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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari – hari manusia tidak dapat hidup sendiri, 

dikarenakan manusia adalah makhluk yang berakal budi
1
 dan makhluk sosial. Hal 

ini dapat dilihat dari manusia yang hidup di dunia ini tidak hidup sendiri, 

melainkan hidup bersama – sama dengan manusia lainnya dan saling melakukan 

interaksi. Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, 

mempengaruhi atau antarhubungan.
2
 Dengan adanya interaksi ini akan timbul 

suatu hubungan antar manusia. Salah satu contoh interaksi tersebut adalah 

perjanjian. Perjanjian terjadi apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pihak yang 

berinteraksi. Hal ini dikarenakan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan 

minimal 2 (dua) pihak. Pengertian perjanjian adalah persetujuan lisan maupun 

tertulis yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, masing – masing bersepakat 

akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
3
 Dalam kehidupan sehari – 

hari, perjanjian lisan maupun tertulis sering terjadi di kehidupan antar manusia 

dan juga banyak terjadi permasalahan dalam perjanjian, yang terbukti dengan 

banyaknya tumpukan kasus – kasus yang ada di forum peradilan umum manapun 

yang bertopik perjanjian. 

Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam kehidupan masyarakat tentu 

saja terdapat norma – norma hukum yang berlaku. Salah satu norma – norma 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet pertama Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 
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hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum perjanjian. Dalam hukum 

perjanjian terlihat bahwa perlunya untuk diatur sebagai pedoman dalam 

melakukan perjanjian. Perjanjian diatur dalam buku ke-III (tiga) tentang 

“perikatan” yang mulai dari lahirnya suatu perikatan dan lahirnya suatu perjanjian 

sampai pengakhiran perjanjian tersebut. Pasal 1233 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata memberikan pengertian bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan 

dari persetujuan maupun undang – undang. Suatu perikatan yang lahir karena 

persetujuan dapat disebut juga dengan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

menentukan mengenai empat syarat sah suatu perjanjian, yang berbunyi: 

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

 

Perjanjian akan dinyatakan sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi 

semua ketentuan yang terdapat di Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata. Menurut Dr. Munir Fuady dalam buku yang berjudul “Konsep Hukum 

Perdata” tertulis bahwa terhadap sahnya suatu perjanjian Pasal 1338 ayat (3) dan 

Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terdapat juga syarat 

tambahan mengenai sahnya suatu perjanjian, yaitu: 

a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik 

b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan 

c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan 
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d. Perjanjian harus sesuai dengan undang – undang (hanya terhadap yang 

bersifat memaksa) 

e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.
4
 

 Berdasarkan wujudnya, perjanjian dikenal dengan dua macam perjanjian, 

yaitu perjanjian lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang 

dilakukan dengan cara pengucapan saja, contohnya A berjanji kepada B untuk 

makan bersama di malam hari yang diucapkan secara langsung kepada B, 

sedangkan yang dimaksud tertulis berarti bahwa perjanjian dituangkan dalam 

bentuk tulisan; dapat dibaca, contohnya perjanjian pengikatan jual beli tanah. 

Walaupun berbeda wujud, keduanya memiliki kekuatan mengikat terhadap para 

pihak. Perjanjian diperlukan dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang 

bisnis atau pekerjaan mereka. Perjanjian berguna sebagai bukti bahwa para pihak 

sudah sepakat dan setuju untuk memenuhi kewajiban masing – masing pihak dan 

juga mendapatkan hak masing – masing pihak. Dalam suatu perjanjian dapat 

diatur mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi para pihak dalam 

perjanjian serta menjadikannya sebagai undang – undang bagi mereka (para pihak 

dalam perjanjian). Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 1338 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. 

