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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan 

pada zaman modern ini. Tuntutan zaman menjadikan teknologi sebagai alat 

penunjang guna kemudahan dalam kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan 

teknologi memungkinkan kontrak untuk dibuat dalam bentuk paperless. Salah satu 

contoh kontrak paperless yang sedang marak diperbincangkan saat ini ialah smart 

contract. 

Smart contract ini sendiri adalah teknologi baru yang muncul karena 

adanya peluang dan manfaat yang ditawarkan, yaitu terciptanya inovasi yang 

membuat ketentuan yang disetujui oleh para pihak untuk mengatur hubungan 

mereka dijalankan secara otomatis oleh program komputer. Smart contract atau 

dikenal juga dengan kontrak pintar, kontrak cerdas, kontrak yang dapat terlaksana 

dengan sendirinya, atau kontrak blockchain, dicetuskan pertama kali oleh seorang 

sarjana hukum, pakar kriptografi, dan juga ilmuwan komputer, Nick Szabo. Nick 

menggagas konsep ini pada tahun 1994.1 

Smart contract sebagaimana nama dari kontrak tersebut, merupakan 

kontrak pintar berbentuk digital yang dirancang menggunakan teknologi modern, 

mengikuti perkembangan zaman yang berkembang pesat. Perpaduan antara 

                                                             
1Max Raskin, “The Law And Legality Of Smart Contracts”, Georgetown Law Technology 

Review, Vol 1:2, 2017, h. 320, dikutip dari Nick Szabo, “Formalizing And Securing Relationships 

On Public Networks”, 2 First Monday Journal , 1997, h. 13. 
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kebutuhan manusia dengan teknologi canggih menghasilkan smart contract, 

sebagai sebuah “kontrak masa depan” sedangkan kontrak-kontrak lainnya kerap 

kali disebut sebagai “kontrak tradisional” sejak kemunculan smart contract. 

Nick Szabo, pencetus smart contract menyadari bahwa ledgeratau buku 

besar yang terdesentralisasi, atau dikenal juga dengan blockchain, dapat 

digunakan untuk smart contract. Bahwa dalam blockchain dikenal suatu susunan 

algoritma yang membentuk smart contract.Teknologi Blockchain sendiri 

merupakan platform desentralisasi atau digital legder, di mana transaksi dapat 

terekam dan terintegrasi secara digital.Sistem ini tidak menggunakan pihak ketiga. 

Sederhananya, catatan transaksi-transaksi yang sudah terjadi, disimpan oleh lebih 

dari satu komputer sehingga akan lebih susah untuk melakukan peretasan sistem 

ratusan bahkan ribuan komputer. Dalam format ini, kontrak bisa diubah menjadi 

kode komputer, disimpan dan kemudian diperbanyak dalam sistem dan diawasi 

oleh jaringan komputer yang menjalani blockchain tersebut. Hal ini juga akan 

menghasilkan ledger feedback seperti transfer uang dan menerima suatu produk 

atau jasa, sehingga terjadinya hubungan timbal balik dalam kontrak tersebut. 

Dalam hal ini smart contract yang merupakan protokol komputer tersebut, 

dimaksudkan untuk memfasilitasi, memverifikasi, atau menegakkan negosiasi 

atau kinerja suatu kontrak secara digital, atau ringkasnya dapat dikatakan smart 

contractlah yang melakukan kegiatan sebagaimana keinginan para pihak. Smart 

contract memungkinkan kinerja transaksi yang kredibel tanpa pihak 

ketiga.Transaksi ini dapat dilacak dan immutable/tidak dapat diubah.2 

                                                             
2Ibid. 
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Max Raskin berpendapat bahwa smart contract adalah perjanjian yang 

pelaksanaannya otomatis (self-executing). Bahwa eksekusi otomatis ini dilakukan 

melalui kode komputeryang telah diterjemahkan prosa hukum menjadi program 

yang dapat dieksekusi.Program ini memiliki kontrol atas objek fisik atau digital 

yang diperlukan untuk melakukan eksekusi.3Eksekusi dalam hal ini ialah 

pelaksanaan dari isi kontrak tersebut. Smart contract berusaha memastikan agar 

tidak terjadinya wanprestasi atau adanya kesalahan selama transaksi berlangsung 

yang dapat mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak, maka dari itu smart 

contract, kode yang telah dibuat sifatnya permanen dan tidak dapat diubah, 

sehingga tak ada orang yang bisa melanggar kontraknya.4 

Sifat self-executing atau eksekusi secara otomatis dalam smart contract 

inilah yang membedakan smart contract dengan kontrak elektronik lainnya, 

karena sifat ini yang menjamin keamanan data dan terlaksananya isi perjanjian 

dalam smart contract. Eksekusi otomatis dalam smart contract terjadi apabila 

kondisi-kondisi tertentu yang menjadi triggering event terpenuhi.5Triggering 

event ini sendiri merupakan rumusan peristiwa-peristiwa yang telah disepakati 

oleh para pihak sebagai dasar pelaksanaan isi kontrak. Contohnya penggunaan 

smart contract dalam agri-blockchain, smart contract mampu mengefisiensikan 

                                                                                                                                                                       
 
