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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut adalah kasus posisi Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg 

Para Pihak: 

1. WAR, Swasta, beralamat di Jl. Suyudono 179 R.T.008/R.W.004, 

Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I; 

2. N, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Kentangan Barat II/486 

A, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II; 

3. T, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kentangan Barat II/486 A, Kota 

Semarang, selanjutnya diseut sebagai Penggugat-III; 

Lawan: 

1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MANDIRI ARTA 

ABADI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I; 

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq DEPARTEMEN 

KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN 

RI, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN 

LELANG (KPKNL) Semarang, beralamat di Jalan Imam Bonjol 

Nomor 1 D Semarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II; 

3. NC, beralamat di Jalan Grajen Nomor 38 Semarang, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat-III; 

 

TENTANG DUDUK PERKARA 

1. Bahwa Penggugat-I adalah anak dari Penggugat-II dan Penggugat-III 

yang dalam menjalankan usahanya meminjam modal (uang) dari 

Tergugat-I atas persetujuan Penggugat-II dan Penggugat-III 

berdasarkan akad kredit No. 45, tanggal 30 Agustus 2010 dengan 

agunan berupa SHM No. 353 / Kel. Jagalan atas nama Penggugat-II; 

2. Bahwa pinjaman modal (uang) yang diterima Penggugat-I dari 

Tergugat-I adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta 

rupiah); 

3. Bahwa pada akhir tahun 2011 usaha milik Penggugat-I mengalami 

kerugian dan bangkrut sehingga angsuran Penggugat-I kepada 

Tergugat-I tidak lancar / mengalami keterlambatan; 

4. Bahwa Penggugat-I menerima surat dari Tergugat-1 tertanggal 2 

Januari 2014 yaitu, Hal: Pemberitahuan Pengumuman Iklan Kedus 

Lelang, yang pada pokoknya agunan dari Para Penggugat akan dijual 

secara lelang melalui Tergugat-II pada tanggal 16 Januari 2014; 

5. Bahwa kemudian Penggugat-I menemui Tergugat-I dan menanyakan 

sisa hutangnya berapa, yang kemudian oleh Tergugat-I dinyatakan 
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bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar 

total sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah); 

6. Bahwa kemudian Penggugat-I membayar secara tunai kepada 

Tergugat-I sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 

memberikan Bilyet Giro Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 

7. Bahwa karena satu hal dan lain hal Penggugat-I tidak bisa memenuhi 

Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Tergugat-I; 

8. Bahwa Penggugat-I menerima surat dari Tergugat-I tertanggal 02 Juli 

2014 yaitu Hal: Pemberitahuan Pengumuman Iklan Kedua Lelang, 

yang pada pokoknya agunan dari Para Penggugat akan dijual melalui 

Tergugat II pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014; 

9. Bahwa kemudian Penggugat-I bermaksud melunasi kekurangannya 

sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Penggugat-I 

terkejut karena ternyata hutangnya bertambah banyak yaitu: telah 

menjadi Rp 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana hutang 

pokoknya yang belum terbayar menurut perhitungan Tergugat-I 

adalah hanya sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); 

10. Bahwa karena Penggugat-I hanya mempunyai uang Rp 16.000.000,- 

(enam belas juta rupiah), maka Penggugat-I meminta tempo kepada 

Tergugat-I untuk mencari kekurangannya; 

11. Bahwa namun ketika Penggugat-I telah mempunyai uang untuk 

melunasi semua hutangnya ternyata agunan milik Penggugat-II dan 

Penggugat-III telah dijual lelang oleh Tergugat-I melalui Tergugat-II 

dan telah dibeli oleh Tergugat-III pada tanggal 16 Juli 2014; 

 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menimbang bahwa Para Penggugat mengakui, bahwa Para Penggugat 

mendalilkan hutangnya tinggal Rp 16.000.000,- (enam belas juta 

rupiah), setelah Penggugat menanyakan hutang tertunggak sebesar Rp 

36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan dibayar Rp 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga hutang tinggal sebesar 

Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), seperti tersebut diatas; 

2. Menimbang, bahwa para Penggugat ada menyerahkan alat bukti surat 

: P-1 sampai dengan P-9, dimana dalam salah satu alat bukti berupa P-

1 merupakan somasi tertanggal 19 Juli 2012 dari Tergugat-I yaitu 

pemberitahuan akan adanya hari pelelangan sekaligus Tergugat-I 

mencantumkan besaran tunggakan tagihan terhadap Penggugat 

sebagai berikut: 
Nama Debitur  : Wisnu Agung Rahardja 

No CIF / No Loan  : 00112780 / 01044805 

Plafond Rp   : 65.000.000 

Tgl PK / Tgl JT  : 30-08-2010 / 30-08-2013 

O/S Rp   : 34.137.321,80 

Tunggakan Pokok Rp : 2.805.815,50 

Tunggakan Bunga Rp : 13.491.001,51 

Biaya Rp   : 100.000,00 
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Total Tunggakan Rp : 16.396.821,01 

