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Abstact: The thesis title is "The Position and Function of the Deed of Authority
to Sell in the Joint Development Agreement". In the research formulated the
problems how the construction of law the Joint Development Agreement, The
Position and Function of the Deed of Authority to Sell in the Joint
Development Angreement, and how the preventive and repressive legal
protection formulated in the Joint Development Agreement to prevent abuse
of the Deed of Authority to Sell in the Joint Development Agreement. To
solve the problems mentioned above, this thesis use the normative legal
research to analyzes enforceability of a law and the data also comes from
interviews of the Notary as supporting data. Performed by examining the
legal materials, such as the study of the principles of law, positive law, the
rule of law, and rules of legal norms. The approach method used in this
research was statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach.
These results of the research indicate that the Joint Development Agreement
included in the unnamed agreement (innominate), because there has not
been specifically regulated. Joint Development Agreement was made up for
by the general rule in the Indonesian Civil Code, especially in Book III
Indonesian Civil Code, namely the freedom of contract as provided in Article
1338 clause (1) of the Indonesian Civil Code. Other provisions of the
agreement followed in good faith in accordance with Article 1338 clause (3)
that the agreement must be made in good faith. The position of the Deed of
Authority to Sell in the Joint Development Agreement as sub agreement
(accessories) are inseparable from Joint Development Agreement as the
principle and can not stand alone, and as preventive legal protection to
prevent abuse the Deed of Authority to Sell by the developer was needed the
skill and experience of the Notary to accommodate and protect the interests
of the parties in the the deed. Dispute completoin in the agreement and
abuse the deed of authority to sell can be settled by discussion or non
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litigation (negotiation or mediation) and a lawsuit in court or litigation.
Suggested in the Deed of the authority to sell is a sub agreement / follow-on
agreement to Joint Development Agreement that essentially can not be
separated. In addition, it should be added clause about fine if someday there
are abuse in the deed of authority to sell.
Keywords: Freedom of Contract, Joint Development Agreement, deed of
authority to sell.

A. Pendahuluan
Fenomena perjanjian bangun bagi ini berkembang dalam
masyarakat sebagai akibat adanya kebiasaan dalam masyarakat
melakukan kegiatan bagi hasil yang terjadi karena adanya keterbatasan
pada masing-masing pihak. Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam
kenyataannya pada masyarakat adat dilakukan secara lisan (dihadapan
kepala adat).3 Timbulnya praktek bagi bangun antara pemilik hak atas
tanah dengan pemilik modal secara umum berpedoman pada ketentuan
asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1320
KUHPerdata dalam praktek perjanjian bagi bangun berawal dari
kebiasaan hukum adat. Di Aceh bagi hasil disebut dengan “Mawaih”,
terutama dalam hal pemeliharaan ternak dan bagi hasil ternak.
Sedangkan di Kabupaten Sinjai perjanjian bagi hasil tentang tanah
disebut dengan istilah “Akkinanreang”.4
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Perjanjian bagi bangun ini tidak diatur atau belum dikenal pada
saat KUHPerdata diundangkan dan belum ada Undang-Undang lain
yang mengatur secara khusus.5 Menurut pasal 1319 KUHPerdata: Semua
perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang
tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturanperaturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.6
Dalam Perjanjian Bagi Bangun, pada umumnya dilakukan
perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris antara pemegang hak atas
tanah dengan pemilik modal sebagai wujud dari jaminan hukum bagi
para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, peran dan fungsi Notaris
selaku salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
sangat penting.
Dalam praktiknya ketika para pihak membuat perjanjian bagi
bangun dihadapan Notaris diikuti dengan pembuatan akta Kuasa Untuk
menjual. Atas dasar perjanjian bagi bangun, pemilik modal berhak atas
sebagian tanah yang menjadi hak pemegang hak atas tanah. Apakah
dibuatnya akta kuasa menjual tersebut telah memenuhi unsur-unsur
perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata? Selain itu
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perjanjian bagi bangun yang dituangkan dalam akta otentik diikuti
dengan akta kuasa untuk menjual dibuat dalam akta yang masingmasing

berdiri

sendiri.