3  Max Raskin, Op.Cit., h. 309-310. 

 
4Ibid. 

 
5Nick Szabo, “Smart Contract”, First Monday Technology Journal, Vol. 2, No. 09, 1994, 

h. 2. 
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proses tersebut dengan mengkombinasikan data rekaman cuaca melalui satelit 

yang dicatatkan sebagai dasar penentuan triggering event.6 

Bahwa dengan mengunakan smart contract, para pihak dapat melakukan 

pertukaran uang, properti, saham atau apapun secara transparan, tanpa konflik dan 

tanpa perantara.Smart contract dapat memberikan keamanan yang lebih unggul 

dari hukum kontrak tradisional serta mengurangi biaya transaksi lainnya yang 

terkait dengan kontrak.7Max Raskin membandingkannya smart contract dengan 

sebuah vending machine.Jika biasanya anda pergi menemui seorang pengacara 

atau notaris, kemudian membayarnya, dan menunggu untuk mendapatkan 

dokumen yang dibutuhkan. Para pihak cukup memasukkan bitcoin atau mata uang 

crypto yang mana merupakan uang elektronik ke dalamvending machine (dalam 

hal ini ledger) dan kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan akan secara 

otomatis masuk ke akun dari para pihak yang telah memasukkan uang elektronik 

tersebut. Terlebih lagi, smart contract tidak hanya menerangkan perihal peraturan 

dan penalti seperti yang ada dalam kontrak tradisional, tetapi juga secara otomatis 

menegakkan kewajiban-kewajiban dalam kontrak itu sendiri.8 Bahwa selain itu, 

smart contract dapat dianalogikan sebagai sebuah mesin kios (ATM, vending 

machine) dimana memiliki fungsi spesifik, bekerja secara otomatis, terisolir, dan 

membutuhkan masukan (uang) untuk dapat melakukan fungsi tertentu. Sekilas 

smart contract tidak berbeda dengan program yang dibuat dengan bahasa 

                                                             
6 Bima Danubrata Adhijoso, Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian Di 

Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 43. 

 
7Nick Szabo, Op.Cit., h. 3. 

 
8Ibid. 
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pemrograman lainnya, dan memang benar, karena pembedanya adalah pada 

lingkungan eksekusinya.9 

Contoh dari penggunaan smart contract dengan objek perjanjian ialah 

sewa menyewa rumah, dilakukan melalui blockchain dengan membayar dengan 

menggunakan bitcoin, maka pihak penyewa akan mendapatkan tanda terima yang 

dipegang dalam kontrak virtual, kemudian pemberi sewa akan memberikan kunci 

masuk digital yang akan diterima pada tanggal yang ditentukan, dalam hal ini jika 

kunci tersebut tidak datang tepat waktu maka sistem blockchain akan 

mengembalikan dana penyewa, sedangkan jika kunci diberikan sebelum tanggal 

yang ditetapkan, maka sistem akan menahan kunci tersebut dan akan diberikan 

kepada penyewa pada tanggal yang disepakati begitu pula dana akan diberikan 

pada pemberi sewa pada tanggal yang disepakati pula secara otomatis. Sistem ini 

bekerja dengan metode sebab-akibat dan disaksikan oleh banyak orang, sehingga 

para pihak akan merasa aman dan percaya. Dokumen dibatalkan secara otomatis 

setelah waktu tersebut, dan kode tidak dapat diganggu oleh salah satu dari para 

pihak tanpa sepengetahuan yang lain karena semua peserta secara bersamaan 

diinformasikan. 

 

 

 

 

                                                             
9Smart Contract Alliance, Smart Contract: Is the Law Ready?,Chamber of Digital 

Commerce, New York, 2019, h. 34. (selanjutnya disebut  Smart Contract Alliance-I). 
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Gambar 1.1 Ilustrasi Penggunaan Smart Contract Dalam Transaksi Sewa 

Menyewa 

 

Sumber: prepayway.com. 

