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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia pada umumnya ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun 

manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan 

manusia lainnya atau pihak lain dalam mendapatkannya, karena manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.1 Pada dasarnya manusia tidak pernah 

terlepas dari transaksi atau proses jual beli. 

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum 

kekayaan/harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 

1 (satu) pihak untuk memperoleh  prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain 

untuk memberi prestasi.2 

Dari  pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud 

pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (rechsbetrekking) yang 

menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (persoon) atau lebih yang memberi 

hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian 

adalah hubungan hukum (rechsbetrekking) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan 

 
1Ahma M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Jakarta: Radika 

Aditama, 2004, hlm. 1. 

 2M. YahyaHarahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, hlm. 6. 
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disahkan cara penghubungannya. Perjanjian mengandung hubungan hukum antara 

perorangan/persoon adalah hubungan yang terletak dan berada dalam lingkungan 

hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata). 

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu 

perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) 

orang atau lebih.3 Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya 4 

(empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.4 

Perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) yang telah 

dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian 

harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari 

para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian 

tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan 

perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.5 

 
 3Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perjanjian, Jakarta: Rajawai Press, 1996, hlm. 52. 

 4Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta :Kencana Prenada Media 

Group, 2004, hlm. 1. 

6Mariam DarusBadrulzaman, Aneka HukumBisnis, Bandung : Alumni, 1994,  hlm. 46. 
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Dalam Pasal 574 KUHPerdata diatur: 

“Setiap orang yang mempunyai hak milik atas suatu benda, berhak meminta 

kembali benda miliknya itu dari siapapun jugayang menguasainya berdasarkan 

hak milik itu.” 

Permintaan kembali yang didasarkan kepada hak milik ini dinamakan 

revindicatie. Baik sebelum maupun pada saat perkara sedang diperiksa oleh 

Pengadilan, pemilik dapat meminta supaya benda yang diminta kembali itu disita 

(revindicatoir beslag). 

Mengenai cara memperoleh hak milik dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 

584 yang menyebutkan secara limitative bagaimana cara-cara memperoleh hak milik, 

seakan-akan tidak ada cara lain untuk memperoleh hak milik tersebut di luar Pasal 584 

KUHPerdata. Padahal macam-macam cara memperoleh hak milik yang disebutkan 

dalam Pasal 584 KUHPerdata tersebut hanyalah sebagian saja, dan masih ada cara-cara 

lain yang tidak disebut Pasal 584 KUHPerdata. 

Cara memperoleh hak milik yang disebutkan dalam Pasal 584 KUHPerdata: 

1. Pengambilan (toegening atau occupatio) 

Yaitu cara memperoleh hak milik dengan mengambil benda-benda bergerak 

yang sebelumnya tidak ada pemiliknya (res nullius), seperti binatang di hutan, 

ikan di sungai, dan sebagainya. 

2. Penarikan oleh benda lain (natrekking atau accessio) 
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Yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda (pokok) yang dimiliki 

sebelumnya karena alam bertambah besar atau bertambah banyak. Misalnya 

pohon yang berbuah. 

3. Lewat waktu/daluarsa (verjaring) 

Yaitu cara memperoleh hak milik karena lampaunya waktu 20 tahun dalam hal 

ada alas hak yang sah atau 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak. Lewat waktu 

ini diatur dalam Pasal 610 KUHPerdata dan pasal-pasal Buku IV KUHPerdata 

tentang pembuktian dan daluarsa. Ada dua macam daluarsa, yaitu: 

a. Acquisitieve verjaring adalah cara untuk memperoleh hak-hak 

kebendaan seperti hak milik. 

b. Extinctieve verjaring adalah cara untuk dibebaskan dari suatu 

perutangan. 

Mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdata, yaitu: 

Pasal 1457 

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang dijanjikan.” 

Pasal 1458 

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-

orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, 

meskipun barang itu belum diserahkan dan hargannya belum dibayar.” 

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: 
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“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutamakan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan.” 

 

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa macam jenis kreditur yang berdasarkan ada atau tidaknya jaminan terhadap 

piutang yang dipinjamkan kepada kreditur tersebut. Pengelompokan ini terjadi karena 

besarnya pinjaman yang dibutuhkan oleh debitur untuk keperluan  kelangsungan  

usahanya, dan perikatan yang telah diperjanjikan akan tetapi belum terlaksana.6 

Kreditur-kreditur yang disebutkan dalam KUHPerdata tersebut digolongkan menjadi 

tiga jenis kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. 

