PENDAHULUAN

Kedudukan asas hukum perjanjian menjadi sangat penting
dalam memaknai posisi hukum perikatan nasional yang sampai hari
ini masih mengacu pada hukum perikatan peninggalan Kolonial
Belanda.

Seharusnya

dalam

kebijakan

penyusunan

Hukum

Perikatan Nasional, sepenuhnya mengacu pada landasan ideologisfilosofis Pancasila yang telah dipilih sebagai dasar falsafah negara. 1
Sebagai landasan ideologis-filosofis, Pancasila berisikan muatan
asas-asas hukum.

2

1
Sebab setiap produk hukum yang bertentangan dengan
dasar/ideologis, maka berpotensi untuk dibatalkan melalui uji materil di
Mahkamah Konstitusi.
2 Sistem hukum adalah keseluruhan tertib hukum yang didukung oleh
sejumlah asas. Asas-asas ini satu sama lain berfungsi sebagai pendukung
bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan
mencegah adanya tumpang tindih, serta menciptakan kepastian hukum di
dalam keseluruhan tata tertib hukum tersebut.
Sejumlah norma membentuk satu kesatuan, sebuah sistem, sebuah
kelompok, jika keabsahan norma tersebut bisa dirunut kembali sampai ke
sebuah norma tunggal yang bisa menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma
dasar sebagai sumber umum ini menyatukan bermacam-macam norma
yang membentuk sebuah sistem. Lihat Hans Kelsen, Pengantar Teori
Hukum, (Terjemahan Siwi Purwandari), Nusa Media, Bandung, 2010, hal.
94.
Ketidakpastian arahan strategis tentang sistem dan karakteristik hukum
akan mempengaruhi konseptualisasi dan produksi hukum, dan secara
tidak langsung dan melalui jarak dan waktu tertentu akan mempengaruhi
suasana tenteram lahir dan batin dalam kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara. Lihat M.Solly Lubis, Manajemen Strategis Pembangunan
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Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di
dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya
karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan
itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Penggunaan kontrak
baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen
perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari
terabaikannya

kewajiban

pihak

pelaku

usaha

dalam

hal

pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang
mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang
disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan
moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hakhak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk
pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk
direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement).
Di samping asas kepatutan terdapat asas-asas pokok yang
terdapat dalam hukum perjanjian terdiri dari asas konsensualisme,
asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak.

3

Perjanjian baku tumbuh dan berkembang sebagai dampak dari
penerapan asas kebebasan berkontrak atau asas konsensualisme.

Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.105. Lihat lebih lanjut Mariam
Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, hal.2.
3 Lihat lebih lanjut Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III
Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2006, hal.108.

2

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat
dengan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) dan asas
kekuatan mengikat yang terdapat dalam perjanjian.4 Asas
kebebasan berkontrak merupakan asas hukum perjanjian bahwa
pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan
menentukan isi perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata), yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Asas kekuatan mengikat ini dikenal sebagai pacta sunt servanda
(janji itu mengikat). Asas konsensualisme berkaitan dengan
lahirnya kontrak, asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi
kontrak dan asas kekuatan mengikat berkaitan dengan akibat
kontrak.5
Untuk lahirnya suatu perjanjian diperlukan kesepakatan.
Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang terdapat dalam
suatu perjanjian. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa di
antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian
kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga dikehendaki
oleh yang lain.6

Ibid.
Sudikno Mertokusumo, Menguak Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,
Yogyakarta, 2003, hal. 119-120.
6 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 2001, hal.3
4
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Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka pada
dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian dengan isi yang
bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang
kesusilaan dan ketertiban umum dan mengacu pada syarat suatu
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kebebasan
berkontrak berarti, bahwa setiap orang dapat menciptakan
perjanjian-perjanjian baru. Baik yang dikenal dalam hukum
perjanjian bernama dan yang isinya dapat pula menyimpang dari
perjanjian bernama yang diatur oleh undang-undang.7
Mengacu pada asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat
sah suatu perjanjian, kebebasan para pihak tidak dapat dimaknai
sebagai kehendak sepihak, akan tetapi kehendak dua belah pihak
atau berbagai pihak. Kehendak para pihak di dalamnya tidak boleh
ada unsur penipuan, kekhilafan, paksaan bahkan penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheiden) (das sollen). Namun dalam
kenyataan perjanjian baku yang dibuat bertentangan dengan nilainilai tersebut tetap saja dipandang sebagai perjanjian yang memiliki
kekuatan mengikat (das sein).
Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, semua
persetujuan yang dibentuk menurut undang-undang mempunyai
kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Dengan

Lebih lanjut lihat J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya,
Alumni, Bandung, 1999, hal.36.
7
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kata lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah (tidak
bertentangan dengan undang-undang) mengikat kedua belah pihak.
Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak sematamata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga
terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh
kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas
moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.8
Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu
perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan sematamata dalam perjanjian, tetapi juga apa yang menurut sifatnya
perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang. Undang-undang dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang
utamanya menunjuk kepada sifat perjanjian memerintahkan hakim
untuk menetapkan apa yang dituntut oleh kebiasaan dan kepatutan
pada perjanjian-perjanjian.9
Hukum perdata merupakan subsistem hukum nasional
sebagai induk hukum perjanjian haruslah mengacu pada Pancasila
sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. 10

8 Mariam Darus Badrulzaman dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.88.
9 MR.C.Asser, Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda:
Bagian Umum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal.164.
10 Disampaikan pada perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
tentang Sistem Hukum oleh M.Solly Lubis, Fakultas Hukum USU Tahun
2009/2010. Lihat lebih lanjut M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar
Maju, Bandung, 2002.

5

Menurut M. Solly Lubis, saat ini pengadaan hukum dilakukan secara
tambal sulam, karena tidak mempunyai arahan strategis dan tidak
jelas kesinambungan arah dan tujuannya. Setidak-tidaknya dua
macam pendekatan perlu dipergunakan untuk menelaah masalahmasalah yang bertalian dengan hukum nasional di tanah air yaitu
pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis.

11

Pemahaman

terhadap KUH Perdata harus dilakukan dengan pendekatan
sistem12. Melalui pendekatan ini dapat memberikan kemudahan
dalam menganalisis norma-norma hukum yang tercantum dalam
KUH Perdata. Di dalam sistem KUH Perdata terdapat bagian-bagian
yang tersusun menurut rencana yang sudah dipikirkan, berkaitan
satu sama lain yang memperlihatkan hubungan yang harmonis dan

M. Solly Lubis, Serba-Serbi Politik & Hukum, PT. Sofmedia, Jakarta,
2011, hal. 49-50.
12
Tan Kamello mengemukakan bahwa model kajian dalam
mempelajari hukum perdata dengan pendekatan sistem disebut sebagai
teori sapu lidi. Lidi tidak dapat berfungsi sebagai penyapu tanpa
menghubungkannya dengan lidi-lidi lain dalam satu ikatan sapu lidi. Kajian
sistem hukum untuk menganalisis KUH Perdata dapat memberikan
kemudahan dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata baik yang
timbul dalam KUH Perdata. Selain itu, pendekatan sistem hukum dapat
pula menuntaskan kejelasan solusi hukum di bidang hukum perdata.
Manfaat lain adalah dapat mengenali sisi hukum perdata lainnya secara
holistik yang terkait dengan permasalahan dan tidak menciptakan
pemikiran sempit terhadap pemahaman kaidah hukum perdata. Lihat Tan
Kamello, Syarifah Lisa Andriati, Hukum Perdata: Hukum Orang dan
Keluarga, USU Press, Medan, 2011, hal.29.
11
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sinkron dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari pasal-pasal
KUH Perdata.13
Perjanjian baku adalah salah satu bentuk format atau model
perjanjian yang merupakan sub sistem dalam sistem hukum
perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, maka isi perjanjian
baku harus tunduk pada prinsip-prinsip (asas-asas) hukum
perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam
Buku III KUH Perdata

14.

Dalam sistem hukum perjanjian

terkandung sejumlah asas dan hukum perjanjian dibangun
berdasarkan asas-asas hukum15 tersebut. Dilihat dari segi
substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran dasar

Ibid., hal.16-17.
Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri atas bagian
umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan
yang berlaku bagi perikatan umumnya dan bagian khusus memuat
peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam
masyarakat yang sudah mempunyai nama-nama tertentu. Lihat Subekti,
Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hal.127.
15 Asas hukum mengemban fungsi ganda yakni fondasi dari suatu
sistem hukum positif dan batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.
Untuk dapat berperan asas hukum harus dikonkretisasikan dalam
peraturan perundang-undangan yang di dalamnya merumuskan kaidah
perilaku. Konkretisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui
generalisasi putusan-putusan hakim. Lihat J.J.H.Bruggink, Refleksi tentang
Hukum, dialihbahasakan oleh B.Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, hal.133.
13
14
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tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi
elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. 16
Merujuk pada terbukanya peluang untuk tiap-tiap jenis
perjanjian yang dulu dikenal dalam hubungan hukum atau peristiwa
hukum ditengah-tengah masyarakat, namun karena terjadinya
perubahan kemajuan peradaban sebagai akibat dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka jenis dan bentuk perjanjianpun
turut pula berkembang dan berubah. Dahulu

tidak dikenal

perjanjian kartu kredit atau transfer melalui sms-banking, namun
sekarang dapat diterima menjadi bentuk transfer yang sah dan
diakui bank.
Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan
berkontrak seharusnya kedua belah pihak harus secara bersamasama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan,17
dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang
seimbang.18 Perkembangan dewasa ini memperlihatkan adanya

Tan Kamello, Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan
Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah, dalam Pidato
Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Perdata tanggal 2
September 2006, USU, Medan, 2006, hal.27.
17 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama:
Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni,
Bandung, 2000, hal.144.
18 Daniel D.Barnhizer dalam tulisannya Bargaining Power in Contract
Theory mengatakan: In contrast to practical phenomenon of bargaining
power, courts and legal theorists have constructed a legal doctrine of
bargaining power that attempts to identify bargaining power asymmetries
between parties and assign legal consequences to that observed power
relationship. This doctrine operates on multiple levels. First, inequality of
bargaining power serves as a general moral principle or primary rule that
the state should intervene to correct contracts formed under inequalities of
bargaining power. Second, the legal doctrine of inequality of bargaining
power also works as an explicit or implicit element within many contracts
16
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kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di
dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi
yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi
dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat
baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan
terlebih dahulu dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya
untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama

sub-doctines.(Terjemahan: dalam praktiknya fenomena perbedaan posisi
tawar, pengadilan, dan ahli hukum membuat doktrin mengenai posisi
tawar yang menunjukkan untuk mengidentifikasikan posisi tawar yang
asimetris dari para pihak dan memberikan akibat hukum terhadap
hubungan tersebut. Doktrin ini bekerja dalam beberapa level. Pertama,
ketidakseimbangan dalam posisi tawar pada gilirannya dianggap sebagai
suatu prinsip moral umum atau prinsip utama di mana negara harus ikut
campur untuk memperbaiki bentuk kontrak yang tidak seimbang posisi
tawarnya. Kedua, doktrin hukum dari ketidakseimbangan posisi tawar
dapat juga bekerja baik secara eksplisit maupun implisit dalam banyak
sub-doktrin kontrak. Daniel D.Barnhizer, Bargaining Power in Contract
Theory, Legal Studies Research Paper No.03-04, Michigan State University
College of Law, 2005, available at http://ssrn.com/abstract=578578, hal.
16.
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sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syaratsyarat yang telah dibakukan itu.19
Dalam perjanjian baku tidak terjadi proses tawar-menawar
yang seimbang dalam mencapai kesepakatan, tetapi salah satu
pihak yang lebih dominan memiliki pengaruh yang kuat untuk
menentukan isi perjanjian.20 Pihak yang lebih lemah bargaining
position-nya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan
terpaksa, sebab apabila ia mencoba menawar dengan alternatif
kemungkinan besar akan kehilangan apa yang dibutuhkannya. Jadi
hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah posisi
tawarnya yaitu untuk menerima atau menolak (take it or leave it).
Hal ini juga terjadi dalam perjanjian yang dibuat antara pihak
pembangun

perumahan dengan konsumen dalam perjanjian

perumahan.
Untuk kepraktisan dari segi hubungan hukum
pengembang

dengan

konsumen,

kedudukannya (pengembang)

pihak

yang

antara

lebih kuat

menciptakan formulir - formulir

19 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang
Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 65-66.
20 Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak
dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang,
tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar
yang seimbang. Akibatnya pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih
kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih
lemah. Lihat Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak,
Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hal. 1-2.