Tugas smart contract adalah mendeteksi (dan jika mungkin mencegah) 

penyimpangan dari perilaku yang disepakati. Untuk melakukan tugasnya, smart 

contract menyimpan setiap acara bisnis dihasilkan oleh para pihak, 

menganalisisnya untuk menentukan apakah itu sesuai dengan kontrak atau tidak, 

menghasilkan putusan, dan mencatat hasilnya dalam kode yang tak terhapuskan 

yang tersedia untuk verifikasi, misalnya, untuk menyelesaikan sengketa. 

Para pihak dalam smart contract memiliki otonomi penuh, tidak 

bergantung pada pihak ketiga seperti broker atau perantara lainnya untuk 

mengkonfirmasi terkait jalannya kontrak, keuntungan dari smart contract ialah 

akurat, transparan, komunikasi yang jelas, cepat, aman, efisien, paperless, 

terdapat penyimpanan dan pecadangan data, menghemat biaya perantara, 
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kepercayaan, dan terjaminnya pelaksanaan kontrak karena penegakan kontrak 

dikelola secara otomatis oleh sistem, bukan dari pihak lain yang mungkin dapat 

melakukan kesalahan atau kelalaian.  

Saat ini teknologi bersifat dinamis, semakin maju mengikuti zaman seiring 

dengan kebutuhan manusia, namun ada kalanya kebutuhan manusia dan teknologi 

tidaklah dapat berjalan berdampingan.Bahwa selain keunggulan dari smart 

contract sebagaimana disebutkan diatas, jenis kontrak ini juga masih banyak 

kekurangan, diantaranya ialah tidak adanya privasi karena sistem ini mendorong 

adanya transparansi sebagaimana sifat dari desentralisasi ledger,keterbatasan 

pengaplikasian smart contractterkait regulasi yang berlaku, kemungkinan adanya 

penyelundupan pajak, objek perjanjian yang tidak dapat ditransaksikan, dan masih 

banyak lainnya. Jual beli properti memiliki aturan khusus dalam kaidah hukum di 

Indonesia. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian antara aturan hukum yang ada 

dan proses transaksi menggunakan smart contract, yang mana dalam sistem smart 

contract, perjanjian yang telah dibuat tidak dapat sembarangan diubah karena 

sifatnya yang kaku, terlebih sifatnya yang dapat melakukan eksekusi 

otomatis/self-executing. 

Potensi smart contract sebenarnya tidak terbatas karena dapat dengan 

mudah mengotomatisasi berbagai industri sehingga menghemat waktu dan uang 

serta meningkatkan keamanan. Namun, muncul masalah yaitu terkait dengan 

kelegalan. Masalah regulasi ini seringkali menghambat kemajuan teknologi 

sehingga kemungkinan akan memakan waktu lebih lama sebelum dapat melihat 

penggunaan smart contract dalam aplikasi sehari-hari. 
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Sebagai contoh ialah dalam jual beli properti, dalam praktiknya saat ini 

jika A telah membeli rumah atau mengenal seseorang yang memilikinya, ada 

beberapa langkah yang membentuk proses yang seringkali memakan waktu dan 

melelahkan. Jika pembeli tersebut memperoleh pembiayaan untuk membeli rumah 

baru tersebut, itu adalah serangkaian langkah lain yang melibatkan broker, kantor 

pajak, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan banyak lagi. Setiap rangkaian alur kerja 

dan kegiatan penuh dengankemungkinan terjadinya kesalahan. Sepanjang jalan, 

pembeli harus berinteraksi dengan sejumlah individu, termasuk Pejabat Pembuat 

Akta Tanah, pegawai pajak, broker, dan sebagainya. Bahwa untuk 

mengkompensasi pekerjaan mereka, berbagai biaya dan komisi ditambahkan pada 

setiap langkah proses. 

Smart contract dapat mengotomatiskan proses yang membingungkan dan 

sulit di balik proses kontrakjual beli. Smart contract dalam skenario ini secara 

terprogram menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, 

memungkinkan proses yang aman, patuh, dan dapat diskalakan, sekaligus 

membuat alur kerja menjadi nyaman, tanpa gesekan, dan lebih sedikit 

kemungkinan kesalahan bagi individu.10 

Bahwa sebagaimana penjelasan diatasproses jual beli rumah dan/atau 

tanah di Indonesia panjang dan melibatkan banyak pihak, terdapat kelemahan dari 

sistem yang panjang tersebut diantaranya proses perhitungan pajak yang tidak 

pasti dan kemungkinan adanya kecurangan yang disebabkan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Smart contract mengakomodir kebutuhan ini, jual beli 

                                                             
10Fadhlan Ridhwanallah, Analisis Penerapan Smart-Property Untuk Jual Beli Rumah 

Memanfaatkan Blockchain, Laporan Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, 2019, h. 

