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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya Indonesia 

meletakkan hukum sebagai dasar dari segala segi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, atau dalam arti lain hukum dijadikan sebagai supremasi kekuasaan 

yang paling tinggi. Hukum di Indonesia berkembang seiring dengan 

perkembangan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan adanya revisi 

ataupun perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap 

sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan “Het recht hinkt achter de 

feite naan”, ini berarti bahwa hukum tertinggal dari peristiwanya, atau dalam 

artian suatu hukum itu ada setelah muncul suatu peristiwa. Walaupun 

pernyataan itu sesungguhnya tidak terlalu tepat, sebab hukum bukanlah 

orang, melainkan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem
1
. 

  Adanya suatu hukum positif dalam suatu negara salah satunya 

bertujuan agar terciptanya suatu perlindungan dan keadilan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini 

berarti hukum dituntut untuk selalu dinamis dan sesuai dengan perkembangan 
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kehidupan masa kini, agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan dapat 

menjangkau segala dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 

berbagai bidang.  

Hukum mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah bidang 

hukum perdata yang khususnya terkait dengan hukum kontrak. Hukum 

kontrak diatur dalam buku ke-III KUHPerdata mengenai perikatan. Perikatan 

menurut Pasal 1233 KUHPerdata dapat terjadi baik karena adanya  perjanjian 

atau karena Undang-Undang. Pada umumnya perikatan yang terjadi karena 

adanya suatu perjanjian. Didalam buku ke-III KUHPerdata, tentang perikatan 

ini tidak disebutkan apa itu arti dari perikatan itu sendiri, tetapi dalam Pasal 

1234 KUHPerdata ada tertulis bahwa wujud perikatan adalah untuk 

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. 

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tertulis bahwa persetujuan atau 

perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  

Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat oleh siapa saja, asalkan 

memenuhi syarat-syarat untuk sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 

1320 KUHPerdata yaitu adanya; kesepakatan mereka yang mengikatkan 

dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan 

tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang / causa yang halal. 

Salah satu hal yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah kata 

sepakat antara para pihak dalam perjanjian. Kata sepakat ini haruslah 

mengandung unsur kehendak bebas dari para pihak, dalam arti lain haruslah 
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tanpa paksaan. Kata sepakat berarti para pihak dalam perjanjian saling 

menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, dan 

haruslah pernyataan tersebut mendapatkan titik temu satu sama lain. Tidak 

ada kata sepakat bila pernyataan-pernyataan pihak dalam perjanjian tersebut 

tidak cocok dan tidak ada titik temu
2
. 

Lalu untuk pelaksanaan kontrak itu sendiri haruslah dilakukan 

dengan itikad baik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 

KUHPerdata sebagai berikut: 

(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.  

(2) Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan 

sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  

(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Pasal 1338 KUHPerdata ini juga sering disebut sebagai ketentuan asas 

kebebasan dalam berkontrak. Ketentuan pasal ini juga berarti memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk membuat perjanjian 

apa saja, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar Undang-Undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan. 

Ketentuan Pasal 1338 memang memberikan kebebasan bagi para 

pihak dalam perjanjian untuk membuat dan menentukan isi perjanjian, namun 

hal ini tidaklah semata bebas tanpa batasan sama sekali. Kebebasan 

                                                           
2
 Djsadin Saragih, Pokok-Pokok hukum Perikatan, Surabaya, 1985, hlm. 2.   



4 
 

berkontrak memang seringkali menimbulkan permasalahan ketidakadilan 

karena hal tersebut membutuhkan posisi tawar-menawar yang seimbang 

antara para pihaknya. Posisi tawar-menawar yang tidak seimbang 

menyebabkan pihak yang posisi tawarnya lebih tinggi seringkali mendikte 

kemauannya kepada pihak lawan yang posisinya lebih lemah, dan dalam 

praktik seringkali kontrak itu sendiri terjadi karena hasil dari sebuah 

“paksaan, penipuan dan kekeliruan dalam pembuatannya”. Memang pada 

akhirnya kata sepakat memang terjadi, namun kata sepakat ini tidak lepas 

dari unsur paksaan ataupun penipuan. Model kesepakatan seperti inilah yang 

disebut sebagai kesepakatan yang mengandung cacat kehendak
3
. 

Adapun yang dimaksud dengan cacat kehendak dalam perjanjian 

adalah tidak sempurnanya kata sepakat dalam perjanjian
4
. Jika suatu 

kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang didalamnya ada suatu 

kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak 

bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak
5
. 

Dalam Pasal 1321 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa sepakat 

yang diberikan atas dasar kesesatan, paksaan dan penipuan, bukanlah suatu 

sepakat yang sah dan karenanya hal tersebut dapat dituntut pembatalannya. 

Tetapi seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, dan berdasarkan 

yurisprudensi dalam sistem peradilan di Indonesia ada faktor lain yang 
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menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian yakni penyalahgunaan 

keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue influence). 

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak 

ini belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan 

ini dikembangkan sendiri oleh hakim-hakin di pengadilan dalam perkara-

perkara yang terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang 

bersengketa, dalam artian salah satu pihak memiliki kuasa yang lebih besar 

terhadap pihak lain. 