10

standar yang mengikat. Formulir-formulir itulah yang dalam praktik
perlindungan konsumen dikenal dengan sebutan perjanjian baku
(standard contract).
Buku

III

KUH

Perdata

tentang

perjanjian

hanya

mengisyaratkan tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Tidak
menitik beratkan pada bentuk perjanjian, entah itu dibuat secara
tertulis, atau tidak tertulis, entah itu dibuat authentik (nota ril) atau
di bawah tangan. Namun penekanannya adalah pada isi perjanjian
atau substansi perjanjian (syarat obyektif) dan pada subyek dan
tata cara perjanjian itu dibuat (syarat subyektif). Untuk memenuhi
kebutuhan praktis dan efisiensi, dalam perjanjian perumahan
pilihan yang dilakukan oleh produsen perumahan adalah bentuk
perjanjian baku. Di sinilah kemudian muncul unsur penyimpangan
dari nilai-nilai keadilan dan keseimbangan para pihak terutama
ketidakseimbangan hak konsumen.

BAB I
11

KEDUDUKAN ASAS DALAM SISTEM
HUKUM PERJANJIAN

A. Sistem Hukum Perjanjian
Pembaharuan hukum harus berorientasi pada sistem.21
Secara etimologi sistem diartikan sebagai berikut: a group of related
parts which work together forming a whole.22 (terjemahan bebas:
sistem adalah seperangkat unsur yang berkaitan yang bekerjasama
untuk membentuk suatu kesatuan). Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia mengartikan sistem adalah perangkat unsur yang secara
teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.23
Kata sistem dipergunakan untuk menunjukkan banyak hal,
tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam dua hal, yakni
pertama,

pengertian sistem sebagai entitas, sesuatu wujud benda

(abstrak maupun konkret termasuk konseptual) dan kedua,
pengertian sistem sebagai suatu metode atau cara.24

21 Istilah sistem dalam bahasa Yunani
“systema”, dalam bahasa
Belanda “systeem”, dalam bahasa Inggris “ system”, bahasa Jerman
“system”.
22 Longman Dictionary of Contemporari English, Longman House Burut
Mill, Harlow, England, 1987, hal.1075.
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,
ed.3-cet.4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.1076.
24 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang
Didambakan, Alumni, Bandung, 2006, hal.145.
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Menurut Campbell, sistem diartikan as any group of
interrelated components or parts which function together to achieve
a goal.25 Dari pengertian tersebut sistem dapat diartikan sebagai
kumpulan peraturan-peraturan hukum (unsur, bagian) yang
memiliki fungsi bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu
dari sistem.
Menurut Oxford Dictionary, System is an organized set of ideas
or theories or particular way of doing (terjemahan bebas: sistem
adalah sekumpulan ide atau teori yang teratur atau bagian dari
keseluruhan tindakan).26
Sudikno Mertokusumo menguraikan pengertian sistem
sebagai berikut:27
“Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang
terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling
berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan
yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem
normatif. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu
kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama

lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan
kerja sama ke arah tujuan kesatuan”.

25 Tatang Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem, Rajawali, Jakarta, 1986,
hal.10.
26 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Sixth
Edition, 2000, hal.1373.
27 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,
Yogyakarta, 2006., hal.18.
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Bekerjanya suatu hukum tak lepas dari adanya bangunan
hukum. Sebagai bangunan sistematis, terdapat beberapa hal penting
sebagai penunjang yakni struktur, kategori, dan konsep. Ketiga
elemen ini menempati substansi mendasar dalam mana hukum
bekerja untuk kemudian berperan yang menurut John Rawls
menjadi “a coercive order of publik rules addressed to rational
persons for the purpose of regulating their conduct and providing the
framework for social cooperation”. Mengakomir pandangan John
Rawls ini, bekerjanya hukum ini menurut Hari Chand disebabkan
beberapa rasionalitas praktis yang memenuhi tiga aspek masingmasing “value, right and moral worth, relates to social and
institutions”.28
Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas
hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi
substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah
suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma
hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum
perjanjian.29

Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu
pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan
Hari Chand, Modern Jurispridence, International Book Services,
Kualalumpur, 2009, hal.51.
29 Tan Kamello, 2006, Op.Cit., hal.9-10.
28
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juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih
(overlapping) di antara bagian-bagian itu.
B. ter Haar Bzn dalam bukunya berbicara mengenai
“beginselen en stelsel (van het Adatrecht), maka yang dinamakan
stelsel itu adalah sistem yang dimaksud di atas, sedangkan
beginselen adalah asas-asas (basic principles) atau fondamen yang
mendukung sistem. Setiap sistem mengandung beberapa asas yang
menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan
bahwa suatu sistem adalah tak terlepaskan dari asas-asas yang
mendukungnya.30
Hukum perjanjian tidak dapat dilepaskan dari KUH Perdata
yakni terdapat dalam Buku III31 KUH Perdata perihal Perikatan32.
Istilah perikatan yang terdapat dalam Buku III berasal dari Bahasa
Belanda yaitu verbintenis. Perkataan perikatan (verbintenisen)

mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian33, sebab Buku III itu,
diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak
R.Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan
Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hal.37.
31 Buku III KUH Perdata mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan orang (hak-hak perseorangan).
32 Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumusan tentang Perikatan.
Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan
hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam
lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi
dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Mariam Darus
Badrulzaman, 2006, Op.Cit., hal.1.
33 Istilah perjanjian dalam Bahasa Inggris disebut dengan contract atau
agreement, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut overeenkomst atau
contracten.
30
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bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, tetapi
bersumber dari undang-undang.34
Buku III KUH Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan
suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan
yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana
lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan
sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai
perjanjian-perjanjian yang banyak digunakan dalam masyarakat
dan sudah mempunyai nama tertentu, misalnya jual beli, sewamenyewa, penitipan barang, pinjam-meminjam dan sebagainya.

B. Definisi dan Sahnya Perjanjian
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian35 dirumuskan
sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap terhadap satu orang lain atau lebih.

Kata perjanjian merupakan terjemahan dari overeenkomst, yang
merupakan salah satu sumber dari perikatan (verbintenis).
Substansi dari perjanjian dalam pasal tersebut adalah perbuatan

34 Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu
perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkret. Subekti, 2001,
Op.Cit., hal.122.
35 Overeenkomst berasal dari bahasa Belanda; dalam bahasa Inggris
diterjemahkan dengan contract, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
menjadi perjanjian atau persetujuan.

16

(handeling). Kata perbuatan telah dikritik oleh para ahli hukum
dengan alasan kurang memuaskan, tidak lengkap, dan sangat luas. 36
Tan Kamello memberikan definisi perjanjian adalah kontrak
adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk saling mengikatkan diri mengenai
sesuatu objek dengan tujuan tertentu dan mengakibatkan akibat
hukum.37
Subekti memberikan rumusan perjanjian sebagai38 suatu
peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua
orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum
perjanjian

memberikan

kebebasan

seluas-luasnya

kepada

masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,
asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasalpasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan

hukum pelengkap.39 Hukum yang bersifat pelengkap (aanvullend
recht)

adalah

peraturan-peraturan

hukum

yang

boleh

36 Kritik tersebut antara lain: (1) Kata “perbuatan pada perumusan
tentang perjanjian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1313 KUH
Perdata lebih tepat jika diganti dengan kata “perbuatan hukum/ tindakan
hukum”, (2) Perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak bukan
tindakan satu pihak. J.Satrio,Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.10-11.
37 Tan Kamello, Op.Cit., hal.4.
38 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, hal.1.
39 Subekti, Op.Cit., hal.13.
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dikesampingkan

atau

disimpangi

oleh

orang-orang

yang

berkepentingan, peraturan-peraturan hukum mana hanyalah
berlaku

sepanjang

orang-orang

yang

berkepentingan

tidak

mengatur sendiri kepentingannya.40
Dalam hukum perjanjian di Indonesia yang menganut sistem
terbuka (asas kebebasan berkontrak); asas konsensualisme dalam
pembentukan perjanjian; pelaksanaan perjanjian dengan itikad
baik. Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian wajib
diberikan perlindungan oleh pengadilan (karena dianut asas
kebebasan

berkontrak),

maka

ukuran

tidak

melanggar

perikemanusiaan atau kepatutan harus memegang peranan yang
dominan.41
Untuk syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 KUH
Perdata diperlukan empat syarat:
1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan
perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
(perikatan);

3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu;

Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni,
Bandung, 2004, hal.37.
41 R.Subekti, 1980, Op.Cit., hal.48.
40
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4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.42
Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif,
karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan
dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena
mengenai objek perjanjian itu sendiri.43
Ad.1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak
yang disetujui antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang
menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan yang
menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie).44
Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian itu
harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran
(offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut,
maka pada detik itulah lahirnya kesepakatan.45
Terhadap saat-saat terjadinya perjanjian ada beberapa
ajaran:46

1. teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan
terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan,
misalnya dengan mengirimkan surat.
42 R.Subekti & R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek), Pradnya Paramita, Jakarta : 2001, hal. 339.
43 Subekti, Op.Cit., hal. 17.
44 Mariam Darus Badrulzaman, 2006, Op.Cit., hal. 98.
45 Subekti, 1991, Op.Cit., hal.28.
46 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit.,hal. 98-99.
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2. teori

pengiriman

(verzendtheorie)

mengajarkan

bahwa

kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu
dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa
pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa
tawarannya diterima.
4. teori kepercayaan (vertrouwwenstheorie) mengajarkan bahwa
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak
dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.
Salah

satu

syarat

yang

ditentukan

adalah

adanya

kesepakatan. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang
terdapat dalam suatu perjanjian. Dengan kesepakatan dimaksudkan
bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu
persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga
dikehendaki oleh yang lain.47 Asas Konsesualisme yang terdapat
dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan (will)
para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling
mengikatkan diri.48

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat
dengan asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) dan asas

47
48

Subekti, 2001, Op.Cit., hal.3
Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.25.
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kekuatan megikat yang terdapat dalam perjanjian.49 Asas kebebasan
berkontrak merupakan asas hukum perjanjian bahwa pada
dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan
isi perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kekuatan
mengikat ini dikenal sebagai pacta sunt servanda (janji itu
mengikat). Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya
kontrak, asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak
dan asas kekuatan megikat berkaitan dengan akibat kontrak.50
Asser membedakan bagian perjanjian yaitu bagian inti
(wezenlijk oordeel) dan bagian yang bukan inti (non wezenlijk
oordeel). Bagian inti disebut dengan bagian essensialia, bagian non
inti terdiri dari bagian naturalia dan aksidentalia. Unsur-unsur
perjanjian ini adalah sebagai berikut:51
1. Unsur Esensialia : bagian ini merupakan sifat yang harus ada di
dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan

perjanjian itu tercipta. Misalnya persetujuan antara para pihak
dan objek perjanjian.

Ibid.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2003, hal. 119-120.
51 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit.hal. 99.
49
50

21

2. Unsur Naturalia

: bagian merupakan sifat bawaan (natuur)

perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian,
misalnya menjamin tidak ada cacad dalam benda yang dijual
(vrijwaring).
3. Unsur Aksidentalia: bagian ini merupakan sifat yang melekat
pada perjanjian dalam hal secara tegs diperjanjikan oleh para
pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para
pihak.
Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari
pihak manapun, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak.
Berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa
tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena:
1) Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling);
2) Pemerasan/ Paksaan (dwang);
3) Penipuan (bedrog)
Unsur kekhilafan/ kekeliruan dibagi dalam dua bagian,
yakni kekhilafan mengenai orangnya dinamakan error in persona.
Dan kekhilafan barangnya dinamakan error in substansia. Mengenai
kekhilafan/kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai
intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek atau prestasi
yang

dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/ kekeliruan mengenai

orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322
KUH Perdata).
22

Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan
persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini
paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan
bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan dianiaya atau akan
dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian (Pasal
1324 KUH Perdata).
Mengenai pengertian penipuan (bedrog) ini terjadi apabila
menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain
menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai
suatu hal. Untuk mengatakan terjadi suatu penipuan, maka harus
ada kompleks dari muslihat-muslihat itu.
R.Subekti mengatakan penipuan (bedrog) terjadi apabila
suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak
benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain
terbujuk karenanya untuk memberi perizinan.52
Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan
yang tidak benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau
tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan-kebohongan
yang mengakibatkan orang menjadi percaya, dalam hal ini pihak
tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang.

52

Ibid, hal.135.
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Misalnya, perbuatan memperjualbelikan sebuah rumah yang bukan
merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya.53
b. Kecakapan para pihak pembuat perjanjian
Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam)
merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum
secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak
dilarang

oleh

suatu

peraturan

perundang-undangan

untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu.
Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum.
Menurut Pasal 1329 KUH Perdata “ setiap orang adalah cakap untuk
mebuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan
cakap”. Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap
mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam

suatu

persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk
melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.
Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu
bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat
oleh perjanjian yang dibuatnya harus benar-benar mempunyai
kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal
dipikulnya karena perbuatan itu.54

Achmad Iksan, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969,
hal.20.
54 Subekti, Op.Cit, hal.13.
53
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Apabila dilihat dari sudut ketertiban umum, maka oleh
karena

orang

yang

membuat

perjanjian

itu

berarti

mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang
itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta
kekayaannya.55
Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian
mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya
maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.
c. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang
menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “
barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaktidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak
perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau
ditentukan”.
Sebelumnya dalam Pasal 1332 KUH Perdata dikatakan
bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat
menjadi pokok persetujuan. Dengan demikian barang-barang di
luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian, misalnya,
barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak,
seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan
udara.