Hal

inilah

yang

kemudian

berpotensi

menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sebagai contoh akta
kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris X di Palembang yang
dibuat setelah akta perjanjian bagi bangun tanpa memuat klausula
bahwa kuasa jual tersebut dapat berlaku setelah kewajiban pemilik
modal terhadap pemilik hak atas tanah telah terpenuhi secara utuh.
Kuasa untuk menjual dalam perjanjian bagi bangun seperti inilah yang
dapat disalahgunakan oleh pemilik modal yang beriktiad buruk untuk
mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain sebelum tercapainya
pendirian bangunan atau terpenuhinya kewajiban dari pemilik modal
secara utuh sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian bagi
bangun. Sebagai contoh pada kasus penyalahgunaan kuasa untuk
menjual dalam perkara No.54.PDT.G/2008/PN.PBR, dalam gugatan yang
diajukan penggugat adalah karena adanya dugaan penyalahgunaan
surat kuasa yang diberikan para penggugat untuk menjualkan
beberapa bidang tanah milik para penggugat, namun kenyataannya
para tergugat malah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain
untuk membangun perumahan di atas tanah milik penggugat.7
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Feni

Febrianti.

Tinjuan

Yuridis

Penyalahgunaan

Kuasa

dalam

perkara

Oleh karena itu, berdasarkan uraian

tersebut diatas Penulis

tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan kajian “KEDUDUKAN
DAN FUNGSI AKTA KUASA UNTUK MENJUAL DALAM PERJANJIAN
BAGI BANGUN”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian bagi bangun yang
dikembangkan dan diterapkan dalam praktik hukum?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi Akta Kuasa Untuk Menjual
dalam Perjanjian Bagi Bangun?
3. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif yang
harus diformulasikan dalam perjanjian bagi bangun untuk
mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan kuasa untuk
menjual oleh pemilik modal yang beriktikad buruk?
C. Kerangka Teori
Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada faktafakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.8 Fungsi teori dalam
penelitian

ini

adalah

untuk

memberikan

arahan/petunjuk

dan
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meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.9 Kerangka teori
merupakan

landasan

teori

yang

digunakan

untuk

memperkuat

kebenaran dalam kajian ilmiah dari suatu permasalahan yang akan
dikaji. Teori-teori tersebut dikelompokkan kedalam 3 (tiga) klasifikasi,
yaitu:
1. Grand Theory
Grand

Theory

dalam

penelitian

ini

adalah

Teori

Utilitarianisme. Merujuk pada teori ulilitarianisme dari Jerremy
Bentham sebagai Grand Theory yang menggunakan prinsip-prinsip
umum dari pendekatan utilitarian di dalam bidang hukum. Jeremy
Bentham (1748-1832), merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli
ekonomi dan ahli hukum teoritis, yang memiliki pengaruh besar
dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di
Inggris maupun pada level Dunia. Bentham mendalilkan bahwa
manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa untuk
mendapatkan kenikmatan yang sebesar besarnya dan menekankan
serendah-rendahnya

penderitaan.10

Berdasarkan

teori

utilitarianisme tersebut digunakan untuk menganalisis tentang
penggunaan akta kuasa untuk menjual dalam perjanjian bagi
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bangun,

terutama

dari

asas

kebebasan

berkontrak

dan

perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.
2. Middle Range Theory
Dalam penelitian ini juga digunakan teori pendukung yaitu:
a. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum dikembangkan oleh Fitzgerald
dan Salmond. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan
hukum oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan
mengintergrasi dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam
suatu

lalu

lintas

kepentingan,

perlindungan

terhadap

kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan di lain pihak.11
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan
nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan
tindakan

dalam

menciptakan

adanya

ketertiban

dalam

pergaulan hidup antar sesama manusia.12
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal
yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku

dan

dipaksakan

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
a.2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.13
b. Teori Notaris Sebagai Pejabat Publik
Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh
wewenang secara atribusi yaitu pemberian wewenang yang
baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan atau aturan hukum untuk membuat akta
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Ibid.

otentik dan wewenang lainnya sebagai mana dimaksud
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.14
Penelitian

ini

menggunakan

kaidah-kaidah

yang

berkaitan dengan fungsi notaris sebagai pejabat publik,
bersamaan dengan itu berdasarkan kaidah-kaidah yang
berkaitan dengan perjanjian bagi bangun dan pembuatan
akta kuasa untuk menjual.