76. 
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properti menggunakan smart contract sudah mulai banyak ditemui di luar negeri 

khususnya di negara maju, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan ialah apakah 

smart contract mengakomodir kegiatan hukum tersebut di Indonesia berdasarkan 

hukum yang berlaku di Indonesia? 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas lebih dalam lagi 

tentang tegalitas perbuatan jual beli menggunakan smart contractberdasarkan 

hukum kontrak di Indonesia, dengan judul penelitian: “Penggunaan Smart 

Contract Sebagai Alternatif Dalam Proses Penawaran Jual Beli Properti Di 

Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tesis ini 

ialah: 

a. Karakteristik Smart Contract sebagai Instrumen Transaksi Para Pihak. 

b. Legalitas Pengunaan Smart Contract Dalam Jual Beli Properti di 

Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

a. Menganalisa terkait karakteristik smart contract sebagai instrumen 

transaksi para pihak. 

b. Menganalisa legalitas pengunaan smart contract dalam jual beli 

properti di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau wawasan 

dibidang ilmu hukum dan khususnya mengenai hukum kontrak terkait 

dengan smart contract. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para 

praktisi hukum, yaitu notaris, pengacara/konsultan hukum, corporate 

legal dalam menjawab isu hukum terkait denganpengunaan smart 

contractkhususnya terkait jual beli properti di Indonesia. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Inti dari tinjauan pustaka adalah menerangkan teori-teori dan konseptual 

yang digunakan sebagai rujukan berpikir dan analisis, diantaranya terkait: 

1.5.1 Perjanjian 

Istilah kontrak itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “contract”, 

sedangkan dalam bahasa Perancis “contrat” dan dalam bahasa Belanda 

“overeenkomst” sekalipun kadang-kadang digunakan juga istilah “contract”. 

Kedua istilah ini merupakan terjemahan dari “contrat”, ”overeenkomst”, dan 

“contract”.11Dalam Black’s Law Dictionary, kontrak diartikan dengan: “An 

                                                             
11Yohanes Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan 

Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h.25. 

(selanjutnya disebut Y. Sogar Simamora-I). 
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agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable 

or otherwise recognizable at law.”12Dalam bahasa Indonesia, pada intinya 

definisi dari contract dalam Black’s Law Dictionary diatas ialah bahwa kontrak 

merupakan sebuah persetujuan diantara para pihak yang membuat kewajiban yang 

dapat dilaksanakan atau dikenali dalam hukum. 

Kontrak memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian. Terhadap 

istilah kontrak atau perjanjian, masih banyak pihak orang yang menganggap 

istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Sehingga dalam hal ini banyak 

pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan 

pengertian yang berbeda.Burgerlijk Wetboek menggunakan istilah overeenkomst 

dan contract untuk pengertianyang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari 

judul Buku III Bab Kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak 

atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “van 

verbintenissen die uit contract of overeencomst geboren worden”. Pengertian ini 

juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, 

Hofman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo, Mariam Darus Badrulzaman, 

Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan 

perjanjian dalam pengertian yang sama.13 Bahwa dalam hal ini menurut J. 

Satriodigunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan 

bahwa kata “perjanjian” dari “kontrak” menurut Buku III Burgerlijk 

                                                             
12Bryan A. Garner, Ed., Black’s Law Dictionary, Tenth Edition, West Publishing 

Company, USA, h.389. 

 
13Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 

Komersial, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2010,  h. 13 (selanjutnya disebut Agus Yudha Hernoko-I). 
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Wetboek(selanjutnya disebut BW) adalah sama dan cara penyebutannya secara 

berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk 

menunjukkan, bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut 

mempunyai arti yang sama.14 

Kontrak atau perjanjian diatur dalam Buku III BW. Buku III BW 

menganut sistem terbuka (open system) yang berartibahwa ketentuan dalam buku 

III ini bersifat mengatur (dwingend recht) yaitu memungkinkan para pihaknya 

untuk menyimpangi ketentuan yang ada dan membuat kontraknya sendiri.Dalam 

hal ini para pihak pembuat kontrak,bebas untuk mengadakan kontrak dengan 

siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik 

berupa lisan maupun tertulis. Selain itu, para pihak juga diperkenankan membuat 

kontrak, baik yang telah dikenal dalam BW, maupun diluar BW.15 Hal tersebut 

dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 

1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwasemua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Perjanjian dalam Pasal 1313 BW merupakan suatu perbuatan dengan mana 

suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 BW tersebut telah mengalami 

perubahan dalam BW Belanda yang baru/Niuew Burgerlijk Wetboek (selanjutnya 

disebut NBW), sebagaimana diatur dalam Buku 6 Bab 5 Pasal 6:213, yaitu “a 

contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or 

                                                             
14J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1992, h. 19. 