Pertama ialah separatis merupaka kreditur pemegang hak jaminan berupa hak 

gadai, fidusia dan hipotik. Kreditur seperatis ini juga memperoleh hak pelunasan 

piutang pertama ini dinyatakan dalam Pasal 1133 KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa: 

“Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak 

istimewa, dari gadai dan dari hipotik.” 

 

Yang kedua ialah kreditur preferen merupakan kreditur yang oleh undang-

undang semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. 

Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu  hak 

yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya 

 
6Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 5. 
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lebih tinggi daripada orang berpitutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat 

piutangnya.7 Ini telah diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada 

seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang 

lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.Gadai dan hipotik adalah 

lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-

undang ditentukan sebaliknya.” 

 

Terakhir adalah kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pori  passu 

dan pro rata, artinya para kreditu bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang 

didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing 

dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta 

kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai 

kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang 

didahulukan.8 Kreditur konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. 

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak 

yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” (main hakim sendiri). 

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut 

kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain 

yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi 

sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan 

hak kita.9 

 
7Ibid., hlm. 5. 
8Ibid. 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 

2. 
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Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan 

perlindungan hukum, maka mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Seseorang dalam 

mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan sudah selayaknya apabila disyaratkan 

adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan 

hak, tidak mempunyai kepentingan, wajar apabila tuntutannya tidak diterima oleh 

pengadilan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan yaitu 

harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa: point d’interet, 

point d’action, ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya 

pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengabulan tuntutan masih tergantung pada 

pembuktian, apabila tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, baru 

pengadilan akan mengabulkan. Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR 

(Pasal 42 ayat (1) Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke vordering) tidak 

lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan.10 

Seseorang yang mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri, bukan saja 

mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, tetapi juga 

mengharapkan putusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan dan gugatan yang telah 

dikabulkan tersebut tidak illusionir (hampa). Undang-undang menyediakan suatu 

upaya agar gugatan dari penggugat tersebut tidak illusionir (hampa) di kemudian hari, 

 
10 Ibid., hlm 11.   
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apabila gugatannya nanti dikabulkan, yaitu dengan sita jaminan seperti yang diatur 

dalam Pasal 226 ayat (1) HIR (Het Herzeine Inlandsch Reglement).11 

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat 

dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan 

kreditur (penggugat) dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan 

(diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Jaminan memiliki 

dua macam, yaitu:12 

1. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon), terbagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Sita revindicatoir (sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat). 

b. Sita marital. 

2. Sita jaminan terhadap barang milik debitur disebut sita conservatoir. 

Pasal 227 ayat (1) HIR (Pasal 261 ayat (1) Rbg) menyatakan: 

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi 

belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya 

belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa 

barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan 

menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang 

yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya 

disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, 

dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan 

pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan 

gugatannya.” 

 
11 Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah, 

Jurnal Hukum Perdata. Vol II, No 1. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008, hlm. 13.  
12 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, 2002, hlm. 270. 
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Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu 

putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita. Barang-

barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada orang lain, hal ini adalah menyangkut sita revindicatoir 

(sita revindikasi).13 

Sita revindicatoir atau sita revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang 

sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang yang menguasai barang 

itu tanpa hak. Revindicatoir merupakan sita dalam hukum perdata. Revindicatoir 

beslag atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan 

tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan 

penggugat atas barang itu: 

a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat) yang 

terdaftar, 

b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan 

c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan 

kepadanya 

Hak revindikasi diatur dalam Pasal 582 KUHPerdata, yaitu: 

“Barangsiapa menuntu kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak 

diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian 

kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan 

 
13 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori 

dan Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 99. 
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atau pecan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal 

sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu.” 

Kemudian dalam Pasal 1977 disebutkan bahwa: 

(1). Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau 

piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai 

pemiliknya sepenuhnya. 

(2). Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu 

barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu 

hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi 

hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang 

yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi 

ketentuan Pasal 582. 