3. Menimbang, bahwa dari alat bukti T-I. 4 yang sama dengan alat bukti 

T-II. 1 berupa risalah lelang yang dikeluarkan tergugat-II sebagai 

kantor lelang, dimana tercantum selain berisi telah terjadi pelelangan 

obyek jaminan dari Para Penggugat, pembeli (Tergugat-III) serta 

harga jual, juga tercantum didalamnya rincian hutang/jumlah 

kewajiban debitur per tanggal 14 April 2014 yang dibuat oleh pihak 

kreditur (Tergugat-I) sebagai berikut: 

Pokok Hutang : Rp 9.262.256,31 

Bunga  : Rp 18.814.182,61 

Pinalty  : Rp 115.800,00 

Denda  :  Rp 113.085.300,00 

Biaya  : Rp 4.469.033,00 

___________________________________ + 

Total  : Rp 145.746.571,92 

4. Menimbang, bahwa dari rincian-rincian hutang/jumlah kewajiban 

debitur (Penggugat) per tanggal 14 April 2014 yang dibuat oleh pihak 

kreditur (Tergugat-I), maka terdapat perbedaan yang sangat jauh dari 

rincian hutang Penggugat pada surat somasi Tergugat-I (P.1) 

tertanggal 19 Juli 2012; 

5. Menimbang, disatu sisi Tergugat-I hendaklah memberikan rincian di 

persidangan bagaimana hutang Penggugat dapat sedemikian jauh 

naiknya seperti dalam risalah lelang tersebut, demikian juga melihat 

perincian tersebut dibuat per tanggal 14 April 2014, yang sudah jauh 

dari masa waktu jatuh tempo cicilan kredit berakhir, per 30-08-2013 

(perjanjian kredit pembayaran cicilan selama 36 kali angsuran/tiap 

bulan: mulai tanggal 30-9-2010 sampai dengan 30-08-2013), yang 

apabila mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1988 perihal suatu kredit 

dinyatakan macet, maka tidaklah sesuai dengan kepatutan, bunga dan 

denda dihitug terus menerus (dimana seharusnya hal itu tidak lagi 

dihitung); 

6. Menimbang, bahwa lagi pula dalam suatu perjanjian baku, terdapat 

perbedaan antara posisi penggugat sebagai debitur yang mempunyai 

posisi yang lemah karena memerlukan kredit, sementara Tergugat-I 

sebagai kreditur memberikan isi perjanjian yang sudah baku dimana 

Penggugat tidak dapat melakukan apa-apa selain mengikuti isi 

perjanjian, maka majelis melihat jumlah denda yang sedemikian 

membesar sebanyak Rp 113.085.300,- (seratus tiga puluh juta delapan 

puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sedang utang pokok sudah tinggal 

Rp 9.262.256,31, sementara bunga yang harus dibayar Rp 

18.814.182,61 dan Pinalty yang harus dibayar Rp 115.800,- serta 

biaya yang harus dibayar sebesar Rp 4.469.033,- (lihat bukti T-I. 4 = 

TT-II. 1 berupa risalah lelang), maka majelis memandang 

pengenaan denda yang sangat besar tanpa perincian ini sebagai 

suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), 
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untuk itu oleh karena Penggugat sudah dikenakan bunga, pinalty dan 

biaya, maka denda sebesar Rp 113.085.300,- tersebut dinyatakan tidak 

berlaku sehingga penggugat tidak perlu dibebani bunga lagi, karena 

tidak sesuai denga kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2 

Pancasila); 

MENGADILI 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 45 Tertanggal 30 Agustus 2010 

antara Penggugat-I dan Tergugat-I, terkecuali besaran denda sebesar Rp 

113.085.300,00 sebagaimana tercantum dalam bukti T-I.4 / T-II.1 

dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 

3. Menghukum Tergugat-I mengembalikan sisa dari hasil Penjualan Lelang 

bersih yang setelah dikurangi sisa hutang pokok bunga, penalty dan biaya 

sebagaimana tercantum dalam alat bukti T-I.4 / T-II.1, sebear Rp 

38.866.229,08 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam 

ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen) kepada Penggugat-

I; 

4. Menghukum Tergugat-I membayar biaya perkara yang timbul dalam 

perkara ini sebesar Rp 1.451.00,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu 

ribu rupiah); 

5. Menolak gugatan untuk selebihnya. 

 

 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian 

Penyalahgunaan keadaan itu sendiri dibagi menjadi 2 unsur, yaitu 

perjanjian dari segi isinya sangat merugikan satu pihak dan 

penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lainnya pada saat terjadinya 

perjanjian. Berdasarkan kedua unsur tersebut, timbul dua sifat perbuatan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomis: 

a) salah satu pihak dalam perjanjian haruslah mempunyai suatu 

keunggulan secara ekonomis terhadap pihak yang lain. 

b) pihak lain secara terpaksa harus mengadakan perjanjian. 
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c) adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak 

masuk akal atau tidak patut, yang bertentangan dengan peri 

kemanusiaan 

d) tampak atau ternyata memang pihak debitur berada dalam suatu 

keadaan tertentu (debitur tidak memiliki pilihan lain, kecuali 

mengadakan kontrak dengan syarat-syarat yang memberatkan). 

e) nilai dari hasi kontrak tersebut angat tidak seimbang, jika 

dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. 