Penyalahgunaan keadaan ini terjadi apabila seseorang didalam 

suatu perjanjian dipengaruhi oleh sesuatu hal yang menghalanginya untuk 

melakukan penilaian secara bebas dari pihak lainnya, sehingga ia sendiri 

tidak dapat mengambil putusan yang independen. 

Menurut Nieuwenhuis sebagaimana dikutip oleh Henry P. 

Panggabean, empat syarat atau faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan 

sebagai berikut:  

1. Keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), seperti: 

keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras 

dan tidak berpengalaman.  

2. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid): dapat diartikan bahwa salah 

satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak 

lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup 

suatu perjanjian.  
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3. Penyalahgunaan (misbruik): dapat diartikan bahwa salah satu pihak 

yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui 

atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak 

melakukannya.  

4. Hubungan causal (causal verband): adalah suatu sebab penting 

bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu 

tidak terjadi
6
. 

Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan tersebut merupakan hal 

yang relatif baru di Indonesia, sehingga didalam penerapannya masih 

menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tentang bagaimana 

sebenarnya eksistensi ajaran tersebut, karena tentang penyalahgunaan 

keadaan ini sendiri memang belum diatur secara jelas didalam KUHPerdata. 

Selain itu, masalah yang timbul kemudian juga berkaitan dengan tolok 

ukur/standar untuk menentukan adanya penyalahgunaan keadaan tersebut 

(sebuah keadaan disebut sebagai penyalahgunaan keadaan).  

Dalam rangka pemberian kepastian aturan dan perlindungan 

hukum bagi pihak-pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan, maka 

dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum 

Bagi Pihak Yang Mengalami Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg) yang akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian 

dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian? 

2. Apa pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan terkait 

penyalahgunaan keadaan? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan dalam 

perjanjian dan bagaimana suatu perbuatan disebut sebagai 

penyalahgunaan keadaan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

penyalahgunaan keadaan dan sanksi apa yang diterapkan. 

3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang 

mengalami penyalahgunaan keadaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara 

teoretis atau praktis : 

1. Manfaat Teoretis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan perlindungan 
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terhadap pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam 

perjanjian. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

pemerintah dan aparat penegak hukum dalam  memberikan perlindungan 

hukum secara komperehensif terhadap pihak yang mengalami 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian
7
. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka 

metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang 

menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk 

menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode kualitatif tidak 

menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam 

menganalisis permasalahan. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk., metode ini 

berdasarkan pada (1) bukti-bukti nyata di lapangan, (2) metode ini 

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data dan 

(3) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman 

mengenai makna-makna data yang diperolehnya
8
. 
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2. Spesifikasi penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif  analitis. Deskriptif maksudnya 

adalah peneliti akan memberikan gambaran mengenai pertimbangan 

hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalani 

penyalahgunaan keadaan dan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku 

penyalahgunaan keadaan, secara khusus dalam kasus yang diangkat dalam 

penelitian yakni kasus Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg di Pengadilan 

Negeri Semarang. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan 

pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak 

yang mengalami penyalahgunaan keadaan dan penerapan sanksi bagi 

pelaku penyalahgunaan keadaan di Pengadilan Negeri Semarang. Elemen-

elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Perkara Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg 

b. Hakim 

c. Pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan. 

d. Pelaku penyalahgunaan keadaan dan/atau penasihat hukum pelaku 

(jika dimungkinkan). 

e. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan 

keadaan. 

 

 



10 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, penulis 

menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, yaitu: 

a. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi 

yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek 

penelitian di dalam literatur atau peraturan perundang-undangan. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, 

ensklopedia, dll. Metode ini dilakukan untuk mencari data 

sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti atau sumber 

lain yang telah diolah sebelumnya oleh pihak ketiga.  

Data sekunder ini bersumber dari :  

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan 

yang erat hubungannya dengan bahan hukum  primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 

Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah para sarjana, 

laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam 
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makalah atau literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

keadaan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan yang memberikan penjelasan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari 

Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia atau Inggris yang 

berhubungan dan dapat memberikan penjelasan informasi 

terkait permasalahan yang diteliti bilamana dibutuhkan
9
. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara 

dengan nara sumber. Narasumber yang ditunjuk dalam hal ini 

adalah Hakim, Pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan, 

Pelaku penyalahgunaan keadaan dan/atau penasihat hukum (jika 

dimungkinkan).  

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, 

kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data 

yang relevan dengan perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat 

menjawab perumusan masalah akan digunakan, sedangkan  data yang 

tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan dan pemilihan data 
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tersebut disebut sebagai proses editing. Setelah itu maka data akan disusun 

secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode 

analisis kualitatif. Di muka sudah dijelaskan bahwa metode ini tidak 

menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam 

menganalisis permasalahan. Analisis yang dilakukan terhadap data yang 

diperoleh adalah analisis isi (content analysis) terhadap elemen penelitian. 

Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan perundang-undangan 

yang terkait dan rekaman atau notulensi hasil wawancara. 

A. Sistematika Penulisan 

Berikut adalah rencana sistematika penulisan skripsi :  

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan bahan pustaka 

serta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi tinjauan umum 

tentang perjanjian, kontrak baku, dan tinjauan mengenai penyalahgunaan 

keadaan. 

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi 

bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan bagi yang mengalami penyalahgunaan 

keadaan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan 

keadaan. 
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Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran Penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