Contoh yang lazim dari perjanjian adalah perjanjian sewa menyewa, perjanjian 

jual beli, perjanjian kerja, perjanjian hutang piutang, dan sebagainya. Pada 

umumnya setiap perjanjian mempunyai bagian inti (wezenlijk oordeel) dan bagian 

yang bukan inti (non wezenlijk oordeel), bagian inti disebutkan esensialia, 
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sedangkan bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentialia.
5
 Dalam suatu 

perjanjian terdapat objek yang diperjanjikan dan para subjek yang 

menjanjikannya. Objek berkaitan dengan benda, pengertian luas benda adalah 

segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.
6
 Sedangkan subjek yang dimaksud 

adalah para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 

Pada umumnya perjanjian dapat dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu di 

bawah tangan atau dibuat dengan akta otentik (Notaris). Yang dimaksud dengan 

perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak atau 

subjek yang menjanjikannya itu sendiri. Pada Pasal 1874 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian dibawah tangan sebagai akta – 

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat – surat, register – register, surat – 

surat urusan rumah tangga dan lain – lain tulisan yang dibuat tanpa perantara 

seorang pegawai umum. Sedangkan Akta otentik adalah akta yang dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris. Pasal 1868 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata memberikan pengertian akta otentik sebagai suatu akta 

yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh satu atau 

di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana 

akta dibuatnya. Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna, yang artinya 

apabila ada pihak yang menyangkal tentang akta otentik tersebut, maka pihak 

yang menyangkalnya tersebut yang harus membuktikan bahwa akta otentik 

tersebut adalah tidak benar. 

Pada saat ini banyak perjanjian yang dibuat menggunakan jasa Notaris, 

terutama perjanjian yang berkaitan dengan bisnis seperti perjanjian hutang piutang 

                                                         
5
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Perikatan Dengan Penjelasan. Cet 3 (Bandung: Alumni, 2011) hal 99 
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maupun perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian Notaris sebagai pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan undang – 

undang lainnya. Pejabat umum adalah pejabat yang melayani kepentingan umum, 

sedangkan kewenangan Notaris dapat dilihat di Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: 

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang haruskan oleh peraturan perundang – 

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang – undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; 

f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. Membuat Akta risalah lelang. 

 

Dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan akta otentik juga tetap harus 

memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ada pada Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata, seperti syarat sah suatu perjanjian yang ditentukan di Pasal 1320 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
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Seorang Notaris dituntut menjadi pihak yang netral atau tidak memihak 

salah satu pihak yang sedang menggunakan jasanya tersebut. Hal ini dapat dilihat 

dari kewajiban Notaris yang ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi 

bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, 

saksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan – kepentingan pihak yang 

terkait dalam perbuatan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat 

beberapa Notaris yang mengabaikan peraturan tersebut dan membuat suatu akta 

otentik yang merugikan salah satu pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari tumpukan 

perkara yang menyangkut Notaris yang ada di Majelis Pengawas Daerah atau 

Pusat dan Pengadilan Negeri. Namun bukan berarti bahwa hal itu menunjukkan 

banyaknya Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan benar sesuai 

dengan Undang – Undang.  

Dengan lahirnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan berakhir 

pada suatu saat nantinya. Dalam pengakhiran perjanjian ada beberapa cara yang 

ditentukan dalam Pasal 1381 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi: 

Perikatan – perikatan hapus: 

1) Karena pembayaran 

2) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang 

yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat 

3) Karena pembaharuan hutang 

4) Karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik 

5) Karena percampuran hutang 

6) Karena pembebasan hutang 

7) Karena hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian 

8) Karena pembatalan perjanjianada 

9) Karena akibat berlakunya suatu syarat pembatalan 

10) Karena lewat waktu 

 

Dengan terjadinya pengakhiran perjanjian akan menimbulkan akibat hukum 

terhadap para pihak. Terlebih lagi mengenai pembatalan perjanjian. Dalam 
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pembatalan perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu dapat dibatalkan dan 

batal demi hukum. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa terdapat empat 

syarat sah suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata), 

syarat pertama dan kedua berhubungan dengan subjek dan syarat ketiga dan 

keempat berhubungan dengan objek. Apabila dalam pembuatan perjanjian dibuat 

tanpa memenuhi syarat pertama dan/atau kedua maka perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan. Sedangkan apabila dalam pembuatan perjanjian dibuat tanpa 

memenuhi syarat ketiga dan/atau keempat maka perjanjian tersebut batal demi 

hukum. Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai 1456 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata, namun dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata tidak ditemukan ketentuan – ketentuan mengenai pembatalan 

perjanjian yang di karenakan adanya penyalahgunaan keadaan (Missbruik Van 

Omstandigheden) pada saat pembuatan perjanjian. Permasalahan yang lazim 

terjadi dalam praktik perjanjian adalah perjanjian hutang piutang yang dilanjutkan 

dengan perjanjian jual beli. Awal mulanya terdapat dua pihak yang mempunyai 

perikatan mengenai hutang piutang dan dibuat perjanjian hutang piutang dengan 

suatu perjanjian jaminannya. Namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, 

debitur melakukan wanprestasi
7
 dan tidak dapat melunasi hutangnya ke kreditur. 