2) Penyalahgunaan keunggulan psikologis: 

a) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif 

(contohnya seperti hubungan dokter-pasien). 

b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa 

dari pihak lainnya (contohnya kurang pengetahuan, kondisi 

badan yang tidak baik, gegabah, kurangnya pengalaman, 

gangguan jiwa dan sebagainya)
46

. 

Pada saat penulis melakukan penelitian, Hakim mengatakan bahwa 

salah satu contoh penyalahgunaan keadaan antara lain pengenaan denda 

yang tidak masuk akal jumlah dan besaran bunganya (menurut Hakim, 

denda adalah bunga yang berbunga secara tersembunyi), dimana 

pengenaan denda yang semacam ini menurut Hakim tidak sesuai dengan 

peri kemanusiaan. Contoh yang lain adalah dimana saat kita membeli 

suatu barang, tetapi saat dikirim, barang tersebut tidak sesuai dengan 

                                                           
46

 Saputra, Rendy, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam 

Hukum Perjanjian Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 59. 
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yang kita beli dan penjual “dengan sengaja” mengirim barang yang tidak 

sesuai dengan yang kita pesan dari awal
47

. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Abdul Wahib S.H., 

M.H. dan berdasarkan uraian diatas, maka dalam kasus Putusan Nomor 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg, bentuk penyalahgunaan keadaan yang terjadi 

adalah penyalahgunaan keadaan kesempatan oleh pihak lainnya (oleh 

kreditur) pada saat terjadinya perjanjian secara ekonomis, yaitu saat 

kreditur mengenakan denda sebesar Rp 113.085.300,- (seratus tiga belas 

juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada debitur, sedang 

utang pokok debitur tinggal Rp 9.262.256,31. Majelis Hakim 

memandang pengenaan denda yang sangat besar tanpa perincian ini 

sebagai suatu penyalahgunaan keadaan, karena tidak sesuai dengan peri 

kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum majelis hakim 

seperti dalam putusan yang berbunyi: 

Menimbang, bahwa lagi pula dalam suatu perjanjian baku, terdapat 

perbedaan antara posisi penggugat sebagai debitur yang 

mempunyai posisi yang lemah karena memerlukan kredit, 

sementara Tergugat-I sebagai kreditur memberikan isi perjanjian 

yang sudah baku dimana Penggugat tidak dapat melakukan apa-apa 

selain mengikuti isi perjanjian, maka majelis melihat jumlah denda 

yang sedemikian membesar sebanyak Rp 113.085.300,- (seratus 

tiga puluh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sedang 

utang pokok sudah tinggal Rp 9.262.256,31, sementara bunga yang 

harus dibayar Rp 18.814.182,61 dan Pinalty yang harus dibayar Rp 

115.800,- serta biaya yang harus dibayar sebesar Rp 4.469.033,- 

(lihat bukti T-I. 4 = TT-II. 1 berupa risalah lelang), maka majelis 

memandang pengenaan denda yang sangat besar tanpa 

perincian ini sebagai suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden), untuk itu oleh karena Penggugat sudah 
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 Wawancara dengan hakim Abdul Wahib, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 14 September 2018 
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dikenakan bunga, pinalty dan biaya, maka denda sebesar Rp 

113.085.300,- tersebut dinyatakan tidak berlaku sehingga 

penggugat tidak perlu dibebani bunga lagi, karena tidak sesuai 

denga kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2 Pancasila). 

 

Hal tersebut juga selaras dengan hasil wawancara penulis dengan 

hakim Abdul Wahib S.H., M.H., sebaga berikut: 

“Bentuk penyalahgunaan keadaan secara umum ada 2 macam, 

yaitu isi perjanjian yang sangat merugikan satu pihak dan 

penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lainnya pada saat 

terjadinya perjanjian. Dari 2 bentuk tersebut timbul pula 2 sifat 

perbuatan, yang pertama saat yaitu adalah penyalahgunaan 

keunggulan ekonomis, lalu yang kedua, yaitu penyalahgunaan 

keunggulan psikologis atau kejiwaan. Dalam kasus Putusan No. 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg bentuk penyalahgunaan keadaan yang 

terjadi adalah penyalahgunaan keadaan kesempatan oleh pihak 

lainnya (oleh kreditur) pada saat terjadinya perjanjian secara 

ekonomis
48

.” 

