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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait di Pengadilan Negeri Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk penyalahgunaan keadaan menurut Hakim sendiri ada 2 

macam, yaitu isi perjanjian yang sangat merugikan satu pihak dan 

penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lainnya pada saat terjadinya 

perjanjian, dimana dari 2 hal tersebut dapat diuraikan lagi menjadi 2 

macam perbuatan yaitu penyalahgunaan keunggulan secara ekonomis 

dan penyalahgunaan keunggulan secara psikologis atau kejiwaan. 

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

Hakim memutus bahwa peyalahgunaan keadaan yang terjadi adalah 

penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lainnya pada saat terjadinya 

perjanjian secara ekonomis. 

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan 

keadaan adalah berdasarkan 3 tolok ukur yaitu: 

1) Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, yakni 

adanya posisi para pihak yang tidak seimbang secara ekonomis 

yang menekan, adanya hubungan ketergantungan relatif seperti 

gangguan jiwa, gegabah, kurangnya pengetahuan, kurang atau 

tidak berpengalaman, adanya keunggulan psikologis seperti 
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hubungan atasan dengan bawaan, majikan degan buruh dan 

lain-lain. 

2) Aspek formulasi perjanjian, yakni adanya kewajiban timbal 

balik yang tidak seimbang dan adanya klausul dalam 

perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut atau 

bertentangan dengan peri kemanusiaan. 

3) Aspek moralitas, yakni nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

berupa itikad baik, kewajaran dan keadilan. 

Meski KUHPerdata dan sistem peradilan di Indonesia tidak secara 

tegas mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, hakim mengikuti 

putusan-putusan pengadilan yang memutus perkara penyalahgunaan 

keadaan agar menghindari disparitas putusan hakim dan menjadikan 

putusan pengadilan konsisten serta menimbulkan kepastian hukum 

atas perkara-perkara penyalahgunaan keadaan. 

3. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian, 

oleh karena itu menurut hukum, hal tersebut membawa konsekuesi 

bahwa perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya kepada hakim 

oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, 

perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian 

tersebut. Tuntutan pembatalan tersebut dapat dilakukan untuk 

sebagian atau untuk seluruh isi perjanjian. 
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B. Saran 

Adapun saran yang diberikan Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ditinjaunya kembali dan dilakukan pembaharuan terhadap 

KUHPerdata mengingat KUHPerdata Indonesia masih berdasarkan 

BW peninggalan Belanda yang dirancang sebelum tahun 1848 dan 

banyaknya persoalan yang timbul dari perkembangan dalam aktivitas 

masyarakat, terutama mengakomodasi mengenai ajaran 

penyalahgunaan keadaan agar ada kepastian hukum yang mengatur 

mengenai peyalahgunaan keadaan. 

2. Perlu dibuat standart / tolok ukur yang paten dalam menentukan 

perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang mengandung unsur 

penyalahgunaan keadaan. Sekiranya ajaran penyalahgunaan keadaan 

juga menjadi faktor pembatas yang baru bagi kebebasan berkontrak 

disamping faktor lain yang tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdata. 

 

 

 

 

 

 