Kemudian kreditur menyarankan kepada debitur untuk menjual jaminannya 

tersebut kepada debitur dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli lunas 

yang dibuat oleh Notaris. Dengan demikan kedudukan dari debitur dan kreditur 

tidak seimbang dikarenakan kedudukan ekonomi kreditur lebih berkuasa daripada 

                                                         
7
 Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu 

pihak yang terikat dengan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian. Denta Kalla Nayyira, 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413, 

diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 16.30 WIB 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413
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debitur, sehingga kreditur dapat diduga melakukan penyalahgunaan keadaan 

(Missbruik Van Omstandigheden) ekonomi terhadap Debitur pada saat pembuatan 

perjanjian tersebut. Penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi 2 (dua) persyaratan, 

yaitu penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan 

keunggulan psikologi atau kejiwaan.
8

 Kedudukan debitur yang lemah 

ekonominya, karena kondisi hutangnya tersebut, terpaksa untuk menjual jaminan 

hutang tersebut kepada kreditur dengan harga yang lebih murah dari pasar, 

sedangkan harga jaminan tersebut telah melebihi dari jumlah hutangnya (karena 

debitur telah membayar hutangnya sebagian). Perjanjian pengikatan jual beli lunas 

tersebut merupakan suatu perjanjian yang patut dipertanyakan, karena awal 

mulanya para pihak tersebut terikat pada suatu perikatan hutang piutang, bukan 

jual beli. Perjanjian hutang piutang hanya dapat dilanjutkan dengan perjanjian 

jaminan bukan perjanjian jual beli, yaitu seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, 

dan sebagainya.  

Dalam perjanjian pengikatan jual beli lunas biasanya terdapat kuasa 

mutlak yang diberikan kepada calon pembeli yang akan merugikan calon penjual. 

Memang dalam hal kuasa mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas 

sudah menjadi hal yang lazim sebagai perlindungan bagi calon pembeli tersebut 

yang sudah membayar lunas. Ketentuan kuasa mutlak yang dimaksud dalam 

perjanjian pengikatan jual beli yang dimaksud sebagai berikut: 

Pihak Pertama sekarang ini untuk nanti pada waktunya, setelah pajak 

penghasilan (PPh) atas penjualan tanah/bangunan rumah tinggal tersebut 

dibayarkan oleh Pihak Pertama dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangungan (BPHTB) dibayarkan oleh Pihak Kedua, memberi kuasa 

kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak 

                                                         
8
 H.P.Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbrutk Van Omstanditgheden) Sebagai Alasan 

(baru) Untuk Pembatalan Perjanjian. Edisi Revisi Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 51 & 

52 
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Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah yang berwenang, apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama 

berhalangan untuk melakukan jual belinya, maka Pihak Kedua berhak 

melaksanakan sendiri jual beli atas tanah berikut segala sesuatu yang ada 

diatasnya tersebut tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama, kepada Pihak 

Kedua atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan kekuasaan 

sepenuhnya tidak ada tindakan yang dikecualikan. 

 

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam akta, kuasa jual tersebut terlihat 

jelas bahwa terdapat kuasa mutlak yang merugikan Pihak Pertama atau Debitur. 

Menurut Dr. H.P. Panggabean, S.H., MS., dalam buku yang berjudul 

“Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan 

(Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian”, tertulis bahwa salah satu keadaan yang 

dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (eenmisch verwicht) pada 

salah satu pihak yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak 

sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang 

merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu perjanjian.
9

 Selain itu pada 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3333 K/Pdt/2000 

tanggal 31 Maret 2004 juga menyebutkan bahwa: 

Perjanjian baku yang memanfaatkan ketidakberdayaan salah satu pihak 

merupakan ketentuan yang tidak beritikad baik sehingga sepatutnya 

dikesampingkan, dan dengan telah adanya pembayaran angsuran adalah 

bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, apabila hak 

Penggugat/Pemohon Kasasi atas mobil tersebut lenyap. 