 

 Dengan demikian, bentuk penyalahgunaan di dalam kasus Putusan 

No. 297/Pdt.G/2014/PN.Smg adalah penyalahgunaan kesempatan oleh 

pihak lain pada saat terjadinya perjanjian secara ekonomis dengan tolok 

ukur: 

a) Satu pihak (Tergugat-I) mempunyai keunggulan secara ekonomis 

terhadap pihak lain (Penggugat-I) 

b) Pihak lain (Penggugat-I) dengan terpaksa karena keadaanya yang 

terdesak mengadakan perjanjian dengan Tergugat-I (mau tidak 

mau Penggugat-I menandatangani kontrak baku dengan Tergugat-

I). 
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 Wawancara dengan hakim Abdul Wahib, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 14 September 2018 
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Akan tetapi ada 4 metode agar suatu pihak terikat dalam kontrak 

baku, yaitu; dengan penandatangan kontrak, dengan pemberitahuan 

melalui dokumen / brosur / surat-surat, dengan menunjuk kepada syarat-

syarat umum dalam dokumen tertentu dan dengan pemberitahuan / 

pengumuman pada papan pengumuman. Dalam kasus Putusan Nomor 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg, pihak Penggugat-I dengan Tergugat-I terikat 

dalam kontrak dengan cara penandatanganan kontrak. Hal tersebut jika 

dikaitkan dengan Prinsip Asumsi Resiko Dari Para Pihak yang berbunyi 

“Dalam setiap kontrak, setiap pihak tidak dilarang untuk melalukan asumsi 

resiko. Artinya, bahwa jika ada resiko tertentu yang mungkin terbit dari 

suatu kontrak, tetapi salah satu pihak bersedia menanggung resiko tersebut 

sebagai hasil dari tawar menawarnya, maka jika memang kemudian resiko 

tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi resiko tersebut lah 

yang menanggung resikonya”, pihak Penggugat-I disini tidak dalam posisi 

tawar-menawar yang bagus, bahkan Penggugat-I tidak bisa melakukan 

tawar-menawar oleh karena kontrak baku yang dibuat oleh Tergugat-I 

yang menyebabkan Penggugat-I mau tidak mau menandatangani kontrak 

tersebut (tidak ada pilihan lain selain menandatangani kontrak, karena 

Penggugat-I dalam kondisi ekonomis yang terdesak). Tidak setaranya 

posisi tawar-menawar inilah yang menyebabkan tidak jelasnya siapa yang 

akan mengasumsi resiko jika resiko tersebut benar-benar terjadi, tetapi 

pada umumnya dalam suatu kontrak baku, pihak debiturlah yang dalam 

kontrak diwajibkan untuk menanggung resiko jika suatu saat terjadi 
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sesuatu dari pelaksanaan kontrak tersebut (debitur sebagai pihak yang 

secara kondisi ekonomis maupun psikologis lebih lemah daripada kreditur, 

sehingga debitur mau tidak mau karena kebutuhannya yang terdesak harus 

menandatangani kontrak tersebut). 

2. Pertimbangan Hakim Yang Menjadi Dasar Putusan Terkait 

Penyalahgunaan Keadaan 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim tentang 

pertimbangan hakim dalam memutus putusan terkait kasus 

penyalahgunaan keadaan, Hakim menyatakan dalam mempertimbangkan 

kasus penyalahgunaan keadaan, perlu diketahui indikator 

penyalahgunaan keadaan dalam 3 aspek, yaitu: 

1) Aspek Posisi Para Pihak Fase Prakontraktual yang mengandung 

adanya penyalahgunaan keunggulan secara ekonomis yang dimana 

salah satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi 

terhadap pihak lain dan pihak lain itu juga terpaksa mengadakan 

perjanjian, serta penyalahgunaan keunggulan secara psikologis 

dimana salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif 

seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, 

dokter dan pasien, dan dilain sisi salah satu pihak juga 

menyalahgunakan keadaan jiwa istimewa dari pihak lawan janjinya 

seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman dan gegabah. 

Aspek ini mengacu kepada ketidakseimbangan / ketidaksetaraan 

posisi para pihak dalam kontrak yang menimbulkan gangguan 
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terhadap isi dan pelaksanaan kontrak tersebut. Menurut aspek ini, 

posisi atau keadaan para pihak sebelum mencapai sebuah kata 

sepakat berperan besar dalam menentukan terjadi-tidaknya 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. 

2) Aspek formulasi perjanjian yang ditilik apakah dalam suatu 

perjanjian terdapat klausul-klausul yang tidak masuk akal atau 

tidak patut dan apakah terdapat pembagian keuntungan, beban 

prestasi dan resiko yang tidak layak (klausul tersebut pada 

umumnya merupakan klausul eksemsi yang cenderung berat 

sebelah). Dalam hal ada kelebihan ekonomis, pihak yang lemah 

mempunyai posisi “bergantung” sehingga untuk mendapatkan 

prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, pihak yang lemah 

terpaksa harus bersedia menerima janji-janji dan klausul-klausul 

yang sangat berat sebelah (cenderung merugikan pihak yang 

lemah). Oleh karena posisi tawar yang lemah tersebut, biasanya 

pihak yang lemah akan selalu menerima isi perjanjian bahkan 

terkadang tidak membacanya secara keseluruhan atau bahkan tidak 

dilibatkan dalam penyusuan klausul-klausul dalam perjanjian 

tersebut. Akibatnya, terdapat beberapa klausul perjanjian yang 

sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau bertentangan 

dengan peri kemanusiaan, sehingga setelah mencermati posisi para 

pihak sebelum menutup perjanjian, hakim seharusnya meneliti isi 
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ataupun klausul-klausul perjanjian untuk menentukan ada-tidaknya 

penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. 