55

Achmad Iksan, Op.Cit, hal.13.
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Dengan demikian perjanjian yang objeknya tidak tertentu
atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu
tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat
dalam perjanjian.
d. Suatu sebab yang halal
Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya
perjanjian tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus
dihilangkan salah sangka bahwa maksud sebab itu di sini adalah
suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian
tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh undang-undang dengan
sebab yang halal.
Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu
perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian
pada asasnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undangundang

hanya

menghiraukan

tindakan

orang-orang

dalam

masyarakat. Jadi dimaksud dengan sebab atau causa dari sesuatu
perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.
Yang dimaksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh
undang-undang menurut Pasal

1337 KUH Perdata

adalah

persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap
perjanjian bercausa tidak halal, perjanjian tersebut batal demi
hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dengan
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demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di
muka hakim.
Dalam hal syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara
syarat objektif dan syarat subjektif, bahwa di dalam syarat objektif
tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya
dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian. Dengan
kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan semula adalah
gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk
menuntut di muka hakim.
Dalam hal syarat subjektif, maka jika syarat itu tidak
dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu
pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.
Dalam hal ini yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa
dirinya tertipu oleh suatu hal.
Dalam sistem hukum common law, untuk sahnya suatu
kontrak juga mensyaratkan beberapa elemen. Adapun elemenelemen yang penting dalam membentuk kontrak, meliputi:56
a. Intention to create a legal relationship, para pihak
yang

berkontrak

memang

bermaksud

bahwa

kontrak yang mereka buat dapat dilaksanakan
berdasarkan hukum.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam
Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor
Advokat “Hufron & Hans Simaela”, Yogyakarta, 2008), hal.137.
56
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b. Agreement (offer dan acceptance), artinya harus ada
kesepakatan diantara para pihak.
c. Consoderation, merupakan janji diantara para pihak
untuk saling berprestasi.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
berlakunya perjanjian yaitu:57
1. Kekeliruan;
2. Perbuatan curang;
3. Paksaan;
4. Pengaruh yang tidak pantas;
5. Kebijakan publik, yang dapat membuat kontrak menjadi tidak
sah.
Dalam ketentuan umum yang terdapat sistem hukum
common

law

menyatakan

kekeliruan

tidak

mempengaruhi

berlakunya suatu perjanjian. Misalnya dalam perkara Leaf lawan
International Galleries (1950), sebuah lukisan dijual, baik pembeli
maupun penjual percaya sebagai karya polisi kerajaan, tetapi
ternyata bukan. Perjanjian itu tidak terpengaruh oleh kekeliruan ini
karena bukan pokoknya yang keliru tetapi kualitas atau nilai. Dalam
keadaan-keadaan tertentu kekeliruan mengenai fakta dapat
mempengaruhi

perjanjian,

dan

jika

cukup

berat

dapat

mengakibatkan perjanjian itu batal. Misalnya kekeliruan mengenai

David Kelly, Ann Holmes, Ruth Hayward, Business LawCavendish
publishing, , London, 2002, hal. 161.
57
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identitas pokok perjanjian ataupun kekeliruan umum yang
fundamental tentang pokok perjanjian.58
Penyelesaian suatu perjanjian seringkali didahului oleh
perundingan-perundingan,

dengan

jalan

bahwa

satu

pihak

membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dimaksudkan
untuk membujuk pihak lainnya supaya mengadakan perjanjian.
Dengan demikian perbuatan curang merupakan tentang fakta yang
dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian terhadap pihal
lainnya sebelum perjanjian itu terjadi, dengan maksud untuk
membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu.59
Menurut common law, paksaan (duress) itu timbul apabila
satu pihak diminta untuk membuat perjanjian dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan. Persetujuannya itu diberikan secara
bebas. Karena itu, perjanjian yang demikian ini dapat dibatalkan
menurut kehendak dari pihak yang diminta dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan itu.60
NBW terkait dengan syarat sahnya perjanjian telah
mengadakan pembaharuan, sebagaimana terdapat dalam Buku III
tentang Hukum Harta Kekayaan Pada Umumnya (Vermogensrecht in
Het Algeemen) dan Buku VI tentang Bagian Umum Hukum Perikatan

Ibid.
S.B.Marsh and J.Soulsby, Business Law, dialih bahasa oleh Abdulkadir
Muhammad, Alumni, Bandung, 2006, hal.127.
60 Ibid., hal.133.
58
59
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(Algemeene Gedeelte van Het Verbintenissenrecht). Syarat sahnya
perjanjian menurut NBW tersebar dalam berbagai pasal dengan
substansi pokok, yaitu:
a. Kesepakatan;
b. Kemampuan untuk bertindak;
c. Perjanjian yang dilarang (gabungan syarat hal tertentu dan
syarat causa yang dilarang).
Dalam prinsip hukum kontrak komersial internasional
sebagaimana yang terdapat dalam UNIDROIT (Principles of
International Commercial Contracts) tidak mengatur syarat sah
kontrak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
hal ini dikarenakan karena tidak mungkin semua dasar syarat sah
kontrak yang ditemukan diberbagai sistem hukum nasional dipakai
dalam ruang lingkup prinsip UNIDROIT. Keabsahan kontrak yang
diatur semata-mata berdasarkam aspek persetujuannya saja karena
pada dasarnya prinsip ini hanya mengatur mekanisme kesepakatan
para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak.61 Akan tetapi
secara a contrario, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3.1
menyatakan bahwa, “undang-undang ini tidak mengatur mengenai
ketidaksahan yang timbul dari: (a) tidak adanya kemampuan; (b)
tidak adanya kewenangan; (c) bertentangan dengan kesusilaan
yang baik atau bertentangan dengan hukum”, dapat diketahui

61

Mariam Darus Badrulzaman dkk. Op.Cit., hal.199.
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bahwa suatu kontrak harus memenuhi kemampuan (capacity),
kewenangan (authority), dan berdasarkan hukum dan kesusilaan
(morality and legality).
Dalam Undang-Undang Kontrak Malaysia (Contract Act
1950) menentukan bahwa untuk pembentukan kontrak harus
dipenuhi elemen-elemen kontrak, yaitu:62
1) Cadangan (offer);
2) Penerimaan (acceptance);
3) Balasan (consideration);
4) Niat untuk mewujudkan hubungan di sisi undang-undang
(intention to create legal relationship);
5) Keupayaan (capacity);
6) Kerelaan bebas (free consent);
7) Keesahan kontrak (legality of contract).
Dalam suatu perjanjian para pihak biasanya merundingkan
syarat-syarat perjanjian dengan bebas. Akan tetapi tidak selalu
demikian,

terutama

kedudukan

ekonomi

apabila
lebih

salah
kuat

satu

pihak

daripada

mempunyai

pihak

lainnya.

Ketidakseimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu
pihak memiliki kedudukan monopoli.
Pihak

yang

lebih

kuat

seringkali

menggunakan

kedudukannya itu untuk membebankan kewajiban yang berat

62

Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hal.139.
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kepada pihak lainnya, sedangkan ia sendiri berusaha sedapat
mungkin untuk mengenyampingkan semua tanggung jawabnya.
Misalnya dalam perjanjian sewa beli, biasanya membebankan
kewajiban yang lebih berat kepada pihak penyewa beli ataupun
klausula-klausula yang mengeyampingkan suatu tanggung jawab
perusahaan pemberi kredit bagi cacat yang terdapat pada barang
itu.63

C. Asas Hukum Perjanjian
Istilah asas hukum merupakan terjemahan dari bahasa Latin
“principium”, bahasa Inggris “principle” dan bahasa Belanda
“beginselen”, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapat.64
Mahadi memberikan pengertian asas (principle) adalah
sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai
tumpuan,

sebagai

tempat

untuk

menyandarkan,

untuk

mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.65

S.B.Marsh and J.Soulsby, Op.Cit., hal.146.
Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa,
Op.Cit., hal.201.
65 Mahadi, Filsafat Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2003,
hal.119.
63
64
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Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental
dalam suatu sistem hukum. Paul Scholten menguraikan asas hukum
sebagai berikut:66
“Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di
belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam
aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan - ketentuan
dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang
sebagai penjabarannya”.
Dari pengertian di atas tampak jelas peranan dari asas
hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum
dalam bentuk kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi
ganda yakni sebagai fondasi dari hukum positif dan sebagai batu uji
kritis terhadap sistem hukum positif.67
G.W.Paton memberikan definisi asas hukum adalah “a
principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law”.68
(terjemahan bebas: asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan
secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum). Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan makna asas hukum tersebut
yaitu asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas
atau umum, abstrak yang mendasari adanya norma hukum.

J.J.H.Bruggink, Op.Cit., hal.119.
Ibid.., hal.133.
68 Geogre Whitecross Paton, A Text Book of Jurisprudence, At the
Clarendon Press, Oxford, 1951, hal.176.
66
67
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Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma
dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum
tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas
hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam
suatu masyarakat.69
Bruggink menyebutkan asas hukum adalah kaidah70 yang
memuat ukuran (kriteria) nilai. Asas hukum itu berfungsi sebagai
meta-kaidah terhadap kaidah perilaku. Asas hukum mewujudkan
kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Karena
sifatnya yang terlalu umum maka untuk dapat berperan kaidah
hukum harus dikonkretisasikan baik dalam bentuk peraturanperaturan hukum maupun putusan-putusan hakim.71
Van Eikema Homes, menjelaskan bahwa asas hukum bukan
sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu
dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi
hukum yang berlaku. Oleh karenanya, pembentukan hukum praktis
perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. 72

Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum
karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi
Sudikno Mertukusumo, Op.Cit., hal. 5.
Kaedah atau norma merupakan patokan atau pedoman untuk hidup.
Lihat Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.7.
71 J.J.H.Bruggink, , Rechts-Reflecties, Grondbergrippen uit de rechttheorie,
terjemahan oleh B.Arief Shidarta, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996., hal.123-132.
72 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hal.35.
69
70
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lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya
peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
Asas

hukum ini tidak akan habis kekuatannya melahirkan suatu

peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan
peraturan-peraturan selanjutnya.73
Di dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas sebagai
berikut:74
1. asas konsensualisme (persesuaian kehendak);
2. asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi);
3. asas kekuatan mengikat;
4. asas itikad baik;
5. asas kepercayaan;
6. asas personalitas;
7. asas persamaan hukum;
8. asas keseimbangan;
9. asas kepastian hukum;
10. asas moral;
11. asas kepatutan;
12. asas kebiasaan;

Berikut akan dijelaskan masing-masing asas di atas:
1. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme merupakan asas esensial dari hukum
perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
hal.45.
74 Mariam Darus Badrulzaman, 2006, Op.Cit., hal.2-3.
73
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melahirkan perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas otonomi
“konsensualisme”, yang menentukan “adanya” (raison d”etre, het
bestaanwaarde) perjanjian.75
Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian
yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah
melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam
perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai
kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah
dicapai secara lisan semata-mata.76
Dalam sektor perjanjian yang harus ditonjolkan adalah
berpegang kepada asas konsensualisme.77 Hal ini merupakan syarat

mutlak bagi hukum perjanjian yang modern dan terciptanya
kepastian hukum. Asas konsensualisme mempunyai arti yang
terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan

Mariam Darus Badrulzaman, 2005, Op.Cit., hal.109.
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan
(Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2007, hal.250.
77 Terdapat perbedaan dalam Hukum Adat bahwa perkataan saja
belum mengikat dan untuk menciptakan ikatan itu perlu adanya uang
panjar atau uang pengikat atau lain sebagainya. Dalam sistem hukum BW
dengan sistem hukum Adat mengenai peralihan barang bergerak
menganut prinsip yang sama bahwa persyaratan tentang penyerahan
kekuasaan (bezit) yang diadakan BW untuk peralihan hak milik (mengenai
barang bergerak) dilakukan secara tunai dan nyata. Apabila barangnya
sudah diserahkan secara nyata (physik), maka kedua-duanya sistem
(Hukum Adat maupun BW) hak milik telah berpindah. R.Subekti, Op.Cit.,
hal.10.
75
76
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sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang
ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik
tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah
dan mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau
yang sebelumnya. Dianutnya asas ini mengenai detik lahirnya
perjanjian

itu

dengan

menerapkan

ajaran

objectieve

verklaringsteorie, seperti terdapat dalam Code Civil of Japan.
Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan itilah “semua”. Kata-kata
“semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan
untuk menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk
menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan
asas kebebasan mengadakan perjanjian.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada
asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun
juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
dan ketertiban umum. Yang dimaksud dengn undang-undang di sini
adalah undang-undang yang bersifat memaksa.78