 

Seperti contoh kasus putusan nomor 315/Pdt/G/2007/PN.JKT.PST yaitu antara 

Toni Susanto Setiawan sebagai Penggugat dan Ny. Goei Siok Lian Nio sebagai 

tergugat. Dalam provisi penggugat memohon sebagai berikut: 14 

a. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza 

type Matic, warna Silver Metalik, No. Pol. L-1531-A0 tersebut kepada 

Penggugat, atau mengembalikan kepada Penggugat dalam bentuk uang berupa 

uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai 

dan sekaligus dalam waktu 3 x 24 jam sejak putusan dalam provisi ini 

diucapkan; 

b. Menyatakan putusan dalam provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, 

meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij 

voorraad). 

 
14 Putusan Nomor: 315/Pdt/G/2007/PN.JKT.PST. 
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Berdasarkan  uraian penjelasan di atas maka dasar hukum dari sita revindikasi 

masih memiliki kompleksitas sehingga beluum dapat terjamin seluruhnya hak dan 

kewajiban antara debitur maupun kreditur yang melakukan perjanjian jual beli. Karena 

apabila hal ini masih tetap berlangsung, akan merugikan para pihak yang melakukan 

perjanjian, sedangkan agar terjaminan tujuan dari hukum tersebut sendiri yaitu sebagai 

pembatas hubungan para pihak. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah penelitian yang 

berjudul “SITA REVINDIKASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI 

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI 

PUTUSAN NOMOR 315/Pdt/G/2007/PN.JKT.PST)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan 

karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat 

pada latar belakang  maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Apa pengaruh sita revindikasi dalam perjanjian jual beli dalam Putusan Nomor: 

315/Pdt/G/2007/PN.JKT.PST? 

2. Apa hubungan antara sita revindikasi dalam Putusan Nomor 315/Pdt/G/2007/ 

PN.JKT.PST sama dengan hak mengajukan sita revindikasi yang diatur dalam 

Pasal 582 KUHPerdata? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui pengaruh sita revindikasi dalam perjanjian jual beli dalam Putusan 

Nomor: 315/Pdt/G/2007/PN.JKT.PST? 

2. Mengetahui hubungan antara sita revindikasi dalam Putusan Nomor 

315/Pdt/G/2007/ PN.JKT.PST sama dengan hak mengajukan sita revindikasi 

yang diatur dalam Pasal 582 KUHPerdata? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberap manfaat yaitu; 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk menjelaskan dan menguraikan  mekanisme sita revindikasi 

dalam perjanjian jual beli. 

b) Untuk menjelaskan dan menguraikan bagi para pihak yang mengupayan 

hak revindikasi dalam perjanjian jual beli. 

 

2.   Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pelaku pelaku 

perjanjian jual beli. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang 

berkaitan dengan pelaku transaksi bisnis khususnya dalam perjanjian jual beli. 

Dan juga sebagai kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan 

dalam bidang ilmu hukum, khsususnya yang berkaitan dengan hak revindikasi. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 

1 (satu) sama lain, yakni : 

a. Asas konsensualisme (the principle of consensualism); dan 

b. Asas kebebasan berkontrak (principle of freedom on contract). 

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada 

saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensialia dalam  kontrak. 

Tetapi terkait asas konsensulisme yang menjadi masalah jika para pihak berada di 

tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung 

untuk menyampaikan kesepakatannya. Ada 4 (empat) teori yang mencoba memberikan 

penyelesaian persoalan itu sebagi berikut:15 

a. Uitings Theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini 

perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan 

menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan 

pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan. 

 
 15Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan PerancanganKontrak, Jakarta: RajawaliPers, 2013, hlm. 
32-37. 
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b. Verzend Theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori 

iniperjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirmkan kepada si 

penawar. 

c. Onvangs Theorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori 

iniperjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat 

penawar. 

d. Vernemings Theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut 

teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan 

membacasurat penerimaan itu. 

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak 

membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas 

menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. 

Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang 

(Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi 

berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan 

kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi 

tawar (bargainingposition). Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak 

hanya dapatmencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang 
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seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus 

atau menjadi unconscionable.16 

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan bahwa Bargaining power 

yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapatmemaksakan kehendaknya 

kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat 

kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan 

untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, 

kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang 

adil.17 

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip 

transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya 

kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu 

sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak 

menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip UNIDROIT, salah satu pihak dapat 

membatalkan seluruh atau sebagian syaratindividual dari kontrak, apabila kontrak atau 

syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah 

satu pihak saja.18 Keadaan demikian didasarkan pada 2 (dua) hal : 

 
 16Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 
Para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Buku I, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, 
hlm.185. 

 17Ibid. 

 18TaryanaSoenandar, Prinsip-PrinsipUnidroit, Jakarta :SinarGrafika, , 2004, hlm. 37. 
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a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari 

ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau 

dari keborosan, ketidak tahuan, kekurang pengalaman atau kekurang ahlian 

dalam tawar menawar; 

b. Sifat dan tujuan dari kontrak. Menurut prinsip keseimbangan, salah satu 

pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan 

mencolok (gross disparity) yang memberikan keuntungan berlebihan 

secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang berlebihan 

tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah keuntungan 

yang berlebihan diartikan sebagai suatu perbedaan penting dalam harga 

atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, 

sehingga dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan kontrak 

melalui pengadilan. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak harus dicari 

dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli yang  

menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto Raharjo, Phillipus 

M Hanjon dan Lily Rasyidi. 

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di 
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lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia 

yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 

yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat.19 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum.20 

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. 

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.3 

 
19SatjiptoRaharjo, IlmuHukum , Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2000, hlm. 53. 

20Ibid., hlm. 69. 
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Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat 

didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif 

dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan 

hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan 

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturanhukum,  baik  itu  yang  bersifat  preventif  maupun  dalam  bentuk  yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun  tidak tertulis dalam rangka menegakkan 

peraturan hukum. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil 

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya 

karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi.21 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan 

yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

 
21DominikusRato,Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum ,Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 
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manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.22 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 

tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak 

pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.23 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu 

 
 22Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 

 23CstKansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus 

Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara 

terhadap individu.24 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran 

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum 

tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian.25 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi 

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan 

dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. 

 
24RiduanSyahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 

1999, hlm. 23. 

 25Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
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Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan 

dan kebahagiaan. 26 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif 

sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif 

atau juga disebut degan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.27 

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori 

hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang 

berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian  normatif  

juga adalah  sebagai penelitian doktrinal (Doctrinal Research), yaitu penelitian menganalisis 

baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau 

kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah pendekatan yang 

 
 26Ibid., hlm. 95. 

27SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, 

Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14. 
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dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.28 

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan Analisis atau Analytical Approach juga dikenal dengan sebutan Formal 

Approach adalah pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan 

asumsi-asumsi kebahasaan dan sosiolinguistics. Pendekatan ini menganggap pembelajaran 

bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional, dengan mengikuti cara-cara yang 

telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman.29 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini 

juga mengunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar 

belakang masalah, dan pendekatan perundanga-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan  untuk mempelajari 

atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.30 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 
28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hlm. 93. 
29Ibid., hlm. 95. 
30Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Press. 

2010, hlm. 90. 
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Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data  secara kualitatif.  Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal bukan dalam bentuk angka.31 Adapun bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa data yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-undang Dasar 1945; 

2. Kitab Undang- undang Hukum Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain 

buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.32 

c. Bahan HukumTersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan 

bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.33 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 
31Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Rekesarasin, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.  

32Ibid. 

33Ibid. 
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Pengumpulan bahan bukum dalam penelitian ini menggunakan Studi 

Kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan  data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan mempelajari asas kepercayaan jual 

beli dalam perspektif KUHPerdata. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan 

berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk 

format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang 

diperoleh selama kejadian dilakukan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu  tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan 

dipelajari sebagai tujuan yang utuh.34 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang 

terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara 

berupa informasi dan  responden  yang  kemudian dihubungkan dengan  literature-

literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan  dengan permasalahan, selanjutnya 

mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik 

kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.35 

 
 34Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji.Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, CV Rajawali, 2009, 
hlm. 13. 

 35Ibid. 
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6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini didapat dari data-data yang 

diperoleh baik diperoleh melalui studi kepustakaan maupun diperoleh dari hasil data 

lapangan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan mengunakan metode 

deduktif  yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke 

data-data yang bersifat khusus. 36 
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