 
15Salim H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu, 

Cet. V, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h.1. 
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more parties assume an obligation towards one or more other parties”16yang 

mana menurut NBW, kontrak merupakan perbuatan hukum yang bertimbal balik, 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian dalam NBW ini hampir 

samadengan pengertian perjanjian yang dikemukakan Soeroso, yang menyatakan 

bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal”.17 

Bahwa dariperjanjian tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang 

atau lebih yang dinamakan dengan perikatan. Pasal 1233 BW menyatakan bahwa 

“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-

undang”. Lebih jelasnya bahwa selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan 

dari undang-undang, atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari 

perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam hal ini perikatan 

paling banyak timbul karena adanya perjanjian, sehingga dalam hal ini Subekti 

menyatakan bahwa perjanjian merupakan sumber, bahkan sumber utama, dari 

perikatan.18Perjanjian itu sendiri dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan 

                                                             
16Agus Yudha Hernoko, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Disertasi, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.20 (selanjutnya disebut Agus Yudha 

Hernoko-II) dikutip dari: P.P.C. Haanapel & Ejan Mackaay, Nieuw Netherlands Wetboek (Het 

Vermogensrecht), Kluwer Law And Taxation Publishers, Deventer, 1990, h.14-15. 

 
17 R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi 

Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.4. 

 
18 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1976, h.3. 
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hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

Di Indonesia sebuah perjanjian sah dan mengikat para pihaknya jika 

memenuhi Pasal 1320 BW yang mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-

perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu: sepakat, cakap, objek tertentu dan causa 

yang diperbolehkan.Bahwa dalam hal ini dua syarat yang pertama, kesepakatan 

dan kecakapan merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, karenamengenai 

orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Dalam hal tidak 

terpenuhinya syarat subyektif ini mengakibatkan perjanjian tersebut dapat 

dibatalkan.Sedangkan duasyarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif 

karena mengenaiperjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan 

perjanjian tersebut batal demi hukum.Berkaitan dengan syarat subyektif dalam 

Pasal 1320 BW, aturan lanjutannya ada dalam Pasal 1321 BW yaitu mengenai 

cacat kehendak, yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila diberikan 

karena kekhilafan, paksaan dan penipuan. 

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, tidak dipenuhi syarat subyektif 

(kesepakatan atau kecakapan), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yaitu 

dengan dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak. 

Sedangkan apabila syarat obyektif perjanjian tidak terpenuhi (suatu hal tertentu 

atau sebab yang diperbolehkan), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum 

(null and void).Dalam hal ini perjanjian batal demi hukum maksudnya ialah 

bahwa perjanjian tersebut dianggap sejak semula tidak terjadi perjanjian dan tidak 
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ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. 

Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu 

sama lain telah gagal. Tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di 

depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Sehingga hakim diwajibkan 

karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau 

perikatan. 

 Jika syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW diatas tersebut 

dipenuhi, maka menurut pendapat Budiono Kusumohamidjojo, para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut kemudian juga akan tunduk pada Pasal 1338 BW 

yang menetapkan bahwa:19 

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya; 

2. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 

atau karena undang-undang menyatakan sebagai berakhir; dan 

3. Perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya (pacta sunt servanda). 

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1339 BW yang mana menyatakan 

bahwa “kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan 

didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang” yang mana hal ini 

berarti perikatan kontraktual tidak hanya bersumber dari apa yang telah disepakati 

oleh para pihak (faktor otonom), akan tetapi juga harus diperhatikan faktor-faktor 

lain (faktor heteronom). Hal ini terkait dengan kontrak yang dibuat oleh para 

pihak kadang kala hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sehingga ketika 

                                                             
19 Budiono Kusumohamidjojo, Op.Cit., h. 17 
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terjadi permasalahan dengan interpretasi kontrak telah diantisipasi dengan adanya 

penerapan faktor heteronom. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 6:248 