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari
dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian apapun baik
yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun yang
78

J.Satrio, 1999, Op.Cit., hal.37.
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belum diatur dalam KUH Perdata atau peraturan- peraturan
lainnya. Sebagai konsekuensi lain dari sistem terbuka maka hukum
perjanjian mempunyai sifat sebagai hukum pelengkap. Hal ini
berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat isi perjanjian
apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk
mengenyampingkan

atau

tidak

mempergunakan

peraturan-

peraturan yang terdapat dalam bagian khusus Buku III KUH
Perdata. Dengan kata lain, para pihak dapat membuat ketentuanketentuan yang akan berlaku di antara mereka. Undang-undang
hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur di
antara mereka.
Seringkali didapati bahwa dalam membuat suatu perjanjian,
para pihak tersebut tidak mengatur secara tuntas segala
kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian tepatlah jika
hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, sehingga dapat
dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak
lengkap tersebut.
Adagium “semua perjanjian mengikat sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 1338 BW, dapat disimpulkan lazimnya

adagium tersebut menganut asas kebebasan berkontrak yang
berasal dari dunia Barat pada saat berkembangnya liberalisme.
Meskipun demikian pencantuman adagium tersebut bertujuan
38

untuk peningkatan kepastian hukum. Dalam sistem terbuka hukum
perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah
“semua perjanjian” (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi
tidak hanya itu yakni yang lebih penting lagi adalah bagian
“mengikatnya” perjanjian sebagai undang-undang.79
Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang
sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah
perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.
Bahwa asas kebebasan berkontrak itu berpangkal pada
kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, sedangkan dalam
kenyataannya seringkali tidaklah demikian. Hal ini mengakibatkan
kedudukan pihak yang lemah tidak dilindungi apabila berada dalam
posisi berat sebelah. Pencantuman syarat “tidak boleh berisikan
sesuatu

yang

bertentangan

dengan

kesusilaan

serta

perikemanusiaan (kepatutan) bagi sahnya suatu perjanjian, adalah
sudah

merupakan

alat pencegah

terhadap penyalahgunaan

kedudukan yang lebih kuat dari satu pihak terhadap pihak
lawannya yang lemah. Hal ini dipercayakan kepada hakim untuk
menggunakannya. Juga pencantuman ketentuan bahwa semua

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik memberikan
kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan (kedudukan) satu pihak terhadap pihak
79

R.Subekti, Op.Cit., hal.4-5.
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lawannya (yang lemah) sepanjang mengenai tahap pelaksanaan
perjanjian.80
Pada akhir Abad XIX, akibat desakan paham-paham etis dan
sosialis, paham individualisme mulai pudar. Paham ini dinilai tidak
mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih
banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kehendak
bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif,
dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.81
3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian
Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu
perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu
terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka
perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah
berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini terdapat dalam
ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang
menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjianperjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu”.

80
81

Ibid., hal. 5-6.
Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.111.
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Dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang dan tak
dapat ditarik kembali” berarti bahwa perjanjian mengikat para
pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat
ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lawannya. Jadi para
pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.
Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak
menyebabkan pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar
wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa berjanji harus
menepatinya atau siapa yang berhutang harus membayarnya.
4. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut de goedetrow.
Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai
asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
yang menentukan “ persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan
dengan itikad baik”.
Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan
objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini
berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat
perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya
suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah
dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang
berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan
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prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
5.

Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel)
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu
sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan
memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan
itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para
pihak.
Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya
untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat
sebagai undang-undang.
6. Asas Personalia
Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian
yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315
KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya
suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut
dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat
oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi,
hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

7. Asas Persamaan Hukum
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Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan
derajat dan tidak dibeda-bedakan baik karena perbedaan kulit,
bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing
pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan
kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia
ciptaan Tuhan.
8. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan
melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan
kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan
untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan
prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat
di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan
kewajibannya

untuk

memperhatikan

itikad

baik,

sehingga

kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
9. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat
perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

10. Asas Moral
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Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu
perbuatan sekarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya
untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini
terlihat di dalam zaakwarneming, di mana seseorang yang
melakukan suatu perbuatan sukarela (moral) yang bersangkutan
mempunyai

kewajiban

(hukum)

untuk

meneruskan

dan

menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam Pasal
1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang
bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan
kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.
11. Asas Kepatutan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas
kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi
perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang
ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.
12. Asas Kebiasaan
Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata,
yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya
mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi
juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.
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D. Asas-Asas Hukum dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang
Perumahan
Di dalam perjanjian baku, kedudukan pengembang dan
konsumen tidak seimbang. Posisi kuat pihak pengembang membuka
peluang

baginya

untuk

menyalahgunakan

kedudukannya.

Pengusaha seringkali hanya mengatur hak-haknya saja tetapi tidak
kewajibannya. Dari segi lain, perjanjian baku hanya memuat
sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh konsumen. Oleh karena
itu, perjanjian baku tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar tanpa
adanya

penertiban.

Hal

ini

diperlukan

guna

memberikan

perlindungan kepada debitur.82
Perlindungan konsumen dalam bidang perumahan dengan
beragam masalahnya sulit diselesaikan secara efektif dan efisien
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.83 Para
pelaku usaha

merupakan subyek yang sangat penting dalam

perlindungan konsumen seolah-olah tak terjangkau oleh hukum.
Adapun landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas
yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni :84

82

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.54.
Yusuf Shofie Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen
Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.81.
84 Pasal 2 UUPK.
83
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1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan

perlindungan

konsumen

harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil,

3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah
dalam arti materiil ataupun spiritual,

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian hukum. 85
Asas kepatutan dalam UUPK terdapat dalam Pasal 4 huruf e
UUPK di mana hak konsumen untuk mendapatkan advokasi,

85http://

kokonsumen. wordpress.com / direktorat- perlindungankonsumen/com. diakses pada 10 Juni 2012.
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perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Asas
kepatutan seharusnya dimasukkan sebagai salah satu asas dalam
UUPK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK. Sehingga
asas ini dapat menjadi rujukan bagi hakim terhadap penyelesaian
sengketa konsumen secara patut. Kepatutan harusnya juga tidak
hanya dimasukkan dalam UUPK saja, tetapi dalam setiap peraturan
perundang-undangan.
Salah satu sasaran yang diharapkan dicapai dalam RPJP
Nasional adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya86 bagi
seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan
akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya dalam RPJP diarahkan pada:
1) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan,
memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta
didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang
mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional,
kredibel, mandiri, dan efisien;
2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana
dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan
potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar
modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan
pemerataan dan penyebaran pembangunan;
3) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup.
86
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Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan
pemerintah dapat lebih berperan dalam menyediakan dan
memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan
permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan
dan

kawasan

permukiman

yang

berbasis

kawasan

serta

keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan
fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan
sosial budaya.
Adapun yang menjadi asas yang termuat dalam ketentuan
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1.

Kesejahteraan
Yang

dimaksud

dengan

“asas

kesejahteraan”

adalah

memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan
permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi
sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan
beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.

Keadilan dan pemerataan
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah
memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara
proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
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3.

Kenasionalan
Yang dimaksud dengan “asas kenasionalan” adalah memberikan
landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk
warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan
menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara
hak sewa atau hak pakai atas rumah.

4.

Keefisienan dan kemanfaatan
Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan
potensi yang dimiliki berupa sumber a daya tanah, teknologi
rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk
memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat.

5.

Keterjangkauan dan kemudahan
Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan”
adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim
kondusif dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah agar setiap warga negara Indonesia
mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan
permukiman.
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6.

Kemandirian dan kebersamaan
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya,
dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan
pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan
dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan
kepercayaan,

kemampuan,

dan

kekuatan

sendiri,

serta

terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman.

7.

Kemitraan
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat,
dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat,
dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun
tidak langsung.

8.

Keserasian dan keseimbangan
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan
keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan
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antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan
pertumbuhan

dan

perkembangan

antar

daerah,

serta

memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

9.

Keterpaduan
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan
dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

pemanfaatan,

dan

pengendalian, baik intra- maupun antar instansi serta sektor
terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang,
dan saling mengisi.

10. Kesehatan
Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan
landasan

agar

pembangunan

perumahan

dan

kawasan

permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan
lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

11. Kelestarian dan keberlanjutan
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”
adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan
kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan
kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan
yang terus

meningkat sejalan dengan

laju kenaikan jumlah
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penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk
generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

12. Keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.
Yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban,
dan

keteraturan”

penyelenggaraan

adalah

memberikan

perumahan

dan

landasan

agar

kawasan permukiman

memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan
beserta infrastrukturnya,

keselamatan

dan keamananan

lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan
penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam
pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II
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Memperkuat Asas-asas Hukum
Kepribadian Bangsa dalam
Kontrak Baku

A. Definisi Kontrak Baku
Perjanjian baku dialihbahasakan dari Bahasa Belanda yaitu
standaard voorwarden, dalam bahasa Inggris yaitu standard
contract87. Istilah ini diartikan sebagai :
A commercial contract (e.g. a routine contract of carriage or
insurance) that is concluded on terms issued by the offeror in

87 Terdapat beberapa istilah lain dalam berbagai Bahasa : Herlien
Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.134, dalam Bahasa Inggris yang dipakai
untuk perjanjian baku tersebut, yaitu standard form contracts P.S.Atiyah,
An Introduction to the Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1995.,
hal.16; Lihat juga Catherine Elliott and Frances Quinn, Contract Law,
Pearson Education Limited, England, 2003, hal.20; Lihat Juga Roger
Halson, Contract Law, Pearson Education Limited, England, 2001, hal.4,
Contracts of Adhesion Jane P.Mallor et all, Business Law: The Ethical, Global,
and E-Commerce Environment, McGraw Hill, New York, 2003, hal.336; Lihat
juga I.P.M.Ranuhandoko, Teminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, 2003, hal.24, standard terms contract Alix Adam, Law for
Business Student, Pearson Longman, England, 2003, hal.81. Dalam bahasa
Jerman digunakan istilah allgemeine geschaft bedingun, standard vetrag,
standard forms of contract, Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku
(Standard), Perkembangannya di Indonesia, dalam Butir-butir Pemikiran
Hukum Guru Besar dari Masa ke Masa, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru
Besar Fakultas Hukum USU 1979-2001, penyunting Tan Kamello, Pustaka
Bangsa, Medan, 2003, hal.16, Dalam Bahasa Jepang digunakan istilah
yakkan, gyomu yakkan, Hideo Tanaka & Malcolm D.H.Smith ed., The
Japanesse Legal System, Universtity of Tokyo Press, Japan , 1976, hal.132.
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standard form and allows for no effective negotiation. In
French law such a contract is known as a contract d’adhesion.
(terjemahan: kontrak komersial (misalnya kontrak
pengangkutan dan asuransi) yang meliputi persoalan
bentuk dari kontrak baku yang ditawarkan dan dibolehkan
untuk negosiasi yang efektif. Dalam hukum Perancis kontrak
seperti ini dikenal dengan nama kontrak adhesi).88
Beberapa ahli menyebutkan kontrak baku sebagai kontrak
adhesi yang seharusnya istilah yang digunakan adalah kontrak
kohesi. Istilah adhesi dan kohesi ini merupakan istilah yang
digunakan dalam ilmu fisika. Adhesi adalah gaya tarik menarik
antara partikel-partikel yang tidak sejenis yang mengakibatkan dua
zat saling melekat.89 Sedangkan kohesi adalah gaya tarik menarik
antara partikel-partikel yang sejenis yang mengakibatkan dua zat
menjadi tidak melekat satu dengan yang lain.90 Gaya kohesi
mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat.
Contoh peristiwa kohesi adalah : Tidak bercampurnya air dengan
minyak, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler, dan
air pada daun talas. Oleh karena itu, lebih tepat penggunaan istilah
kontrak baku diartikan sebagai kontrak kohesi karena merupakan
jenis perjanjian.

88 Jonathan Law, Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, Oxford
University Press, New York, 2009, hal. 524.
89 http://id.wikipedia.org/wiki/Adhesi diakses tanggal 30 Juli 2013.
90 http://id.wikipedia.org/wiki/Kohesi_kimia, diakses pada tanggal 30
Juli 2013.
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Dalam Bahasa Indonesia, baku91 diartikan sebagai tolak
ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan
berdasarkan kesepakatan, sedangkan standar92 yakni ukuran
tertentu

yang

dipakai

sebagai

patokan.