3) Aspek moralitas, dimana dalam aspek ini suatu perjanjian dilihat 

apakah bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan serta 

apakah bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik atau 

kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjikan
49

. 

Dalam wawancara Penulis dengan Hakim Abdul Wahib, S.H., 

M.H., Hakim juga menyatakan bahwa dengan indikator diatas, hakim 

dituntut untuk menguji dan menilai apakah suatu perjanjian mengandung 

cacat hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam perjanjian 

atau karena adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Hal ini 

selaras dengan wawancara penulis dengan Hakim Abdul Wahib S.H., 

M.H., sebagai berikut: 

“Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait 

penyalahgunaan keadaan ini adalah „berteori yang baik, berpraktek 

juga yang baik‟, dalam artian sudah ada teori berupa doktrin dan 

yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan, maka haruslah 

diikuti guna menghindari disparitas putusan hakim serta 

menjadikan putusan pengadilan konsisten dan menimbulkan suatu 

kepastian hukum atas perkara serupa. Selain adanya yurisprudensi, 

ada beberapa aspek yang menjadi tolok ukur majelis dalam 

memutus suatu perkara apakah perkara tersebut termasuk kedalam 

kategori penyalahgunaan keadaan atau tidak
50

.” 

 

Dalam kasus Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg, Majelis 

Hakim lebih mengutamakan pertimbagannya pada aspek posisi para 

pihak fase prakontraktual dan aspek moralitas. Berdasarkan wawancara 

                                                           
49

 Saputra, Rendy, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam 

Hukum Perjanjian Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 67. 
50

 Wawancara dengan hakim Abdul Wahib, S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 14 September 2018 



73 
 

dengan Hakim Abdul Wahib, S.H., M.H., atas dasar aspek posisi para 

pihak fase prakontraktual terdapat ketidakseimbangan posisi tawar-

menawar antara para pihak dalam perjanjian, dimana posisi penggugat 

lebih lemah secara ekonomis daripada tergugat. Atas dasar hal ini, Hakim 

berpendapat bahwa posisi atau keadaan para pihak sebelum mencapai 

kata sepakat sangat berperan besar dalam menentukan terjadi atau 

tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. Menurut 

Hakim Abdul Wahib, S.H., M.H., penggugat mengalami kesulitan 

ekonomi yang mendesak sehingga penggugat haruslah mau tidak mau 

melakukan perjanjian dengan tergugat, dimana terdapat perbedaan antara 

posisi penggugat sebagai debitur yang mempunyai posisi yang lemah 

karena memerlukan kredit, sementara tergugat-I sebagai kreditur 

memberikan isi perjanjian yang sudah baku dimana penggugat tidak 

dapat berbuat apa-apa selain mengikuti isi perjanjian tersebut (adanya 

ketidaksetaraan posisi atau keadaan para pihak), hal inilah yang memicu 

terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian antara penggugat 

dan tergugat menurut Majelis Hakim.  

Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan 

keadaan bisa ditafsirkan dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan 

contoh konkrit kasus Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg, pihak 

Penggugat-I memiliki kedudukan ekonomi jauh lebih lemah daripada 

pihak Tergugat-I, tetapi Penggugat-I tetap membuat perjanjian dengan 
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Tergugat-I atas dasar keadaan darurat (terdesak oleh ekonomi). Atas 

dasar hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang 

dibuat dalam posisi tertekan dan tidak seimbang seperti itu sangat tidak 

memenuhi rasa kepatutan dan keadilan seperti yang terdapat dalam 

indikator aspek moralitas.  

Hal ini menurut Hakim Abdul Wahib, S.H., M.H. tidak sesuai 

dengan doktrin-doktrin hukum tentang kontrak baku yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam memutus perkara, yaitu Doktrin Kontrak Baku An 

Sich, Dontrik Kontrak Sesuai dengan Itikad Baik dan Doktrin Kontrak 

Sesuai dengan Asas Kepatutan. Menurut doktrin kontrak baku an sich, 

suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lainnya 

tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap 

klausula-klausula, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak 

tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat 

dibatalkan.  

Selanjutnya menurut doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik 

agar suatu kontrak sah, maka hukum mensyaratkan agar kontrak tersebut 

dibuat dengan itikad baik. Dalam KUHPerdata ketentuan ini dapat dilihat 

dalam Pasal 1338. Kontrak baku yang sengaja didesain untuk 

memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip itikad 

baik. Disamping itu, suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik 

merupakan kontrak yang tidak mengandung kausa yang legal, yang 

dalam hal ini dilarang oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Lalu menurut 
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doktrin kontrak sesuai dengan asas kepatutan yaitu keterikatan seseorang 

kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak 

tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap 

kontrak yang bersangkutan. KUH Perdata menegaskan doktrin ini dalam 

Pasal 1339 yang berbunyi “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang 

dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang 

menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, 

atau undang-undang. Berdasarkan doktrin-doktrin diatas, suatu kontrak 

baku yang sangat berat sebelah, bertentangan asas kepatutan dan tidak 

didasari dengan itikad tersebut rawan mengalami penyalahgunaan 

keadaan
51

. 