 

Selain Yurisprudensi tersebut terdapat juga Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak 

Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Dalam instruksi tersebut sudah terlihat 

jelas dari judul instruksi tersebut bahwa pelarangan penggunaan kuasa mutlak 

                                                         
9
 Ibid. 
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sebagai pemindahan hak atas tanah. Pada instruksi kedua huruf b disebutkan 

bahwa: 

Kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas 

tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada 

penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta 

melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan 

oleh pemegang haknya. 

 

Pada instruksi ke-3 (tiga) juga terlihat jelas bahwa dalam instruksi 

melarang pejabat – pejabat agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas 

tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian hak atas 

tanah. Sehingga patut dipertanyakan juga bagaimana bisa Badan Pertanahan 

Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat penyelesaian jual beli tanah 

tersebut dengan kuasa mutlak dan dilakukannya pendaftaran tanah serta 

penerbitan sertipikat tanah yang baru atas nama kreditur tersebut. 

Permasalahan di atas merupakan permasalahan baru yang belum diulas 

secara mendalam mengenai solusi dan penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian 

dengan judul : 

“TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT 

OLEH NOTARIS” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang diduga mengalami 

penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan akta 

Notaris? 

2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu akta notaris yang diduga 

mengandung unsur penyalahgunaan keadaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang diduga mengalami 

penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan akta 

Notaris. 

2. Unuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan suatu akta notaris yang 

diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan dalam bidang 

perjanjian yang mana banyaknya praktik – praktik mengenai perjanjian 

sehingga dapat menunjang pelaksanaan suatu tugas Notaris dalam bidang 

perjanjian. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan 

bermanfaat dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam bidang hukum kenotariatan khususnya 

dalam bidang perjanjian, mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu 

pembuatan perjanjian supaya memberikan perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang mengalami hal serupa seperti kasus di atas, yaitu 

penyalahgunaan keadaan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari lahirnya suatu perjanjian dan 

juga pengakhiran perjanjian tersebut serta latar belakang dari suatu permasalahan 

yang penulis bahas yang mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dalam proses 

pembuatan perjanjian pengikatan jual beli; rumusan masalah yang terdiri dari 2 

(dua) rumusan masalah, yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang diduga 

mengalami penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan 

akta Notaris, dan yang kedua adalah akibat hukum dari pembatalan suatu akta 

Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan; tujuan penelitian yang 

berisi mengenai tujuan dari ditulisnya tesis ini yang berhubungan dengan rumusan 



 13 

masalah; manfaat penelitian dalam tesis ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis; yang terakhir adalah sistematika penulisan yang 

berisi mengenai isi dari penelitian ini dari Bab I sampai Bab II. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai 

dasar penelitian landasan teoritis yang terdiri dari perjanjian secara umum yang 

berisi teori mengenai pengertian perjanjian & tujuan perjanjian, asas – asas & 

unsur – unsur perjanjian, macam – macam perjanjian, dan awal mula & akhir dari 

perjanjian; perjanjian hutang piutang yang berisi mengenai perjanjian hutang 

piutang secara umum dan perjanjian jamina berupa hak tanggungan; perjanjian 

pengikatan jual beli; pemberian kuasa; Notaris secara umum yang berisi teori 

mengenai pengertian Notaris, kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, dan 

larangan Notaris; dan yang terakhir adalah teori mengenai penyalahgunaan 

keadaan. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam 

tesis ini, yaitu normatif; Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder dengan didukung data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan 

Mantan Hakim Agung Republik Indonesia Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S.; 

Prosedur perolehan data; Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual; dan 

metode analisis data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini dipaparkan analisis dan pendapat penulis mengenai 

permasalahan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah berserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada doktrin – doktrin hukum, asas – asas 

hukum, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan 

diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap 2 (dua) rumusan masalah yang 

penulis bahas pada BAB IV dan 2 (dua) saran yang berupa rekomendasi atau 

gagasan mengenai penemuan dari penelitian dan analisis ini yang ditujukan 

sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