3. Applied Theory
Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan teori:
a. Teori Fungsi Kontrak (Filosofis, yuridis, ekonomis)
a.1. Fungsi Filosofis Kontrak
Fungsi

filosofis

kontrak,

yaitu

mewujudkan

keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak,
bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan
hukum terhadap kontrak tersebut.15
a.2. Fungsi Yuridis Kontrak
Kontrak

mempunyai

fungsi

yuridis,

yaitu

mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang
14
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15
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membuat kontrak, bahkan bagi pihak ketiga yang
mempunyai

kepentingan

hukum

terhadap

kontrak

tersebut.16
a.3. Fungsi Ekonomis Kontrak
J.

Beatson

ekonomis
pertukaran

mengemukakan

kontrak

yang

kepentingan

beberapa

mempunyai
melibatkan

fungsi

karakteristik
pelaku

bisnis

yang

saling

(business people and companies), yaitu:
1) Kontrak

menjamin

harapan

diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi,
atau tetap aka nada kompensasi yang akan
dibayarkan apabila terjadi wanprestasi;
2) Kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis
masa depan dari berbagai kemungkinan yang
merugikan;
3) Kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan
tanggung jawab para pihak;
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4) Kontrak

memungkinkan

pengalokasian

risiko

bisnis secara lebih tepat (meminimalisir risiko
bisnis para pihak);
5) Kontrak

menyediakan

sarana

penyelesaian

sengketa bagi para pihak.17
Penelitian ini mengaplikasikan kaidah-kaidah yang
berkaitan dengan fungsi kontrak baik secara Filosofis,
yuridis, dan ekonomis dalam perjanjian bagi bangun
dan pembuatan akta kuasa untuk menjual dengan
memperhatikan kehendak pemilik hak atas tanah dan
pemilik modal agar tercapai tujuan dari masing-masing
pihak yang melaksanakan perbuatan hukum tersebut.
b. Teori Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang
bersumber

pada

persetujuan/perjanjian

untuk

menyelesaikan salah satu atau beberapa masalah tertentu.18
Dalam ketentuan pasal 1972 KUHPerdata dirumuskan:
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Berdasarkan

ketentuan

Pasal

1792

KUHPerdata

tersebut di atas unsur dari pengertian pemberian kuasa,
yaitu:
a. suatu perjanjian;
b. penyerahan kekuasaan atau wewenang kepada
penerima kuasa;
c. mewakili

orang

lain

dalam

mengurus

suatu

kepentingan.
Teori-teori tersebut diatas digunakan untuk menganalisis
permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian bagi bangun dan
pembuatan akta kuasa untuk menjual.

D. Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian
hukum normatif dilengkapi dan didukung data melalui penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang
dihadapi. Selain itu dukungan dari pendekatan penelitian empiris yang
berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini

yang menjadi objek penelitian berkaitan dengan kedudukan hukum
dan kekuatan mengikat serta fungsi dari Surat Kuasa Menjual. Teknik
penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yaitu
dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat
umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat
mencapai

tujuan

yang

diinginkan

yaitu

menjawab

rumusan

permasalahan.

E. Temuan dan Analisis
1. Konstruksi Hukum Perjanjian Bagi Bangun yang Dikembangkan
dan Diterapkan dalam Praktik Hukum
A. Sejarah Timbulnya Perjanjian Bagi Bangun
Negara Indonesia merupakan negara agraris yaitu sebuah
negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata
pencaharian sebagai petani, keberadaan tanah adalah suatu
keniscayaan. Pada masyarakat hukum adat dikenal salah satu
bentuk perjanjian yaitu transacties waarbij grond betrokken is.
Menurut Ter Haar transaksi ini merupakan suatu perikatan dimana
objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan
tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi,

oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk
mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk
menikmati hasil tanah tersebut. Maka dia dapat mengadakan
perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan
tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya
sebagai upah dari jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat
dijumpai hampir diseluruh Indonesia, dengan pelbagai variasi,
baik dari segi penamaannya, pembagian hasil dan seterusnya.19
Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini
dikenal dengan nama mampaduoi atau babuek sawah urang.
Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan
secara lisan (di hadapan kepala adat), dan tergantung dari faktor
kesuburan tanah penyediaan bibit, jenis tanaman, dan seterusnya.
Di daerah Lampung ada kecenderungan bahwa perjanjian harus
dilakukan secara tertulis dan harus disahkan oleh kepala
kampung. Secara umum, apabila bibit diberikan oleh pemilik
tanah, maka hasilnya dibagi dua, untuk tanaman keras ada syarat
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khusus, yakni jangka waktunya hanya 3 tahun.20 Menurut Hilman
Hadikusuma, latar belakang terjadinya bagi hasil adalah:21
1. Bagi pemilik
a) Tidak berkesempatan mengerjakan hartanya sendiri;
b) Keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah
dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk
mengerjakannya.
2. Bagi penggarap
a) Tidak ada atau belum mempunyai pekerjaan tetap;
b) Kelebihan waktu bekerja;
c) Keinginan mendapat hasil garapan.
Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian
bagi bangun merupakan analogi terhadap kebiasaan bagi hasil, atau
analogi dari hukum adat ke hukum positif Indonesia.

20
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B. Para Pihak dalam Perjanjian Bagi Bangun
Perjanjian melahirkan perikatan ini menimbulkan hak dan
kewajiban diantara para pihak yang melaksanakannya. Menurut
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang
dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lainnya atau lebih.22 Dalam hal ini ialah pemilik modal dan pemilik
hak atas tanah.
Perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak
yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
atau tidak melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan
pada pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.23 Ketentuan mengenai
perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Mengenai adanya suatu perjanjian yang ada dibuat
ketentuan Buku III KUHPerdata didasarkan kepada asas kebebasan
berkontrak, yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
yang menentukan bahwa “semua perjanjian dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Para pihak bebas menentukan objek perjanjian sesuai dengan
22
23
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Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata ditegaskan bahwa setiap perjanjian
dilakukan dengan iktikad baik. Sedangkan wujud dari perjanjian
menurut Pasal 1234 KUHPerdata dapat berupa pemberian sesuatu,
perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.
C. Bentuk dan Isi Akta Perjanjian Bagi Bangun
Perjanjian Bagi Bangun dibuat dihadapan Notaris yang dituangkan
dalam akta yang berbentuk tertulis. Dengan sistematika sebagai
berikut:24
a. Awal Akta atau Kepala Akta
Berisi judul, nomor, hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu
pembuatan akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan
Notaris.25
b. Isi Akta atau Klausula (isi perjanjian bagi bangun), berisi beberapa
pasal yang memuat tentang syarat dan ketentuan, hak dan
kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, dan tempat
kedudukan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari dari
perjanjian bagi bangun.
24
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Yogyakarta, 2011, hlm.41.
25
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c. Akhir Akta atau Penutup Akta
Terdiri dari identitas para saksi dan tanda tangan para pihak,
saksi-saksi, dan Notaris.
D. Penggunaan Istilah Perjanjian Bagi Bangun
Perjanjian kerja sama pembangunan atau lebih dikenal
dengan

istilah

Perjanjian

Bagi

Bangun

termasuk

kedalam

perjanjian tidak bernama (Innominaat). Ruang lingkup kajian
hukum perjanjian innominaat adalah berbagai kontrak yang
muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti leasing, beli
sewa, franchise, joint venture, dan lain-lain.26 Dalam praktiknya
lazim

digunakan

istilah

“Bagi

Bangun”,

secara

konstruksi

pelaksanaannya perjanjian bagi bangun ini dilakukan dengan
mendirikan terlebih dahulu suatu bangunan di atas tanah dari
pemilik hak atas tanah yang kemudian setelah selesai sesuai
dengan kesepakatan para pihak, barulah bangunan tersebut
dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya,
baik secara notariil maupun dengan perjanjian yang dibuat
dibawah

tangan.