NBW, UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) yaitu dalam Bab V tentang Isi 

(Content), Pasal 5.1 dan 5.2 serta dalam Pasal 2.1 dan 2.2.20 

1.5.2 Perjanjian Jual Beli 

Dalam Buku III BW menganut sistem terbuka (open system) yang berarti 

bahwa ketentuan dalam buku III ini bersifat mengatur (dwingend recht) yang 

mana memungkinkan para pihak untuk menyimpangi ketentuan yang ada dan 

membuat kontraknya sendiri.Dalam hal ini para pihak pembuat kontrak, bebas 

untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, 

pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berupa lisan maupun tertulis.Selain itu, 

para pihak juga diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam 

BW, maupun diluar BW.21Hal tersebut dikarenakan adanya asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan 

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

bagi mereka yang membuatnya. 

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dikenal 2 (dua) 

macam perjanjian, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak 

bernama (innominaat).Perjanjian bernama ialah perjanjian yang pengaturannya 

diatur dalam BW, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang 

belum ada pengaturannya secara khusus di dalam BW (seperti perjanjian sewa 

                                                             
20Agus Yudha Hernoko-I, Op.Cit., h.226-227 

 
21Salim H. S., Op.Cit., h.1. 
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beli, perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha) maupun perjanjian yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian bernama, yang mana 

perjanjian ini diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 BW. Menurut 

Pasal 1457 BW, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pengertian jual beli tersebut, 

dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian jual beli sekurang-kurangnyaterlibat 

dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Di sini dapat diambil unsur 

essensialia dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan 

pembeli membayar harga. Pihak-pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. 

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah 

pihak atau bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Obyek dari jual beli 

adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas suatu prestasi dan kreditur berhak 

atas suatu prestasi. Pasal 1234 BW menjelaskan bahwa“bentuk dari prestasi 

adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.” 

1.5.3  Jual Beli Properti 

 Jual beli properti dalam hal ini ialah jual beli properti tanah dan/atau 

bangunan. Sebagaimana definisi properti berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, properti merupakan “harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan 

prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau 

bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan.”22Jual beli properti 

                                                             
22Ibid. 
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tanah dan bangunan tidak dapat disamakan dengan jual beli pada umumnya. Jual 

beli pada umumnya sebagaimana pembahasan diatas tunduk pada BW, sedangkan 

jual beli properti di Indonesia tunduk pada hukum agraria sebagaimana diatur 

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

Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Berdasarkan amanat undang-undang 

tersebut selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah dan kemudian Peraturan Pemerintah tersebut dicabut dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997tentang Pendaftaran Tanah tersebut ialah ditetapkannya jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun. Alat bukti dimaksud selanjutnya akan dijadikan sebagai 

dasar pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah pertama kali maupun 

pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 menentukan bahwa mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur 

dalam suatu Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) 

melaksanakan tugas pokok atas sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 

membuat akta sebagai bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Perbuatan hukum dimaksud yaitu: jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke 

dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna 

Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak MIlik, Pemberian Hak Tanggungan, dan 

Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan 

bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui 

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

hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya 

dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut 

sesungguhnya tidak menentukan mengenai sah atau tidaknya serta terjadinya 

suatu peralihan hak atas tanah, misalnya melalui jual beli, tetapi mengatur 

mengenai pendaftaran peralihan haknya. Artinya, bahwa mengenai sah atau 

tidaknya serta terjadinya suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tidak 

tergantung dari ada atau tidak adanya akta PPAT tersebut, serta dilakukan 

dan/atau tidak dilakukan dihadapan PPAT. Hal tersebut tampak dalam ketentuan 

Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: “Dalam keadaan tertentu sebagaimana 

yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar 
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pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan 

warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh 

PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar 

kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 

bersangkutan”. Sampai saat ini pun belum ada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli hak atas tanah di 

Indonesia. Hal ini berbeda dengan BW yang mengatur tentang syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. 

 Bahwa dalam jual beli properti tanah dan/atau bangunan tidak sama 

dengan jual beli barang pada umumnya, levering baru terjadi terhadap benda tidak 

bergerak apabila telah dilakukan penyerahan secara hukum (yuridische levering) 

dengan dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT dan dilakukan pendaftaran balik 

nama surat sebagai tanda bukti haknya.  

