 1410-3648, e-ISSN: 2406-7385.(Samir, 2019) 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana tanggung gugat 

yang harus dilakukan oleh pihak pengembang apabila wanprestasi dengan 

pembeli dan bagaimana upaya hukum pembeli dalam mengatasi  

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam hal ini 

dipaparkan bahwa jika terjadi wanprestasi dalam pemenuhan prasarana, 

sarana dan utilitas umum sesuai yang dijanjikan dalam PPJB tersebut 

pihak pengembang wajib bertanggung gugat kepada pembeli dengan 

melakukan pemenuhan prestasinya terlebih dahulu disertai dengan 

pemberian uang ganti rugi dan bunga. Kemudian upaya hukum yang dapat 

ditempuh dalam hal wanprestasi adalah melaui jalur non litigasi, jalur 

litigasi, maupun penyelesaian melalui jalur BPSK. 

8. Abel Agustian (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pembatalan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat 

Wanprestasi”. Recital Review, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020, e-

ISSN: 2623-2928.(Agustian, 2020) 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai penyebab batalnya akta 

perjanjian pengikatan jual beli atas condominium yang dibuat dihadapan 
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notaris dan akibat hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli 

atas kondominium yang dibuat dihadapan notaris. Kemudian dipaparkan 

bahwa penyebab batalnya PPJB baik dikarenakan pihak konsumen 

maupun pihak pengembang (developer). Hal yang menjadi penyebab 

batalnya akta Perjanjian pengikatan jual beli dalam jual beli kondominium 

adalah akibat adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian para pihak 

ataupun karena pengembang tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang 

dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya  akan ada 

denda berupa ganti kerugian dan bunga, maupun biaya perkara apabila 

dibawa kepengadilan.  

 

2.4. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber 

pada data sekunder, maka jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute 

approach) dan pendekatan analisa konsep hukum (analytical and conceptual 

approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti ketentuan-

ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pengikatan jual beli, sedangkan 

pendekatan analisa konsep hukum digunakan untuk meneliti dari pada perjanjian 

pengikatan jual beli atas sistem pre project selling. 

Metode penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti 

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soekanto & Mamudji, 

2019) 
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Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif 

analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis menggambarkan dan menemukan 

fakta hukum antara peraturan yang berlaku dengan teori hukum serta praktik 

pelaksanaannya. Adapun metode deskriptif analitis dilakukan dengan memberikan 

gambaran terhadap objek yang diteliti, agar data yang ditampilkan dapat diterima 

secara umum. Pertama-tama akan di deskripsikan terlebih dahulu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan setelah itu dilakukan analisis sesuai 

dengan fakta-fakta yang terjadi.  

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis data dan sumber data 

sekunder, yang dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama bagi 

penulis dalam melakukan penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa: 

pertama, peraturan perundang-undangan antara lain UUD, Ketetapan MPR, 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan 

Daerah. Kedua, Keputusan menteri, keputusan gubernur, bupati/walikota. 

Ketiga, traktat, konvensi, treaty. Keempat, keputusan pengadilan atau 

yurisprudensi. Kelima, bahan hukum lainnya.(Soekanto, 2015) Bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
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dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli; dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang 

relevan dengan penelitian ini. 

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi 

untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: pertama, hasil 

penelitian skripsi, tesis dan disertasi. Kedua, makalah yang disajikan dalam 

seminar baik nasional maupun internasional. Ketiga, jurnal atau majalah 

ilmiah yang terakreditasi dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga 

pemerintahan atau lembaga lainnya. Keempat, surat kabar. Kelima, buku-

buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini 

bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu, hasil-hasil penelitian, 

tulisan-tulisan kalangan hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat 

pakar hukum, dan lain-lain. 

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier contohnya seperti, kamus hukum atau kamus bahasa, ensiklopedia, 

internet dan lain lain.  

3.2.2. Alat Pengumpulan Data 

Bahan hukum dikumpulkan dengan mendaftar dan menentukan peraturan 

perundang-undangan, yang kemudian disusun dengan sistematis sesuai dengan 
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permasalahan penelitian. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan 

dengan studi kepustakaan (library research), untuk memperoleh hasil penelitian 

yang valid. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, 

menelaah, dan memberikan pandangan serta ulasan secara sistematis bahan-bahan 

pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka studi pustaka 

yang penulis lakukan meliputi bahan hukum, data informasi, buku-buku dan 

referensi-referensi yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli dan 

sistem pre project selling. 

 

3.3. Analisis Data 

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data 

yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan 

tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Pada penelitian 

hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 

konstruksi. (Soekanto & Mamudji, 2019) 

Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis 

secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data 

dengan ketentuan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam 

tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum 
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normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif 

atau sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