Berdasarkan

hal

tersebut

dapat

diambil

kesimpulan bahwa penggunaan istilah bagi bangun kurang tepat
untuk perjanjian ini, karena pada prinsipnya perjanjian ini
26

Salim H.S., Op Cit, hlm.5.

dilaksanakan dengan membangun terlebih dahulu untuk kemudian
dibagi sesuai dengan kesepakatan dari pihak pemilik hak atas
tanah dan pihak pemilik modal atau pembangun.27 Secara
etimologi pun istilah bagi bangun diartikan dengan membagi
terlebih dahulu baru kemudian membangun, sehingga peneliti
setuju bahwa penggunaan istilah bangun bagi lebih tepat baik
secara etimologi maupun secara konstruksi pelaksanaanya.
Pemahaman terhadap objek dan isi perjanjian berarti memahami
latar belakang perjanjian tersebut, terutama untuk menentukan
judul perjanjian. Judul perjanjian mencerminkan esensi ketentuanketentuan dari perjanjian yang bersangkutan. Pengalaman dan
pengetahuan wawasan diperlukan agar tidak menimbulkan
kerugian.28 Namun demikian, dalam hal penulisan penelitian ini
tetap menggunakan istilah perjanjian bagi bangun.
2. Kedudukan dan Fungsi Akta Kuasa Untuk Menjual
Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan
menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir.
Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-

27

Disampaikan oleh Ibu Elmadiantini, S.H., Sp.N., dalam kegiatan perkuliahan Teknik
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28
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Kedua. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 246.

perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri
(welke zelftanding een redden van bestaan recht).29
Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan
dan

dikaitkan

perjanjian accesoir ini

dengan
adalah

perjanjian
perjanjian

pokok.

pembebanan

Contoh
jaminan,

seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat
perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti
perjanjian pokok.
Setelah mengetahui jenis dari perjanjian kebendaan yang terdiri
dari perjanjian pokok dan perjanjian bantuan/tambahan, dapat
dianalogikan dengan perjanjian bagi bangun dan kuasa untuk
menjual. Kuasa untuk menjual adalah perjanjian tambahan dari
perjanjian bagi bangun yang tidak terpisahkan dan tidak dapat
berdiri sendiri, di dalam kuasa jual tersebut menerangkan bahwa
penerima kuasa berhak atas sebagian tanah dari pemilik hak atas
tanah. Kuasa untuk menjual yang merupakan perjanjian tambahan
baru akan berlaku apabila terdapat perjanjian bagi bangun dan isi
perjanjian dari perjanjian bagi bangun tersebut telah terlaksana

29

J. Satrrio. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
1996, hlm.23.

dengan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan para pihak,
yaitu pihak pemilik tanah dan pemilik modal.
Akta kuasa untuk menjual bukan merupakan kuasa mutlak, kuasa
mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, istilah kuasa
mutlak hakikatnya bukan merupakan suatu istilah hukum, dalam arti
tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak tersebut. Untuk dapat
memahami pengertian kuasa mutlak yang sebenarnya, maka harus
ditafsirkan secara etimologis.30
Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 39 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, sebelumnya diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 tahun
1982, kuasa untuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk kuasa
mutlak.31 Dengan kuasa untuk menjual penerima kuasa berhak untuk
melakukan segala tindakan dan perbuatan terhadap objek yang
bersangkutan, sama halnya dengan sebagaimana yang dapat
dilakukan oleh pemberi kuasa selaku pemilik yang sah dari objek
tertentu.32
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Menurut Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di
Palembang, dalam perjanjian bagi bangun akta kuasa untuk menjual
berfungsi bukan sebagai pengalihan hak, namun semata-mata untuk
memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk mengalihkan
kepada pihak ketiga guna menghimpun dana sebagai modal untuk
mendirikan bangunan. Selain itu juga merupakan jaminan kepastian
hukum bagi para pihak, terutama bagi pemilik modal untuk
mendirikan bangunan di atas tanah pemegang hak atas tanah
tersebut, dengan kata lain sebagai bukti keseriusan dari pemegang
hak atas tanah.33
Penggunaan kuasa untuk menjual adalah untuk melindungi
kepentingan para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya
terjadi ingkar janji dari salah satu pihak. Dengan kuasa untuk menjual
tersebut