1.5.4 Smart Contract 

Smart contract merupakan perjanjian elektronik yang berbentuk kode 

komputer yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi dan menegakkan 

ketentuan dalam perjanjian tersebut secara otomatis. Smart contract atau biasa 

juga disebut konrak pintar digagas oleh Nick Szabo, pakar kriptografi, ilmuwan 

komputer, dan juga sarjana hukum pada tahun 1994.23 Smart contract pada 

dasarnya hampir sama seperti kontrak konvensional sebagai sebuah dokumen 

yang mengikat perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak. Dalam hal ini 

                                                             
23Ibid.  
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yang membedakan smart contract dengan kontrak biasa pada umumnya ialah 

bentuk dari kontrak ini ialah berupa sebuah kode yang tersimpan di blockchain.24 

Smart contract berkaitan erat dengan teknologi blockchain. Blockchain itu 

sendiri merupakan sebuah teknologi yang mana mengumpulkan dan 

mendistribusikan data-data transaksi antar pihak secara terus menerus yang 

kemudian di verifikasi keasliannya secara digital dan instan untuk menjamin 

keamanannya. Bahwa beberapa ahli menganalogikan blockchain sebagai buku 

besar digital yang terdesentralisasi atau distributed ledger teknologi, yang mana 

dapat diakses oleh semua pengguna karena informasi yang dikumpulkan dalam 

blockchain disebar ke semua pihak yang mejalankan server. 

Dalam hal ini smart contract itu sendiri merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari penerapan blockchain setelah crypocurrency. Lebih jauh, Jerry Cuomo, 

Vice President dari teknologi Blockchain berpendapat bahwa smart contract dapat 

digunakan dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari layanan keuangan di dunia 

perbankan, crowdfunding,sampai dengan layanan kesehatan hingga asuransi.25 

Beberapa ahli memberikan definisi dari smart contract, diantaranya Nick 

Szabo mendefinisikan smart contract sebagai “a set of promises, specified in 

digital form, including protocols within which the parties perform on these 

promises.”26, Max Raskin mendefiniskan smart contract sebagai “an agreement 

                                                             
24Ibid. 

 
25 Ameer Rosic, Smart Contracts: The Blockchain Technology That Will Replace 

Lawyers, https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/, diakses pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 

21.00 W.I.B. 

 
26 Kevin Werbach And Nicolas Cornel, Contracts Ex Machina, 67 Duke Law Journal, 

2017, h. 40, Dikutip Dari Nick Szabo, Smart Contracts: Building Blocks For Digital Markets, 

1996,  http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html. 
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whose execution is automated, usually by computers.”27, dan Eliza Mik 

berpendapat bahwa smart contract merupakan“contracts that are represented in 

code and executed by computers.28Dari beberapa pengetian diatas dapat 

disimpulkan bahwa smart contract merupakan sebuah program komputer yang 

bertindak sebagai perjanjian dimana ketentuan dalam perjanjian diprogram 

sebelumnya berupa kode komputer dengan kemampuan untuk mengeksekusi dan 

menegakkan ketentuan dalam perjanjian tersebut secara otomatis. 

Smart contract berusaha memastikan agar tidak terjadinya wanprestasi 

atau adanya kesalahan selama transaksi berlangsung yang dapat mengakibatkan 

kerugian oleh salah satu pihak, maka dari itu smart contract, kode yang telah 

dibuat sifatnya permanen dan tidak dapat diubah, sehingga tak ada orang yang 

bisa melanggar kontraknya.29 Dalam hal ini yang membedakan smart contract 

dengan kontrak elektronik di internet lainnya ialah sifat eksekusi otomatis/self-

executing yang dimiliki smart contract. 

Bahwa selain itu, smart contract menjamin rasa kepercayaan para pihak 

karena dokumen-dokumen yang ada tersebut akan dituliskan dalam kode atau 

disebut enkripsi pada ledger sehingga tidak mungkin salah satu pihak mengatakan 

kehilangan dokumen, selain itu, kriptografi dan enkripsi situs website akan 

menjaga keamanan dokumen yang ada dan jaminan tidak ada peretas, karena 

                                                                                                                                                                       
 
27Max Raskin, Op.Cit., h. 306. 

 
28Eliza Mik, “Smart Contracts: Terminology, Technical Limitations And Real World 

Complexity”, Law, Innovation & Technology Journal, Vol 9.2, 2017, h. 2. 