Mariam

Darus

Badrulzaman93 memaknai perjanjian baku adalah suatu perjanjian
yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
Hondius

dalam

bukunya

Standaardvoorwarden

menyebutkan perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis,
disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke
dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.94
Jane

P.Mallor

menyebutkan

perjanjian

baku

adalah

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku, yang ditawarkan oleh
pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam bentuk
take it or leave it.95

Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal.94.
Ibid., hal.1089.
93
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard),
Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU Medan,
pada tanggal 30 Agustus 1980, hal.17.
94 Hondius, Standaardvoorwarden, Diss, Leiden , 1978, hal.230.
95 Jane P.Mallor et all,Loc.cit.
91
92
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Shmuel I.Betcher dan Tal Z.Zarsky menyebutkan perjanjian
baku merupakan perjanjian yang di dalamnya tidak ada proses
tawar-menawar dan ditawarkan dalam bentuk take it or leave it.96
Sutan Remy Sjahdeni mengatakan perjanjian baku adalah
perjanjian

yang

hampir

seluruh

klausul-klausulnya

sudah

dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak
mempunyai

peluang

untuk

merundingkan

atau

meminta

perubahan.97
Tan Kamello merumuskan kontrak baku adalah hubungan
hukum antara dua pihak, yang dibuat secara tertulis dalam formulir
tertentu, dengan konsep hak dan kewajiban yang telah disusun rapi
tanpa dirundingkan terlebih dahulu kepada pihak lawannya,
menurut sifatnya yang tertentu.98

B. Latar Belakang kontrak Baku

96 . (Shmuel I.Becher & Tal.Z.Zarsky, E-Contract Doctrine 2.0: Standard
Form
Contracting
in
the
Age
online
Participation,
14
Mich.Telecomm.Tech.L.Rev.303(2008),
available
at
http://www.mttlr.org/volfourteen/becher/ zarsky.pdf, westlaw diakses
tanggal 7 Agustus 2010, hal.308.)
97
Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hal.3.
98
Tan Kamello dkk., Penggunaan Kontrak Baku dalam Kredit Pemilikan
Rumah Bank Tabungan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Perdata (Studi
Kasus di Kotamadya Medan), Lembaga Penelitian USU, Medan, 1993, hal. 5.
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Kontrak Baku atau yang disebut dengan kontrak kohesi
bukan kontrak yang bersifat unilateral. F.A.J. Gras99 mengemukakan
bahwa perjanjian baku tumbuh dan berkembang di masyarakat
modern yang mempergunakan organisasi dan planning sebagai pola
hidup. Perjanjian tersebut isinya direncanakan terlebih dahulu oleh
pihak yang berkepentingan agar apa yang dikehendaki dapat
terwujud. Kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat
dari perbuatan susunan masyarakat. Masyarakat tidak lagi sebagai
kumpulan individu, akan tetapi merupakan kumpulan organisasi
seperti organisasi perusahaan-perusahaan dan perjanjian baku ini
dibuat oleh organisasi tersebut.
Pitlo100 berpendapat bahwa latar belakang tumbuhnya
perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi. Perusahaan yang
besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan
pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan
untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu
secara sepihak. Dan pada umumnya pihak lawannya mempunyai
kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena
ketidaktahuannya dan hanya menerima apa yang disodorkan itu.

F.A.J. Gras, Standaardcontracten, Een Rechtssociologische Analyse,
Kluwer-Deventer, 1979, hal.8.
100 Mr.A.Pittlo, Evolutie in Het Privaatrecht, Tweede druk, H.D.Tjeenk
Willink Groningen, 1972, hal.48
99
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Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan
memperoleh efisiensi penggunaan biaya, tenaga dan waktu. Hal ini
merupakan gambaran dari masyarakat yang fragmatis.
Harus diakui bahwa perjanjian baku atau perjanjian yang
mengandung klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia
perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena
penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat
mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika
dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”.101

C. Perkembangan Kontrak Baku
Di Amerika Serikat sampai dengan sekitar tahuan 1960,
seperti juga di negara-negara lainnya yang berlaku sistem hukum
Common Law, pengadilan-pengadilan di sana tetap berpegang teguh
pada prinsip Caveat Emptor (Let the buyer beware), yang berarti
pembelilah yang harus berhati-hati, sedangkan formulir biasanya
dibuat oleh pihak penjual. Dalam hal ini pembeli oleh hukum
dimintakan untuk bersikap hati-hati untuk dirinya sendiri. Ini
berarti pihak penanda tangan kontrak oleh hukum dibebankan
kewajiban membaca (duty to read) kontrak yang bersangkutan.
Manakala dia gagal melakukan tugas membaca tersebut, maka

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.118.
101
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risiko mesti ditanggung. Kontrak baru bisa dibatalkan jika terjadi
fraud atau misrepresentation. Namun demikian, sejak lebih kurang
tahun 1960, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan
eksistensi perjanjian baku yang semakin gencar berlakunya. Untuk
mengatasi adanya perjanjian baku yang berat sebelah, mulailah di
sana dikembangkan “doktrin ketidakadilan” (unconscionability)
yang melarang perjanjian yang isinya sangat tidak seimbang,
sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh
Pengadilan di Amerika Serikat, perjanjian yang demikian dapat
dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat, di
samping dibatalkannya kontrak baku (yang berat sebelah) atau
klausula-klausula di dalamnya berdasarkan doktrin “ketidakadilan”
tersebut, bahkan perjanjian baku atau klausula-klausulanya seperti
itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus
tentang perjanjian baku.
Hukum di Jerman, berlaku sejak tanggal 9 Desember 1976,
yakni dengan syarat-syarat baku dari kontrak (AGB Gezetz) telah
mengatur tentang syarat-syarat baku, antara lain dengan membuat
daftar dari klausul-klausul yang dicurigai. Dalam beberapa putusan
dari Mahkamah Agung (Hoge Raad) Negeri Belanda, beberapa
petunjuk hukum dapat diambil dalam hubungan dengan masalah
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kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemsi,
Petunjuk-petunjuk hukum tersebut sebagai berikut:102
1. Mesti dilihat kepada beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk
dengan

menganalisis

kesungguhan

dari

kepentingan-

kepentingan yang ada;
2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya
(di luar klausula eksemsi) dari kontrak;
3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan
hubungan antar para pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya,
harus dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
a. Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis dari
salah satu pihak dalam kontrak.
b. Apakah

salah

mengadakan

satu

pihak mempunyai

kontrak

(misalnya

kewajiban
perusahaan

menjalankan kepentingan umum).
c. Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian
(seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain).
4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausula yang
merugikan itu. Misalnya harus diperhatikan:
a. Apakah

klausula

tersebut

lahir

sesudah

adanya

perundingan yang cukup atau tidak.

102

Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit., hal.87-88.

60

b. Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang
menyesatkan atau tidak.
5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran yang kemengertian
pihak

yang

kepadanya

yang

diajukan

kontrak

yang

bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan
tersebut.
Pada

Tahun

1854

oleh

Parlemen

(Inggris)

mulai

dikeluarkan undang-undang yang mencoba membatasi kebebasan
pihak penjual untuk membuat klausula-klausula dalam kontrak
baku untuk melindungi pihak pembeli barang/jasa, yang dimulai
dengan undang-undang mengenai angkutan kanal dan kereta api.
Dan pada abad ke sembilan belas, berbagai undang-undang lain
yang menyangkut dengan kontrak tertentu juga diundangkan di
Inggris, seperti juga di negara-negara industri lainnya. Misalnya,
dalam tahun 1893 diundangkan Undang-undang Penjualan Barang
(Sale of Goods Act). Kemudian di Amerika Serikat, ketentuan yang
mirip-mirip dengan itu, yaitu Undang-undang Penjualan yang
Seragam (the Uniform Sales Act), pada tahun 1906, diterima oleh the
National of Commissioner on Uniform State Laws.103
Masyarakat Internasional mengenal pula standard terms
(klausula umum, diatur dalam Bab Contracting under Standard
Terms dari UNIDROIT Principles) yang pada umumnya berlaku pada

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.98.
103
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suatu perjanjian tanpa melihat apakah salah satu pihak atau kedua
belah pihak secara eksplisit menyetujui telah menggunakan
peraturan umum tersebut. Menurut Art.2.19 ayat (2) UNIDROIT
Principles, yang dimaksud dengan peraturan umum adalah syaratsyarat dalam suatu kontrak yang telah disusun terlebih dahulu dan
secara umum digunakan berkali-kali oleh salah satu pihak tanpa
merundingkannya terlebih dahulu dengan pihak lawannya.104
Gejala Perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat,
dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:105
1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam
perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur
yang

lazimnya

mempunyai

posisi

(ekonomi)

kuat

Pemerintah,

ialah

dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian

baku

yang

ditetapkan

perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya formulir-formulir
perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK. Menteri
Dalam Negeri tanggal 16 Agustus 1977 No.104/Dja/1977,
yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta
hipotik model 1045055, dan sebagainya.

104
105

Herlien Budiono, 2008, Op.Cit., hal.141
Subekti, Op.Cit.,hal..49-50.
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3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau
advokat

terdapat

perjanjian-perjanjian

yang

konsep-

konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi
permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan
Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Di dalam
kepustakaan Belanda, jenis ini disebut contract model.
Mengapa timbul praktik perjanjian baku, kiranya tidak ada alasan
hukum (argumen yuridis) yang kuat untuk mendukungnya.106
Perjanjian baku kemudian menimbulkan hal-hal negatif
dalam arti pihak yang bargaining position yang kuat dapat
memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak
yang kuat mendapat keuntungan dari tindakan tersebut. Dalam
perkembangannya di berbagai jurisdiksi, negara campur tangan
untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusankeputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturanperaturan yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam kaitan tersebut
muncullah aturan-aturan dasar yang harus diperhatikan bagi suatu
perjanjian tertulis yang tidak ditandatangani (unsigned written
agreement) yang mengandung syarat-syarat baku, asas duty to read
yang berlaku di Amerika Serikat sebelum tahun 1960-an bagi

dokumen-dokumen yang ditandatangani, dan asas public policy
serta asas unconscionability.107
Janus Sidabalok, Pengantar Hukum Ekonomi, Bina Media, Medan,
2000, hal.99.
107 Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit. , hal.10.
106

63

Biasanya

syarat-syarat

umum

tentang

pembentukan

kontrak berlaku tanpa memperhatikan apakah salah satu pihak atau
kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku atau tidak.
Ketentuan umum tersebut menentukan bahwa syarat-syarat yang
diajukan oleh salah satu pihak mengikat pihak lain hanya atas dasar
penerimaan dan hal itu bergantung pada keadaan kasusnya apakah
kedua belah pihak harus merujuk pada syarat-syarat baku yang
secara tegas atau apakah ada ketercakupan juga syarat-syarat
demikian secara tersirat. Oleh karena itu, syarat-syarat baku yang
termuat dalam dokumen kontrak itu sendiri biasanya akan
mengikat atas dasar tanda tangan pada dokumen tersebut secara
keseluruhan,

sekurang-kurangnya

selama

syarat-syarat

itu

direproduksi di atas tanda tangan itu dan tidak, misalnya di bagian
belakang dari dokumen tersebut.108
Apabila ada syarat-syarat yang janggal, maka syarat baku itu
tidak berlaku bagi pihak yang lain. Dalam menentukan apakah suatu
syarat memiliki sifat yang janggal ditentukan empat kategori
yaitu:109
1. syarat-syarat janggal sehingga syarat-syarat baku tidak efektif;

2. syarat-syarat itu janggal menurut isinya;
3. syarat-syarat itu janggal menurut bahasa dan penyajiannya; dan

108
109

Mariam Darus Badrulzaman dkk.,Op.Cit., hal. 190.
Ibid.hal. 192.
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4. dimungkinkan penerimaan secara tegas atas syarat janggal
tersebut.
Salah satu pihak yang menerima syarat-syarat baku dari
pihak

lain

secara

prinsip

terikat

oleh

syarat

itu

tanpa

memperhatikan apakah dalam kenyataan pihak tersebut telah
mengetahui secara pasti isinya atau tidak, atau apakah ia telah
mengerti secara sepenuhnya tentang akibat syarat-syarat itu
terhadap dirinya atau tidak. Akan tetapi, ada perkecualian yang
penting atas ketentuan ini, yakni

bahwa bagaimanapun juga

penerimaan atas syarat-syarat baku secara keseluruhannya, pihak
penerima tidak terikat oleh syarat-syarat tersebut yang isinya,
bahasa atau penampilannya memiliki sifat yang dirinya sendiri
secara wajar sesungguhnya tidak menginginkannya.
Alasan perkecualian ini adalah untuk menghindarkan
seseorang

menggunakan

syarat-syarat

baku

mengambil

keuntungan dari posisi orang lain yang tidak semestinya. Tindakan
itu dilakukan secara diam-diam dengan memaksakan syarat-syarat
itu terhadap pihak lain yang sesungguhnya sudah pasti tidak akan
menerima apabila ia menyadari hal itu. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk melindungi pihak yang secara ekonomis lebih lemah dan
kurang berpengalaman.