menjadi

semacam

pengaman

secara

yuridis

dalam

melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya.
Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, dengan adanya perjanjian
bagi bangun dan kuasa untuk jual hak dan kewajiban antara pemilik
hak atas tanah dan juga pemilik modal terhadap tanah tersebut
menjadi seimbang. Pemberian kuasa diberikan karena suatu sebab
33
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ketidakhadiran seseorang. Atas dasar kuasa untuk menjual pemilik
modal dapat melaksanakan pengurusan mengenai tanah tersebut
termasuk untuk mengurus pemecahan sertifikat hak atas tanah tanpa
perlu kehadiran dari pemilik hak atas tanah.34
3. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif yang Harus
Diformulasikan
Mencegah

Dalam

Perjanjian

Penyalahgunaan

Bagi

Bangun

Untuk

Kuasa Untuk Menjual terhadap

Pemilik Modal yang Beriktikad Buruk
Fungsi Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum
yang bersifat menjaga dengan berdasarkan asas kehati-hatian.
Fungsi preventif diberikan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan dalam suatu Perjanjian Bagi Bangun yang diikuti dengan
kuasa untuk menjual. Perjanjian Bagi Bangun dan Kuasa Untuk
Menjual tersebut dituangkan secara tertulis dihadapan Notaris, yang
merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris.35 Selain membuat akta otentik
Notaris juga dituntut sebagai konsultan hukum dimana berwenang
34
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untuk memberikan penjelasan dan juga memberikan saran kepada
para pihak yang akan melaksanakan perbuatan hukum yang
dituangkan dalam akta otentik. Selain menjalankan tugas membuat
akta otentik, Notaris juga melaksanakan fungsi sosial, misalnya
memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak dalam pembuatan
akta.36
Menurut Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, tindakan preventif yang
dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan Kuasa Untuk Menjual
pada Perjanjian Bagi Bangun adalah dengan membuat klausulaklausula yang “mengunci” pada Akta Perjanjian Bagi Bangun.37
Misalnya dengan memasukkan klausula denda terhadap tindakan
wanprestasi yang dilakukan para pihak, hal ini tentu saja akan
menjadi semacam “alarm” bagi para pihak untuk melakukan
wanprestasi atau penyalahgunaan kuasa untuk menjual.
Rincian hak dan kewajiban para pihak merupakan bagian
yang memerlukan kecermatan dan kejelian dengan memerhatikan
aspek yuridis dan teknis berkaitan dengan tramsaksi yang menjadi
pokok perjanjian. Perancangan perjanjian sedapat mungkin selain
36
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memiliki kemampuan pengetahuan hukum yang luas, dipelukan pula
keterampilan di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perundangundangan ke dalam akta.38
Sebagai fungsi preventif dalam Perjanjian Bagi bangun dan
Kuasa Untuk Menjual sebagai perjanjian tambahannya, Notaris
menyimpan sertipikat hak atas tanah milik pemilik tanah sehingga
dapat mencegah penyalahgunaan kuasa untuk menjual oleh pemilik
modal

atau

pembangun

yang

beriktikad

buruk,

contoh

penyalahgunaan tersebut misalnya pemilik modal menjaminkan
sertipikat tersebut kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan
pribadi.39
Peneliti setuju dengan tindakan Notaris untuk menyimpan
sertipikat hak atas tanah guna menghindari penyalahgunaan Kuasa
untuk Menjual baik oleh pihak pemilik modal maupun pihak pemilik
hak

atas

tanah

dan

untuk

melindungi

kepentingan

pihak

Ketiga/Calon Pembeli. Setelah prestasi telah terpenuhi dengan
sempurna dan proses pemecahan telah selesai, barulah Notaris
menyerahkan sertipikat hak atas tanah tersebut kepada kepada
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pemilik hak atas tanah dan sebagian hak dari pemilik modal akan
dibalik nama ke atas nama pihak ketiga.
Langkah yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan
perselisihan