Di sisi lain, Majelis Hakim berdasarkan aspek moralitas juga 

mempertimbangkan bahwa pengenaan denda oleh tergugat-I sebesar Rp 

113.085.300,- yang sedemikian besar tanpa perincian kepada penggugat 

adalah tidak sesuai dengan aspek moralitas, karena menurut Majelis 

Hakim, pengenaan denda tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan 

dan keadilan serta bertentangan dengan Sila Ke-2 Pancasila yaitu 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan 

Hukum majelis hakim seperti dalam putusan yang berbunyi: 

Menimbang, bahwa lagi pula dalam suatu perjanjian baku, terdapat 

perbedaan antara posisi penggugat sebagai debitur yang 

mempunyai posisi yang lemah karena memerlukan kredit, 

sementara Tergugat-I sebagai kreditur memberikan isi perjanjian 

yang sudah baku dimana Penggugat tidak dapat melakukan apa-apa 
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selain mengikuti isi perjanjian, maka majelis melihat jumlah denda 

yang sedemikian membesar sebanyak Rp 113.085.300,- (seratus 

tiga puluh juta delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sedang 

utang pokok sudah tinggal Rp 9.262.256,31, sementara bunga yang 

harus dibayar Rp 18.814.182,61 dan Pinalty yang harus dibayar Rp 

115.800,- serta biaya yang harus dibayar sebesar Rp 4.469.033,- 

(lihat bukti T-I. 4 = TT-II. 1 berupa risalah lelang), maka majelis 

memandang pengenaan denda yang sangat besar tanpa 

perincian ini sebagai suatu penyalahgunaan keadaan (misbruik 

van omstandigheden), untuk itu oleh karena Penggugat sudah 

dikenakan bunga, pinalty dan biaya, maka denda sebesar Rp 

113.085.300,- tersebut dinyatakan tidak berlaku sehingga 

penggugat tidak perlu dibebani bunga lagi, karena tidak sesuai 

denga kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2 Pancasila). 

 

Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

penyalahgunaan keadaan juga melihat dan mengacu kepada perkara-

perkara penyalahgunaan keadaan yang pernah diputus oleh pengadilan 

seperti pada kasus antara Ny. Boesono melawan Sri Setia Ningsih dalam 

Putusan MA RI No. 3431/K/Pdt 1985 yang dikenal dengan kasus “Buku 

Pensiun” dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek moralitas 

sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut (pengenaan bunga 10% 

untuk seorang purnawirawan yang tak berpenghasilan lain yang dianggap 

terlalu tinggi dan bertetangan dengan kepatutan dan keadilan) sebagai 

yurisprudensi dalam kasus penyalahgunaan keadaan untuk diikuti, agar 

menghindari disparitas putusan hakim dan menjadikan putusan 

pengadilan konsisten serta menimbulkan kepastian hukum (berteori yang 

baik, berprakter juga yang baik). 

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Nomor 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg adalah dengan dasar; 2 tolok ukur 
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penyalahgunaan keadaan yaitu aspek posisi para pihak fase 

prakontraktual dan aspek moralitas; pelanggaran syarat subyektif 

perjanjian yang dimana jika syarat subyektif dilanggar maka perjanjian 

dapat dimintakan pembatalan; dan atas dasar yurisprudensi tentang 

penyalahgunaan keadaan yang pernah diputus oleh pengadilan di 

Indonesia, contohnya kasus Putusan MA RI No. 3431/K/Pdt 1985 yang 

dikenal dengan kasus “Buku Pensiun”. 

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami 

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian 

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Abdul 

Wahib, S.H., M.H. tentang bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang 

mengalami penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian, Hakim 

menyatakan bahwa negara Indonesia masih belum memiliki aturan yang 

jelas mengenai penyalahgunaan keadaan, namun dalam pelaksanaannya 

telah ada beberapa putusan mengenai peyalahgunaan keadaan, salah satu 

contohnya; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesa Nomor 

3431/K/PDT/1985. Kasus ini diawali dengan suatu keadaan dimana 

Tergugat Ny. Boesono meminjam uang kepada Penggugat Sri Setia 

Ningsih sebesarRp 540.000,- dengan janji bunga 10% per bulan dan 

disertai jaminan Surat Keterangan Pensiun atas nama suaminya R. 

Boesono. Kemudian Tergugat tidak mampu mengembalikan utang 

karena dagangannya merugi. Selain itu, Tergugat selaku peminjam hanya 

mampu membayar bunga utangnya secara berkala yang totalnya ialah 
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sebesar Rp 400.000,-. Merasa pinjaman pokoknya belum dikembalikan, 

Penggugat menuntut pembayaran utang dan bunga sesuai dengan 

kontrak, pada Pengadilan Negeri Blora. 