D. Kontrak Baku dalam Perspektif Hukum
Kepribadian Bangsa
Hukum

merupakan

suatu

pencerminan

dari

suatu

peradaban (beschaving). Kebudayaan dan hukum merupakan suatu
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jalinan erat dan sesungguhnya. Hukum merosot ke dalam suatu
dekadensi jika ia karena kekurangan-kekurangan dari para
pembentuk hukum, memperlihatkan ketertinggalan berkenaan
dengan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran yang berlaku atau
yang mulai berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak dapat
menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ekonomi yang baru atau
yang yang tidak peka dengan masalah-masalah di masa depan, atau
para hakim yang menerapkan suatu kaidah kuno begitu saja
menuruti teksnya dan secara legalistik, atau dalam hubunganhubungan Internasional di mana negara –negara berpegang teguh
pada nasionalisme sempit mereka.
Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mahadi bahwa
tiap-tiap manusia mempunyai kebiasaan, adat istiaadat, norma
agama dan norma bangsa. Demikan pula dengan bangsa yang
mempunyai sistem hukumnya sendiri. Maka apabila terjadi
perbenturan antara satu dengan yang lainnya harus dicari titik
temunya.110 Di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya ,

serta agama yang berbeda-beda teori Nuances dari Mahadi ini dapat
dipergunakan dalam menciptakan suatu harmonisasi hukum
sehingga dapat memperkecil terjadinya pertentangan antara satu
dengan yang lain.

110

Mahadi, Op.Cit., hal.24.
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Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “konsep”
atau “konsepsi” sebagai refleksi dari teori hukum yaitu hukum
sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan
masyarakat.111 Konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsepsi
law as a tool of social engineering yang di negara Barat pertama kali
dipopulerkan oleh aliran Pragmatic Realism. Apabila konsepsi
hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum
(sehingga sekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum,
berbeda

dari

konsepsi

politik

hukum

sebagai

landangan

kebijaksanan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori
tool of social engineering. Roscoe Pound dalam bukunya An
Introduction of the Philosophy of Law menyatakan bahwa: 112
I am content to think of law as a social institution to satisfy
social wants-the claims and demand involves in existence of
civilized society by giving effect to as much as we may with
the leaser sacriface, so far as such wants may be satifies or

such claims given effect by an ordering of human conduct
through politically organized society.
Walaupun secara teoretis konsepsi hukum yang melandasi
kebijaksanaan hukum dan perundang-undangan (rechtspolitiek)
111 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam
Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Binacipta, Bandung, 1971, hal.12.
112 Roscoe Pound, An Introduction of the Philosophy of Law, Yale
University Press, London. 1930, hal.99.
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sekarang bisa diterangkan menurut peristilahan atau konsepsikonsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa
dan Amerika Serikat, namun pada hakikatnya konsepsi tersebut
lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan
yang mendesak dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berakar
dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.
Pembentukan hukum, adalah merumuskan peraturanperaturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang.
Pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
Hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai
instrumen sistem hukum nasional yang dibentuk melalui suatu
proses sosial akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat,
sebagai yang menjanjikan akan memberikan ketertiban umum dan
keadilan kepada kehidupan bermasyarakat. Konsekuensinya hukum
yang berbentuk peraturan perundang-undangan itu harus memiliki
suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya
apabila pembentukan peraturan perundang-undangan mampu
memperlihatkan suatu alur konsistensi.

Konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu bukan
sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa saja terdapat
risiko bahwa dalam penyelenggaraan hukum itu menjadi tidak
konsisten. Dikatakan oleh Rawls bahwa penyelenggaraan hukum
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yang tidak konsisten harus tetap konsisten dalam inkonsitensinya
itu, “More over, even where laws and institutions are unjust, it is often
better that they should be consistently applied”.113 Dengan demikian
fungsi dari kepastian hukum itu adalah untuk memberikan patokan
bagi perilaku hidup bermasyarakat.
Kepastian hukum harus memiliki bobot yang formal
maupun yang material, karena masyarakat biasanya mempunyai
perasaan cukup peka terhadap ketidakadilan, dan kepastian hukum
itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat.114
Kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan
cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang
menyimpang dari norma hukum, seperti yang dikemukakan Rawls
“Formal justice is adherence to principle, or as some have said,
obedience to system”.115Kinerja formal dari hukum, bisa menjadi
jaminan bagi tercapainya keadilan yang substansial, “This it is
maintained that where we find formal justice, the rule of law and the

honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive
justice as well”.116

John Rawls, Op.Cit., hal.59.
Ibid.hal.56.
115 Ibid.hal.58.
116 Ibid.hal.60.
113
114
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Berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh
terutama melalui kinerjanya, kepastian hukum yang material
dihasilkan oleh rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka
manakala perilaku yang menyimpang dari norma hukum dengan
bobot yang berbeda-beda memperoleh penilaian. Kepastian hukum
yang formal tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika setahun yang lalu
tindakan korupsi dikenai hukuman pidana, sedangkan sebulan yang
lalu menjadi tindakan yang dikenai sanksi perdata, atau mungkin
malahan sekedar tindakan disipliner yang tentu saja tidak akan
membuat orang menjadi semakin disiplin.117
Menurut Stammler, hukum adalah suatu struktur tertentu
yang

memberi

bentuk

pada

tujuan-tujuan

manusia

yang

menggerakkan manusia untuk bertindak. Untuk dapat menemukan
asas umum dari pembentukan struktur yang demikian itu, harus
mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial
yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya kepada
diri sendiri, apakah yang merupakan hal yang pokok yang harus kita
lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan

yang harmonis dan teratur. Kemudian dengan bantuan analisa yang
logis, kita akan menemukan asas penyusunan hukum (juridical
organization) tertentu yang sah, yang akan menuntun kita dengan
Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil Problematik
Filsafat Hukum, Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta, 1999, hal.157158.
117
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aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan-tujuan yang
manakah yang layak untuk mendapatkan pengakuan oleh hukum
dan bagaimanakah tujuan-tujuan itu berhubungan satu sama lain
secara hukum.118
Dari

penjelasan

di

atas

tampak

bahwa

Stammler

menunjukkan cara-cara yang harus ditempuh untuk menemukan isi
norma hukum tertentu di tengah situasi yang berubah-ubah sesuai
dengan waktu, tempat dan masyarakat yang berlainan. Menurut
Stammler isi norma hukum yang diketemukan melalui cara yang
demikian itu telah menyesuaikan kepada tuntutan harmoni sosial
pada situasi tertentu dan karenanya dapat disebut sebagai benar
secara obyektif. Keadilan terjalin dengan kehidupan ekonomis
masyarakat, dan keadilan diwujudkan melalui hukum, maka hukum
yang mewujudkan keadilan itu mutlak perlu dalam kehidupan
bersama. Dengan demikian, Stammler telah memberikan suatu
teknik untuk menentukan apa yang bisa disebut sebagai adil secara
relatif.119

Pembentukan perundang-undangan120 pada hakikatnya
ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan
118 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius,
Yogyakarta, 1982, hal.150-155.
119 Ibid.
120 M.Solly Lubis, mengistilahkan peraturan perundang-undangan
dengan peraturan negara dan memberi tafsir pada perundang-undangan
sebagai proses pembuatan peraturan negara. (Lihat M.Solly Lubis,
Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1995,
hal.1). Dalam Kamus Hukum Fockema Andre, padanan istilah peraturan
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bersifat umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan
adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi
petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara
umum.121 Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak
mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap
subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam
ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.
Pendekatan Aliran Hukum Positif dalam menyelesaikan
permasalahan hukum merupakan suatu kondisi logis terhadap
peraturan perundang-undangan yang bermasalah sebagai hukum
positif. Hukum positif (ius constitutum) dapat dipahami sebagai
kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang

berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus dan
ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam
negara Indonesia.122
Pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak
sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang berorientasi kepada

perundang-undangan adalah wetgeving, diartikan : 1) De handeling van het
wetgeven in formele zin; 2) Het resultaat, het geheel van de gestelde wetten
betreffende enig onderdeel van het recht, met de destreffende benamingen
(terjemahan bebas: 1) perbuatan membentuk UU dalam arti formal; dan 2)
Semua jenis perundang-undangan yang dibentuk merupakan bagian dari
suatu sistem hukum beserta penamaannya) , Lihat juga H.A.S.Natabaya,
Sistem Peraturan Perundang-undangan, Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi RI, Jakarta, 2005, hal.5.
121 L.J.Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2001, hal.80-110.
122 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII
Press, Yogyakarta, 2004, hal.1.
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peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan
menyentuh

gejala

permasalahannya.

permasalahan namun belum
Untuk

dapat

melakukan

pada akar
penyelesaian

permasalahan secara tuntas maka perlu digunakan pendekatan
teoretis.
Konsepsi negara hukum Indonesia disebut juga sebagai
konsepsi negara hukum Pancasila. Konsepsi negara hukum
Pancasila adalah konsepsi prismatik yang merupakan perpaduan
dari kedua unsur, baik unsur dari rechtsstaat maupun rule of law.
Negara hukum Pancasila dapat juga disebut konsep kombinatif di
antara segi-segi baik dari kedua konsepsi hukum barat itu di dalam
nilai budaya bangsa Indonesia. Inti dari negara hukum Pancasila
adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata
penegakan hukum dalam arti formal, dan karena itu, hukum dan
rasa keadilan masyarakat (living law) diberi tempat yang wajar
untuk diperlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus
dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya

tegaknya hukum-hukum tertulis yang ada kalanya tidak adil. Di
Korea konsep the rule of law diadaptasikan ke dalam konsepsi the
rule of just law.123
Konsep negara hukum Pancasila yang diperlakukan secara
konpilatif dapat menimbulkan sikap ambigu di kalangan penegak
Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi
, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hal.194-196.
123
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hukum dalam mengacu konsep negara hukum yang dapat dijadikan
dasar pandangan untuk berbagai kasus, karena dapat ditafsirkan
sesuai kepentingannya sendiri-sendiri dan bukan menggabungkan
unsur-unsur baik dari keduanya sebagai satu kesatuan. Ini sudah
terbukti bahwa negara hukum Pancasila hanyalah bernilai
pandangan akademis yang sistematis dan logis, penegakan hukum
setiap pihak dapat memilih acuannya sendiri-sendiri tentang
konsepsi negara hukum yang akan dipakai.124
Permasalahan yang masih mengemuka adalah degradasi
budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai
dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat
apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada
struktur hukum yang ada. Hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa
yang nyata terjadi di masyarakat. Maraknya kasus main hakim
sendiri, pembakaran perilaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh
sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus-menerus

tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar eforia yang terjadi pasca
reformasi. Di balik itu tercermin rendahnya budaya hukum
masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai “serba boleh”
dan timbulnya kesan seolah-olah masyarakat adalah penegak
hukum.

124Ibid.,

hal.197.
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Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum
memang terkait dengan tingkat pendidikan. Namun demikian perlu
dilakukan langkah cerdas diseminasi hukum, walaupun tingkat
pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, melalui
kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan
penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada
masyarakat dapat diterima secara baik, antara lain melaui contoh
perilaku, dan sikap perbuatan penyelenggara negara dan penegak
hukum yang dapat memberikan rasa percaya masyarakat.125
Teori hukum Pembangunan dalam perkembangannya telah
mengalami beberapa perubahan pemahaman berkenaan dengan
adanya kritik dan saran dari pakar hukum terkenal seperti
Sunaryati Hartono dan Romli Atmasasmita, sehingga inti pemikiran
pokoknya mengalami pergeseran dari “hukum sebagai sarana
pembaharuan

masyarakat ” menjadi hukum

sebagai sarana

Ahmad M.Ramli, Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia, dalam Kapita Selekta Tinjauan Kritis atas Situasi dan
Kondisi Hukum di Indonesia, seiring perkembangan Masyarakat Nasional
& Internasional, Bandung, Widya Padjajaran, 2009, hal.231.
125
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pembaharuan/pemberdayaan dan birokrasi”. Romli Atmasasmita
dalam tulisannya tentang Menata Masa Depan Pembangunan
Hukum Nasional mengemukakan pendapatnya bahwa:126
“...........pembangunan hukum nasional secara impilisit
mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih
terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi
yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan
berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiocultural yang mendukung arah perubahan tersebut..... telah
terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan
ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian
kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralisasi
kepada sistem otonomi”.
H.C.Bredemeir dalam tulisannya yang berjudul Law as an
Integrative

Mechanism

mengemukakan

kerangka

yang

dikembangkan oleh Talcott Parsons yang berpokok pangkal pada 4
proses fungsional yang utama dalam sistem sosial, adaptation, goal
pursuance, pattern maintenance, dan integration.127 Adapun yang
dimaksud dengan adaptation dimaksudkan sebagai proses ekonomi,
goal pursuance adalah proses politik, pattern maintenance secara