 
29Ibid. 
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dengan metode kriptografi dan enkripsi akan dibutuhkan peretas cerdas yang tidak 

normal untuk memecahkan kode dan menyusup kedalam sistem smart contract 

yang telah dibuat. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah metode hukum yang bertujuan untuk menghasilkan 

penjelasan yang sistematis atas aturan-aturan hukum yang berhubungan secara 

harmoni dan tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, sehingga hasil yang akan 

dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi berisi kesimpulan yang 

sistematis atas isu hukum yang telah diajukan. Penelitian hukum adalah proses 

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

hukum guna memecahkan isu hukum yang dihadapi.30 

 

1.6.2 Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatan konseptual dipilih karena dalam 

membahas isu hukum tersebut akan didasarkan pada konsep-konsep hukum yang 

relevan, dalam hal ini baik yang berupa konsep teknis yuridis yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, maupun konsep umum yang terdapat dalam 

literatur hukum lainnya. Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan untuk 

mengetahui teori-teori yang mendasari adanyasmart contract. Sedangkan 

                                                             
30Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2009, h.60. 
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pendekatan perundang-undangan dipilih karena dalam pembuatan kontrak 

haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana 

dalam hal ini pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui 

dasar pembentukansmart contract. 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer bersumber dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan topik 

penelitian ini, yaitu: 

1. Burgerlijk Wetboek, diundangkan di Hindia Belanda sejak tanggal 1 

Mei 1948, Stb No. 23 Tahun 1847; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2043; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843; 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5188; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5252; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3696; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 11/Prt/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah; 

10. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. 

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-

buku hukum, artikel-artikel hukum dari majalah dan internet, karya tulis ilmiah, 
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hasil wawancara ke instansi terkait dan ahli hukum dibidang terkait, karya ilmiah 

lainnya yang bersifat mendukung, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap 

relevan dengan topik yang sedang diteliti. 

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

mendukung tulisan ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, 

kemudian dilakukuan seleksi dengan cara mengambil bahan berdasarkan 

kualifikasi dan prioritas yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian 

ini, kemudian langkah selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan untuk 

penajaman bahan-bahan hukum dengan saling mengaitkan dengan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder untuk selanjutnya diuraikan secara sistematis 

dan dipisah-pisahkan sesuai materi pembahasan kemudian di klarifikasi dan 

dianalisis secara normatif. 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang sudah diklasifikasi, kemudian dianalisa dengan 

penalaran yang bersifat deduktif serta menggunakan metode penemuan hukum 

interpretasi yang mana dalam hal yaitu dengan dimulai pengetahuan hukum yang 

bersifat umum kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang bersifat 

khusus. Setelah itu ditarik suatu jawaban dari rumusan masalah yang 

dikemukakan berdasarkan interpretasi atas ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur masalah tersebut.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa topik yang 

terangkum dalam 4 (empat) bab yang tertata dan berurutan. Pembagian tersebut 

bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memeahami setiap pembahasan. 

Tiap bab terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan komponen-komponen 

dari pemasalahan. 

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan pengantar berupa 

gambaran secara keseluruhan dan garis besar dari penulisan tesis ini, yaitu diawali 

dengan latar belakang masalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta  tinjauan pustaka terkait judul dari penelitian ini, kemudian 

dilanjutkan dengan penulisan metode penelitian yang isinya memuat tipe 

penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan prosedur pengumpulan 

bahan hukum yang digunakan dalam penulisan, serta analisis bahan hukum. 

Kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu 

terkait karakteristik smart contract sebagai instrumen transaksi para pihak, 

kemudian pada subbab pertama membahas tinjauan umum smart contract, subbab 

kedua membahas tujuan dan manfaat dari penggunaansmart contract dan diakhiri 

dengan pembahasan terkait smart contract sebagai kontrak berdasarkan hukum 

kontrak di Indonesia 

Selanjutnya dalam Bab III akan diuraikan jawaban terhadap permasalahan 

yang kedua yaitu dengan membahas legalitas penggunaan smart contract dalam  

jual beli properti di Indonesia. Dimulai dengan membahas cara kerja jual beli 
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properti menggunakan smart contractpada subbab pertama dilanjutkan dengan 

pembahasan proses jual beli properti di Indonesia pada subbab kedua dan diakhiri 

dengan menganalisa keabsahan penggunaan smart contract dalam jual beli 

properti di Indonesia pada subbab ketiga. 

Sebagai Penutup dalam Bab IV akan dikemukakan kesimpulan dari semua 

permasalahan yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan yang 

didapat akan disusun dengan sistematis dan obyektif sehingga akan mendapatkan 

konklusi yang utuh, singkat, padat dan obyektif. Saran diajukan guna memberikan 

sumbangan pemikiran ke depannya untuk menjawab permasalahan yang ada. 
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