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengabulkan 

gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar utangnya 

sebesar Rp 540.000,- plus bunganya sebesar 4% setiap bulan terhitung 

sejak perkara masuk di pengadilan sampai putusan tersebut berkekuatan 

hukum tetap. Pengadilan Tinggi Semarang pada tingkat banding dalam 

putusannya menguatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama. 

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Agung RI membatalkan 

putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding serta 

menyatakan bahwa bunga sebesar 10% terlalu tinggi dan bertentangan 

dengan kepatutan dan keadilan, mengingat suami tergugat adalah seorang 

purnawirawan dan tidak berpenghasilan lain, hal ini selaras dengan 

doktrin kontrak sesuai dengan asas kepatutan, yang dimana keterikatan 

seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam 

kontrak tersebut, tetapi para pihak terkait juga kepada prinsip-prinsip 

yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan, dalam arti lain bahwa 

dalam menafsirkan atau menjalankan suatu perjanjian bukanlah selalu 

bertujuan menjalankan apa yang tertulis, tanpa peduli dengan kondisi lain 

yang berkaitan dengan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang yang 

berkaitan dengan klausul tertentu didalam perjanjian.  
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Mahkamah Agung RI menentukan bunga secara ex aequo et bono 

(kebebasan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan secara lebih bebas 

dan rasional, sekalipun berupa amar putusan dengan kualifikasi yang 

sama sekali berbeda dengan kualifikasi yang dituntut oleh pihak 

penggugat ketika gugatannya dikabulkan) bahwa bunga yang patut 

adalah sebesar 1% per bulan dan diterima kreditur dianggap sebagai 

pembayaran utang pokok sehingga sisa pokok pinjaman yang harus 

dibayar lagi oleh Tergugat sebagai sisa pokok pinjaman adalah sebesar 

Rp 140.000,- + 54.000.- (bunga) = 194.000,-.  

Penentuan  bunga tersebut sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdata 

yang berbunyi: “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan 

pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang 

timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga 

yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya 

peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya kerugian dan bunga 

itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh 

kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar 

sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang 

menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.  

Menurut majelis hakim, besaran bunga yang wajar dengan 

mengacu pada Pasal 1250KUHPerdata jo. Lembaran Negara No. 22 

Tahun 1948 yang dimana bunga dari suatu kelalaian / kealpaan yang 

dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% per tahun. 
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Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1250KUHPerdata bahwa bunga 

yang dituntut oleh kreditur tersebut dapat disimpulkan tidak boleh 

melebihi batas maksimal bunga 6%% per tahun sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang (Lembaran Negara No. 22 Tahun 

1948) tersebut, atas dasar ini majelis hakim dapat menentukan untuk 

menurunkan besaran bunga yang melebihi 6% per tahun. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa Mahkamah 

Agung RI menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan khususnya terkait 

dengan penurunan bunga sebesar 1% dari yang sebelumnya 10% yang 

dirasa bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana diurai 

dalam indikator aspek moralitas, yakni adanya syarat-syarat yang 

diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut yang 

bertentangan dengan peri kemanusiaan. 

Penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak disini dapat 

dimohonkan pembatalannya kepada hakim oleh pihak yang dirugikan, 

karena menurut hasil wawancara dengan Hakim Abdul Wahib, S.H., 

M.H., permasalahan kasus penyalahgunaan keadaan mengacu pada syarat 

subyektif perjanjian yaitu kesekapatan mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan 

tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang (Pasal 1320 KUHPerdata), 

yang menurut hukum jika ada pelanggaran dalam syarat subyektif 

perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. 

Selama perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat 
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para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan 

untuk sebagian atau seluruh isi perjanjian.  

Pembatalan disini mengandung dua macam kemungkinan alasan, 

yaitu pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan 

pembatalan karena adanya wanprestasi dari debitur. Sebelum melakukan 

pembatalan, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya 

pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah: 

a) Perjanjian harus bersifat timbal balik (bilateral) 

b) Harus ada wanprestasi (breach of contract) 

c) Harus dengan putusan hakim 

Dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihak ada kewajiban 

memenuhi prestasi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka 

pihak lainnya dapat menuntut pembatalan, jika wanprestasi itu mengenai 

syarat pokok. Dalam hal pembatalan ini, ia tidak terjadi dengan 

sendirinya, melainkan harus minta bantuan hakim, yaitu dengan 

mengajukan gugatan pembatalan. 