126 Romli Atmasasmita, Menata Masa Depan Pembangunan Hukum
Nasional, artikel dalam Harian Umum Pikiran Rakyat, Senin 3 Februari
2003.
127 Harry C.Bredemeier, Law as Integrative Mechanism, dalam Vilhelm
Aubert (ed.), Sociology of Law, Penguin Books Ltd, Middlesex England,
1977, hal.52.
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sederhana dapat diartikan sebagai proses sosialisasi, sedangkan
integration adalah proses hukum.
Di dalam uraiannya Bredemeire menempatkan hukum
sebagai titik tolak, hanya di sini hukum diidentifikasikan dengan
proses peradilan, oleh karena fungsi hukum adalah untuk mengatasi
konflik secara tertib, sebagaimana ia katakan The function of law is
the orderly resolution of conflicts. As this imples, “the law” (the
clearest model of which I shall take to be the court system) is brought
into operation after there violated by someone else.128 Dengan
perkataan lain, pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan oleh
Bredemeire di sini menempatkan badan peradilan sebagai pusat
kegiatannya.
Selanjutnya Bredemeire melakukan analisis mengenai
hubungan hukum dengan proses politik. Menurut Bredemeiere,
prototipe dari kedaulatan negara-negara demokratis modern
adalah kekuasaan atau fungsi legislatif merupakan sumber-sumber
primer dari konsepsi-konsepsi hukum tentang tujuannya dan
merupakan

patokan

untuk

mengadakan

evaluasi

terhadap

efisiensinya.129
Proses peradilan, sebagaimana tersebut di atas, kemudian
dihubungkan dengan ketiga proses fungsional yang utama dalam
sistem sosial, hubungan tersebut merupakan hubungan sebab
128
129

Ibid.
Ibid.
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akibat yang dianalisis atas dasar masukan (input) dan keluaran
(output).
Perubahan-perubahan paradigma sebagaimana dimaksud
tentunya memiliki dampak kepada sistem hukum yang dianut di
Indonesia. Setidaknya dampak yang muncul adalah dari produkproduk hukum yang lebih memihak kepada kepentingan penguasa
dan mengedepankan kepentingan pemerintah pusat kemudian
beralih kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan di daerah.
Dampak terhadap sistem hukum yang dianut diwarnai pula oleh
situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat seperti main
hakim sendiri, memaksakan kehendak dengan kekerasan/anarkis,
serangan/serbuan berkelompok atas lokasi/objek tertentu, dan
tawuran masal dengan alasan-alasan sederhana/sepele. Faktorfaktor dimaksud memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
proses pembentukan hukum (law making process) dan proses
penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia.
Untuk negara yang sedang membangun hukum dapat
berperan di depan mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola
pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional
atau modern. Di sini hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan
masyarakat. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan
masyarakat mempunyai pengertian yang lebih luas dari konsepsi
law as a tool of social

engineering. Konsepsi

ini membawa
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konsekuensi, bahwa perubahan yang diinginkan berjalan dengan
teratur dan direncanakan.130
Peranan
masyarakat,

hukum

mempunyai

perubahan-perubahan

sebagai
peranan

yang

sarana
penting

dikehendaki

untuk

mengubah

terutama
atau

dalam

perubahan-

perubahan yang direncanakan. Di dalam suatu masyarakat yang
sudah kompleks di mana peranan birokrasi penting dalam
tindakan-tindakan sosial, maka mau tidak mau harus ada dasar
hukum untuk sahnya suatu tindakan yang diputuskan. Oleh karena
itu, jika pemerintah akan membentuk badan-badan baru, maka
hukum diperlukan untuk membatasi kekuasaannya.131
Pembangunan hukum baik dalam arti pembaharauan
maupun penciptaan elemen-elemen hukum sebaiknya dilakukan
dalam konteks dan konten sistem hukum. Dalam konteks,
pembangunan hukum itu merupakan tidak lain dalam rangka
mewujudkan

Indonesia

yang

bertitel

negara

hukum

dan

menjunjung tinggi hukum dalam setiap kehidupan bernegara.
Dalam konten (isi), pembangunan itu haruslah dilakukan secara
menyeluruh terhadap setiap elemen yang menjadikan sistem

H.R.Otje
Salman,
Anthon
F.Susanto,
Teori
Hukum
:Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Refika Aditama,
Bandung, 2004, hal.88.
131 Ibid.
130
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hukum itu lebih nyata adanya, lebih mampu mengatur subsistem
yang ada di dalamnya.
Prinsip penting dalam hukum kontrak adalah para pihak
berada pada posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian, apabila
salah satu pihak tidak puas dengan isi perjanjian, maka pihak
tersebut memiliki kekuatan untuk merundingkan kembali isi
perjanjian. Namun, cukup banyak ahli yang melihat bahwa prinsip
posisi tawar yang seimbang antara produsen dan konsumen tidak
ditemukan dalam praktik. Bahkan, produsen dengan kekuatannya
cenderung

menerapkan

prinsip

tanggung

jawab

dengan

pembatasan (limitation of liability).
Sistem perundang-undangan merupakan subsistem hukum
nasional yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis
dari penguasa yang mengikat umum. Keterkaitan peraturan
perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional,
merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas
bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan
demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan satu
sistem itu berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan
dalam kerangka sistem hukum nasional. Keterkaitan dalam sistem
hukum nasional yang harmonis, konsisten dan taat asas, yang
dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Mariam Darus dalam pandangannya mengenai sistem
hukum bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas
hukum yang akan membangun tertib hukum.132 Oleh karenanya,
dalam peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lain
saling berkaitan dengan sistem hukum nasional. Sedangkan M.Solly
Lubis juga berpandangan bahwa hukum merupakan bagian dari sub
sistem politik dalam sistem hukum nasional.133 Hal ini dikarenakan
bahwa hukum adalah produk dari hasil politik yang disepakati
bersama dan ditaati sebagai suatu aturan yang berlaku.
Mengenai perubahan hukum, Friedman berpendapat,
substansi hukum selalu mengalami perubahan melalui 4 (empat)
jenis atau tipe perubahan, tergantung pada asal perubahan (point of
origin) dan dampak akhir dari perubahan (point of impact).
Keempat jenis perubahan tersebut adalah pertama, perubahan yang
berasal dari luar sistem hukum, yaitu dari masyarakat, namun
dampaknya hanya berakhir pada perubahan sistem hukum itu
sendiri. Kedua, perubahan yang berasal dari luar, yaitu dari
masyarakat dan membawa dampak pada perubahan masyarakat.
Ketiga,

132
133

perubahan dari sistem hukum sendiri, namun hanya

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.15.
M.Solly Lubis, 2011, Op.Cit., hal.1.
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berdampak secara internal hukum. Keempat, perubahan dari dalam
hukum dan berdampak ke luar atau ke masyarakat.134
Permasalahan hukum yang dihadapi bangsa Indonesia telah
diupayakan untuk dicarikan jalan keluarnya dengan memperbaiki
perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau
tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif); dengan
membuat undang-undang baru untuk dapat mengganti perundangundangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan itu; dengan
melakukan penelitian-penelitian mendalam oleh kalangan ilmuwan
dan

akademisi

terhadap

perundang-undangan

yang

dinilai

bermasalah; dengan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh para
hakim sebagai penegak hukum. Salah satunya adalah dengan
menempatkan perjanjian baku sebagai figur hukum perikatan.

W. Friedmann, Law in a Changing Society, Stevens & Sons Limited,
London, 1959, hal.269-270.
134
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BAB III
Pergeseran Ide Kapitalisme
Individualistis kepada Hukum
Kepribadian Bangsa dalam
Kontrak Kohesi

A. Perkembangan liberalisme-pluralisme hukum
Dalam masa dua puluh tahun terakhir ini memperlihatkan
bangkitnya kembali ketertarikan kuat pada institusi-institusi
hukum. Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum,
peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat mudah
dipisahkan dari realitas sehari-hari dan prinsip keadilan itu
sendiri.135
Teori-teori hukum yang secara khas dibangun di atas teoriteori otoritas yang bersifat implisit. Kritik atas hukum selalu
ditujukan

pada

tidak

memadainya

hukum

sebagai

sarana

perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
substantif. Dalam kritik neo-marxis terdapat dua tema yang
dominan. Pertama, instititusi-institusi hukum sudah tercemar dari
dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban sosial secara
keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayan kekuasaan.
Kedua, adanya kritik terhadap legalisme liberalis (liberal legalism)
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition:
Toward Responsive Law, Harper & Row, 1978, hal.1.
135
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itu sendiri, mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai
melalui sistem peraturan dan prosedur yang diakuinya secara
objektif, tidak memihak dan otonom.136
Perkembangan liberalisme-pluralisme hukum itu sendiri
ditopang oleh beberapa pemikiran hukum oleh para ahli hukum
yang berkembang saat itu (mulai awal abad ke-20). Di samping itu,
aliran liberal-pluralisme hukum itu sangat mendapat tempat dalam
alam demokrasi dan politik liberal yang kala itu sedang terjadi
dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan, aliran liberal-pluralisme
hukum tersebut mengetengahkan beberapa proposisinya sebagai
berikut : 137
1. Suatu ketertiban umum sangat bergantung pada
eksistensi negara dan untuk menggantikan hukum
berarti menghapuskan negara sebagai kekuasaan yang
mandiri. Padahal, dalam suatu masyarakat yang
kompleks

dengan

diferensiasi

kemasyarakatan,

keberadaan suatu kekuasaan publik yang mandiri
sangat diperlukan oleh masyarakat mandiri (civil
society).
2. Masyarakat

madani

yang

pluralistik

minimal

memerlukan “negara hukum” (rechtstaat) dan rule of
136Ibid.,

hal.5.
FX.Adji Samekto, Studi Hukum Kritis Terhadap Hukum Modern, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.104.
137
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recognition yang memerlukan, baik legislasi maupun
norma hukum. Masyarakat yang teratur seperti itu lebih
cocok dengan sistem authoritarian ketimbang dengan
sistem politik demokrasi.
3. Ketertiban hukum dari masyarakat yang pluralistik
tidak dapat mentoleransi, baik keadilan informal yang
kelewat besar maupun peradilan ad-hoc atau arbitrase.
4. Hukum tidak hanya merupakan pembatasan secara
internal terhadap asosiasi dan agennya, tetapi juga
merupakan petunjuk yang pintar terhadap tindakantindakan agen tersebut.
5. Terhadap ketertiban umum yang ideal yang sangat
abstrak versi kaum pluralist tersebut maka kekuasaan
publik yang mandiri memiliki fungsi yang terbatas.
Kekuasaan publik tersebut bertugas untuk mengatur
interaksi antara agen dan asosiasinya.
6. Pluralisme politik melibatkan juga minimum moralitas
masyarakat

yang

diperlukan

untuk

mendukung

pengaturan hukum terhadap interaksi kelompok dan
penerimaan kelompok terhadap validitas asosiasi lain
yang dibentuk secara bebas oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa paham formalisme dalam
hukum mempunyai tesis bahwa metode tertentu yang sepantasnya
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digunakan oleh hukum sehingga hukum tersebut dapat dijustifikasi,
yaitu penggunaan metode deduktif atau kuasi deduktif terhadap
sistem hukum yang menurut mereka tidak mempunyai jurang
pemisah sama sekali. Tesis selanjutnya dari formalisme hukum
adalah bahwa doktrin-doktrin hukum hanya mungkin dibuat
melalui metode analisis yang dibatasi secara ketat dan steril dari
pengaruh politik. Oleh karenanya, menurut paham formalisme
hukum, akan ada perbedaan antara pembuatan hukum (law
making) dan penerapan hukum (law application). Sementara itu,
paham objektivitas percaya bahwa materi hukum yang berlaku,
yaitu berupa undang-undang, kasus, dan cita hukum yang dapat
diterima

oleh

masyarakat,

materi

hukum

tersebut

dapat

mempertahankan hubungan kemanusiaan tersebut.
Unger menawarkan suatu program yang disebutnya sebagai
‘Superliberalism’.138 Adapun yang dimaksudkannya adalah:
Program ini mendesak fondasi pikiran tentang negara dan
masyarakat tentang kemerdekaan dari ketergantungan dan
penguasaan hubungan sosial kemauan, sampai ke titik
ketika semuanya melebur menjadi suatu ambisi besar
pembentukan suatu dunia sosial yang tidak begitu asing
bagi suatu kepribadian yang dapat senantiasa melanggar
peraturan generatif dari bangunan mental dan sosialnya
sendiri serta menempatkan peraturan dan bangunan lain
sebagai penggantinya.
Roberto Mangabeira Unger, Law in Modern Society: Toward a
Criticsm of Social Theory, The Free Press, New York, 1976, hal.41
138
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Menurut Unger139, suatu cara tanpa perselisihan untuk
menjelaskan program ‘superliberalism’ adalah dengan mengatakan
bahwa hal itu merupakan suatu usaha untuk membuat kehidupan
sosial nyaris persis seperti perilaku politik yang sebagian besar
telah ada dalam masyarakat demokrasi liberal. Akan tetapi, gerakan
Studi Hukum Kritis mencapai puncaknya di dalam karya Roberto
Mangabeira Unger dan Duncan Kennedy140 yang memaparkan
dengan model dekonstruksionis. Gerakan tersebut menentang nilai
yang tercantum dalam seluruh instrumen hukum; secara pasti telah
menunjukkan ketidakmampuan dirinya

sendiri dalam aplikasi

praktis di wilayah hukum, karena posisinya yang meremehkan rule
of law. Imbas studi hukum kritis terhadap aktivitas yudisial dari
hari ke hari hanyalah nol.
Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan
untuk membantu mencoba melihat makna yang tersembunyi, yang
kadangkala istilah tersebut telah cenderung diistimewakan melalui
sejarah, meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan
istilah/wacana tersebut. Sebagaimana yang dikutip oleh Otje
Salman memberikan penjelasan bahwa ada tiga hal menarik dalam
teknik dekonstruksi hukum. Pertama, teknik ini memberikan