yang

terjadi

karena

adanya

wanprestasi

atau

penyalahgunaan kuasa untuk menjual oleh pemilik modal yang
beriktikad buruk adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan
Pasal 18 Akta Perjanjian Bagi Bangun yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4:
……. Perselisihan mengenai barang-barang akan diselesaikan sedapat
mungkin dengan cara musyawarah jika perlu meminta pertimbangan
dari Pekerjaan Umum.
Pasal 18:
Pihak-pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum mengenai
perjanjian ini dan segala akibatnya di Kantor Panitera Negeri Klas I-A
di Palembang.
Dari ketentuan tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa
dalam Perjanjian Bagi Bangun dan penyalahgunaan kuasa untuk
menjual sebagai perjanjian ikutannya dapat diselesaikan secara
musyawarah dan gugatan perdata di Pengadilan.

F. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab
terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Perjanjian bagi bangun termasuk kedalam perjanjian tidak bernama
(innominat),

karena

belum

secara

khusus

ada

pengaturannya.

Perjanjian bagi bangun dibuat berdasarkan ketentuan umum di dalam
KUHPerdata khususnya pada Ketentuan Buku III yang mengatur tentang
Perikatan, yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan lainnya
setiap perjanjian diikuti dengan iktikad baik sesuai dengan Pasal 1338
(3) bahwa persetujuan harus dilakukan dengan iktikad baik. Tujuan
dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum
bagi para pihak.
2. Kedudukan kuasa untuk menjual dalam Perjanjian Bagi Bangun adalah
sebagai perjanjian tambahan (accesoir) yang tidak terpisahkan dari
perjanjian pokoknya dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam perjanjian
bagi bangun akta kuasa untuk menjual berfungsi semata-mata untuk
memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk mengalihkan
kepada pihak ketiga guna menghimpun dana sebagai modal untuk

mendirikan bangunan. Selain itu juga merupakan jaminan kepastian
hukum bagi para pihak.
3. Sebagai perlindungan hukum preventif penyalahgunaan kuasa untuk
menjual oleh pemilik modal atau pembangun yang beriktikad buruk
Notaris

dengan ilmu dan keterampilannya serta pengalamannya

dituntut

untuk

dapat

mengakomodasi

dan

melindungi

setiap

kepentingan para pihak pada saat pembuatan akta. Penyelesaian
sengketa dalam Perjanjian Bagi Bangun dan penyalahgunaan kuasa
untuk menjual sebagai perjanjian ikutannya dapat diselesaikan secara
musyawarah (negoisasi atau mediasi) dan gugatan perdata di
Pengadilan.
G. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai
berikut:
1. Penggunaan istilah Perjanjian Bagi Bangun kurang tepat, baik secara
konstruksi

perjanjian

dan

secara

etimologi.

Karena

yang

dilaksanakan terlebih dahulu ialah membangun untuk kemudian
dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga akan lebih
tepat apabila digunakan istilah Perjanjian Bangun Bagi.

2. Di

dalam

Akta

Kuasa

untuk

Menjual

sebagai

perjanjian

tambahan/ikutan seharusnya dijelaskan bahwa kuasa ini merupakan
perjanjian tambahan/ikutan dari Perjanjian Bagi Bangun sebagai
perjanjian pokoknya yang tidak dapat terpisahkan. Selain itu, perlu
dimuat klausula denda pada pasal 8 Perjanjian Bagi Bangun terhadap
tindakan wanprestasi dan penyalahgunaan kuasa untuk menjual.
3. Dalam Perjanjian Bagi Bangun kedudukan pemilik hak atas tanah
berada pada posisi rentan haknya dirugikan oleh pemilik modal atau
pembangun, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hak dari
pemilik modal atau pembangun juga dapat dirugikan, oleh karena itu
Notaris harus berperan serta dalam melindungi pemilik hak atas
tanah

(pemberi

kuasa

dalam

kuasa

untuk

menjual)

untuk

memberikan solusi yang tepat dan seimbang misalnya dengan
menyimpan sertipikat hak atas tanah sampai dengan hak dan
kewajiban para pihak telah terpenuhi. Dalam hal Notaris menyimpan
Sertifikat Hak Atas Tanah, sebaiknya dilakukan dengan Kuasa
Pengurusan secara tertulis, karena pembuktian kuasa lisan bersifat
lemah.
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