Dengan demikian, yang membatalkan perjanjian itu bukanlah 

wanprestasi, melainkan putusan hakim. Wanprestasi hanya sebagai 

alasan hakim menjatuhkan putusannya. Dengan kata lain, wanprestasi 

hanya sebagai syarat terbitnya putusan hakim. Jika syarat batal 

dicantumkan dalam perjanjian, pembatalan harus dimintakan kepada 

hakim (Pasal 1266 KUHPerdata). 
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Penjelasan tersebut sesuai dengan kasus Putusan Nomor 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg, dimana memang Penggugat-I telah wanprestasi 

tetapi tidak semena-mena karena wanprestasi inilah perjanjian tersebut 

batal, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Tetapi oleh 

karena majelis haim menemukan indikasi terjadinya penyalahgunaan 

keadaan dalam perjanjian tersebut (pengenaan denda sebesar Rp 

113.085.300,- yang sedemikian besar tanpa perincian kepada Penggugat-

I), maka dalam kasus tersebut yang dibatalkan oleh hakim adalah 

pengenaan denda sebesar Rp 113.085.300,- saja, sedangkan perjanjian 

tetap dianggap sah atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan oleh 

Tergugat-I. 

Menurut Hakim Abdul Wahib S.H., M.H., perlindungan hukum 

berupa pembatalan sebagian atau seluruh isi perjanjian adalah bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diberikan Majelis Hakim kepada pihak 

yang mengalami penyalahgunaan keadaan, dimana ini selaras dengan 

wawancara penulis dengan hakim: 

“Menurut doktrin kontrak baku an sich, doktrin sesuai dengan 

itikad baik dan doktrin kontrak sesuai dengan asas kepatutan serta 

yurisprudensi yang ada di Indonesia, perjanjian-perjanjian yang 

mengandung penyalahgunaan keadaan dapat dimintakan 

pembatalan perjanjian kepada hakim oleh pihak yang dirugikan, 

dan tuntutan pembatalan ini dapat dilakukan hanya untuk sebagian 

atau untuk seluruh isi perjanjian
52

.” 

 

Dalam kasus Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan Majelis Hakim kepada penggugat 

                                                           
52

 Ibid. 



83 
 

(pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan) adalah menyatakan 

batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum pengenaan denda sebesar 

Rp 113.085.300,- yang sedemikian besar tanpa perincian kepada 

penggugat, tetapi perjanjian tetap dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan 

amar putusan yang berbunyi: 

Menyatakan sah Perjanjian Kredit Nomor 45 Tertanggal 30 

Agustus 2010 antara Penggugat-I dan Tergugat-I, terkecuali 

besaran denda sebesar Rp 113.085.300,00 sebagaimana tercantum 

dalam bukti T-I.4 / T-II.1 dinyatakan batal atau tidak mempunyai 

kekuatan hukum; 

 

Perjanjian disini sebenarnya menurut hukum dapat dimintakan 

pembatalannya melalui gugatan ke pengadilan, karena perjanjian yang 

mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dikatakan bertentangan 

dengan syarat subyektif perjanjian yaitu seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata (kesepatan mereka yang mengikatkan dirinya 

dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan). 

Tetapi dalam kasus Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg, para 

pihak yang dirugikan hanya berhenti saat putusan tersebut berkekuatan 

hukum tetap, dengan hanya mendapatkan amar putusan tetap menyataan 

sah perjanjian kredit antara Penggugat-I dengan Tergugat-I dan 

menganggap batal / tidak mempunyai kekuatan hukum besaran denda 

sebesar Rp 113.085.300,00 sebagaimana tercantum dalam bukti T-I.4 / T-

II.1. Dalam prakteknya, ada ruang / jalur hukum yang sebenarnya bisa 

dimanfaatkan oleh pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan yaitu 

dimintakan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, tetapi masih 
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sedikit orang yang tidak mengetahui akan hal ini termasuk pihak yang 

dirugikan dalam kasus Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Smg, pihak 

Penggugat tidak mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim karena 

mereka tidak mengerti ada ruang / jalur hukum yang bisa ditempuh bila 

mereka mengalami penyalahgunaan keadaan (sebenarnya perjanjian yang 

mengandung penyalahgunaan keadaan dapat dimintakan pembatalannya). 

Mekanisme pembatalan perjanjian melalui pengadilan yaitu, jika 

ada salah satu pihak yang dirasa merugikan / melanggar syarat-syarat 

perjanjian maka dapat langsung dimintakan gugatan pembatalan kepada 

pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Dalam kasus Putusan Nomor 

297/Pdt.G/2014/PN.Smg seharusnya pihak Penggugat mengajukan 

gugatan pembatalan perjanjian sebelum ada putusan terkait kasus 

mereka, agar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dibatalkan 

atas dasar adanya peyalahgunaan keadaan. 

Hakim Abdul Wahib S.H., M.H. dalam wawancaranya dengan 

penulis juga menyatakan bahwa: 

“Biasanya awal mula perkara penyalahgunaan keadaan, diawali 

dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum ataupun 

wanprestasi. Tetapi dari sini, majelis hakim dituntut untuk 

menelaah kembali apakah memang dalam perkara gugatan tersebut 

memang murni perbuatan melawan hukum ataukah ada indikasi-

indikasi penyalahgunaan keadaan. Jika ada indikasi 

penyalahgunaan keadaan, hakim disini dituntut untuk memberikan 

putusan yang seadil-adilnya bagi pihak dalam perkara
53
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