Ibid.
John W.Montgomery, “Legal Heurmenetics and the Interpretation of
Scipture”, diterjemahkan oleh Inung Zainul Hamdi dan Anom SP, dalam
Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6, Tahun II, 2000, hal.27.
139
140
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metodologi/cara untuk melakukan kritik mendalam tentang
doktrin-doktrin hukum. Kedua, dekonstruksi dapat menjelaskan
bagaimana argumentasi-argumentasi hukum, berbeda dengan
ideologi. Ketiga, menawarkan cara interpretasi baru terhadap teks
hukum.141
Dalam perspektif keilmuan, teori-teori positivisme dengan
metode analitisnya sangat mengalami kesulitan untuk memberikan
penjelasan

karena

teori

tersebut

direduksi

menjadi

jenis

pengetahuan yang mempunyai objek kajian kasus tertentu dan
diselesaikan secara ringkas dengan sekian pasal teks hukum positif.
Penafsiran berjalan secara amat pragmatik atau fungsional demi
memecahkan kasus

belaka sehingga

hukum

perdata, dagang,

pidana, dan semacamnya hanya membentuk individu yang pandai
menghapal pasal-pasal di luar kepala.142
Olivecrona mengatakan bahwa hukum positif sebenarnya
tidak ada:143
Tidak ada peraturan hukum yang sepenuhnya merupakan
ekspresi kehendak sebuah otoritas yang telah ada
mendahului hukum itu sendiri. Apa yang kita hadapi adalah
141 H.R.Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika
Masalah,), Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.74.
142 Anom Surya Putra, “Manifestasi Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis,
Dogmatika, dan Praktik Hukum”, dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial
Transformatif, Edisi 6, Tahun II, 2000, hal.70.
143Werner Menski, Perbandingan Hukum Global dalam Konteks Global:
Sistem Eropa, Asia, dan Afrika, Nusamedia, Bandung, 2012, hal.205.
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sekumpulan peraturan yang secara perlahan berubah dan
tumbuh selama berabad-abad. Tidak ada gunanya
menamakan kumpulan peraturan ini sebagai hukum positif.
Kata sifat ‘positif’ sama sekali berlebihan; dengan demikian
ia bisa keliru karena ia dikaitkan dengan ide bahwa hukum
‘ditetapkan (posited)’ dalam pengertian sebagai ekspresi
kehendak pemberi hukum.
Dengan begitu istilah hukum ‘positif’ bisa dengan mudah
disingkirkan sebagai sebuah istilah untuk menyebut sebuah
gejala yang berada secara objektif...Ketika berbicara tentang
hukum itu sendiri, akan jauh lebih baik bila kita mengatakan
‘hukum’ saja tanpa kata sifat ‘positif’.
Oleh karena itu, ketika teori positivistis dalam perjalannya
tidak mampu menjelaskan keadaan hukum secara holistik yang
disebabkan keterbatasan teori tersebut, maka Satjipto Rahardjo
selalu meminjam Sosiologi Hukum sebagai alat bantu untuk
menjelaskan persoalan tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa
pemahaman hukum secara legalistik positivistis dan berbasis
peraturan

(rule bound) tidak mampu menangkap kebenaran,

karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam
ilmu hukum yang legalistis-positivistis, hukum sebagai institusi
pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang
sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk
kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan
ajaran hukum demikian masih dominan, termasuk kategori legisme
nya Schuyt. Hal ini dikarenakan legisme melihat dunia hukum dari
89

teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi
peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kebiasaan yang dominan adalah
melihat dan memahami hukum sebagai sesuatu yang rasional logis,
penuh dengan kerapian, dan keteraturan rasional.144
Satjipto Rahardjo dalam beberapa artikelnya mengingatkan
bahwa Indonesia sebagai negara hukum bukan negara undangundang sehingga sesuai prosedur saja tidak cukup. Dalam
menjawab berbagai permasalahan hukum tidak cukup hanya
membaca peraturan perundang-undangan saja, tetapi harus pula
dilihat asas-asas yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut.
Untuk membaca suatu peraturan tidak cukup hanya menggunakan
logika peraturan saja karena masih ada logika lain yakni logika
kepatutan sosial untuk mempertimbangkan apakah yang dilakukan
sesuai dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Di samping
itu juga ada logika keadilan untuk melihat adil tidaknya suatu
aturan hukum. Hukum memiliki tujuan yang melampaui kalimat
undang-undang,

apabila

kalimat

prosedur

karena

hukum

mempunyai tujuan dan asas di dalamnya sehingga dibutuhkan

144
Satjipto Rahardjo, “Mengajarkan Keteraturan Menemukan
Ketidakteraturan”, (Teaching Order Finding Disorder)”, Tigapuluh tahun
perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan, Pidato mengakhiri masa
Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 15 Desember, 2000, hal.8.
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suatu perenungan dan pemaknaan yang lebih dalam terhadap apa
yang dibaca.145
Tujuan akhir hukum

adalah keadilan, karenanya segala

usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk
menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai
dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan
keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum
konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsipprinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan
tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya
menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan
kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian
tentang hukum.146
Dalam sistem hukum modern keadilan (justice) sudah
dianggap diberikan dengan membuat hukum positif. Akan tetapi, di
dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum
modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan
sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran dan keadilan tidak
tercapai karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural.147

145 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas,
Jakarta, 2006, hal.120-125.
146 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal.70.
147 Achmad Ali, “Dari Formal Legalistik ke Delegalisasi”, Dimuat dalam
Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70
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Oleh karenanya, aplikasi paradigma positivisme dalam
praktik hukum modern cenderung lebih mengutamakan prosedur
sehingga hanya menghasilkan formal justice yang belum tentu
merefleksikan keadilan yang sebenarnya, karena apa yang
dinamakan formal justice tersebut bukanlah produk yang netral dan
bebas nilai dari bias politik atau kepentingan lain.148
Dapat disimpulkan bahwa formal justice yang ditegakkan
melalui hukum positif di Indonesia dapat dikatakan menjunjung
tinggi prinsip rule of law, ternyata belum mampu mewujudkan
keadilan yang substansial. Upaya mewujudkan keadilan substansial
bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam
memenuhi legalitas sistem modern. Melalui undang-undang, pihakpihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang
bersifat genuine di balik pernyataan semua harus sesuai dengan
prosedur hukum. Namun, ketika prosedur hukum tersebut
dijalankan, ternyata pemehuhan rasa keadilan bisa terhalang oleh
prosedur ataupun formalitas yang justru diciptakan oleh hukum
modern. Dan istilah supremasi hukum kemudian diidentikkan
dengan supremasi undang-undang. Akibatnya, persoalan hukum
tereduksi menjadi sekadar persoalan ketrampilan teknis yuridis.
Akibat lebih parah, demi kepentingan

profesional terjadilah

Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal.27-40.
148 Ibid.

2000,
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sakralisasi hukum positif yang harus dipertahankan demi alasan
supremasi hukum, sekalipun ia telah membelenggu Indonesia
dalam

ketidakberdayaan

mengungkap

kasus-kasus

yang

mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa.
Kritik terhadap positivisme tersebut tidak untuk bermaksud
menyatakan

pengajaran

studi

hukum

positivisme

harus

dipersalahkan. Adalah tidak relevan menyatakan satu paradigma
tertentu adalah yang paling benar, sedangkan paradigma yang lain
adalah salah. Hal ini karena masing-masing paradigma mempunyai
alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda dalam melihat suatu
fenomena. Selama perbedaan itu masih dalam konteks memberikan
manfaat bagi kesejahteraan, keadilan, dan penghargaan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan bagi bangsa Indonesia.
Hukum

merupakan

suatu

pencerminan

dari

suatu

peradaban (beschaving). Kebudayaan dan hukum merupakan suatu
jalinan erat dan sesungguhnya. Hukum merosot ke dalam suatu
dekadensi jika ia karena kekurangan-kekurangan dari para
pembentuk hukum, memperlihatkan ketertinggalan berkenaan
dengan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran yang berlaku atau
yang mulai berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak dapat
menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ekonomi yang baru atau
yang tidak peka dengan masalah-masalah di masa depan, atau para
hakim yang menerapkan suatu kaidah kuno begitu saja menuruti
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teksnya dan secara legalistik, atau dalam hubungan-hubungan
Internasional di mana negara –negara berpegang teguh pada
nasionalisme sempit mereka.
Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “konsep”
atau “konsepsi” sebagai refleksi dari teori hukum yaitu hukum
sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan
masyarakat.149 Konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsepsi
law as a tool of social engineering yang di negara Barat pertama kali
dipopulerkan oleh aliran Pragmatic Realism. Apabila konsepsi
hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum
(sehingga sekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum,
berbeda

dari

konsepsi

politik

hukum

sebagai

landangan

kebijaksanan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori
tool of social engineering. Roscoe Pound dalam bukunya An
Introduction of the Philosophy of Law menyatakan bahwa: 150
I am content to think of law as a social institution to satisfy
social wants-the claims and demand involves in existence of
civilized society by giving effect to as much as we may with
the leaser sacriface, so far as such wants may be satifies or
such claims given effect by an ordering of human conduct
through politically organized society.
Walaupun secara teoretis konsepsi hukum yang melandasi
kebijaksanaan hokum dan perundang-undangan (rechtspolitiek)
149
150

Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hal.12.
Roscoe Pound, Op.Cit., hal.99.
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sekarang bisa diterangkan menurut peristilahan atau konsepsikonsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa
dan Amerika Serikat, namun pada hakikatnya konsepsi tersebut
lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan
yang mendesak dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berakar
dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.
Hakikat hukum sebagai upaya manusia menertibkan dirinya
berikut kefungsian atau ketidakfungsian suatu aturan, tidak akan
diketahui dengan jelas, apabila hanya diamati ajaran-ajaran atau
rumusan-rumusan yang resmi atau formal. Sebaliknya dengan
menggunakan analisis budaya, bukan saja semua persoalan di balik
pertanyaan mengapa hukum yang dibentuk relatif sempurna dalam
lingkungan pembuatnya, dan diproyeksi menjadi penuntun perilaku
yang bersifat harus bagi semua, tidak selalu diterima demikian oleh
masyarakat.151
Karena analisis dari budayalah, maka studi ini dapat
mengungkapkan hakikat antropologis dari hukum itu. Esensi dan
eksistensi hukum sebagai upaya manusia untuk mengatur hidup
bersama,

berikut

persoalan-persoalan

di

sekitarnya,

dapat

terungkap dengan baik lewat analisis budaya. Oleh karena itu, gaya
menggunakan atau tidak menggunakan hukum pada suatu
masyarakat

merupakan sesuatu yang amat

penting untuk

Bernard L.Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, Genta Publishing,
Yoyakarta, 2011, hal.231.
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memahami makna yang sebenarnya dari aturan hukum tertentu
bagi masyarakat itu. Sumbangan teleologis studi ini, dengan
demikian, menawarkan diskursus akademik dalam ilmu hukum
sebagai bagian dari rumpun ilmu-ilmu humaniora.152
Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya
suatu masyarakat. konkretisasi dari nilai-nilai tersebut dapat
berwujud gagasan, atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola
perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim,
dan

lembaga

hukum

(seperti

pengadilan,

kepolisian,

dan

kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan
kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan
tampil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya
Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai
kekuatan berlaku universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri
kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasa
sendiri juga.153

Ibid.
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal.103.
152
153
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B. Budaya Hukum
Istilah budaya154 hukum (legal culture) pertama-tama
dikemukakan Friedman sekitar Tahun 70-an. Budaya hukum
dibedakan antara yang bersifat eksternal dan internal. Budaya
hukum eksternal menunjuk pada budaya masyarakat pada
umumnya, sedangkan yang internal menunjuk khusus pada para
fungsionaris hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam
menjalankan hukum.155
Lawrence M.Friedman menjelaskan bekerjanya sistem
hukum di masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponenkomponen struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur dan
substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum,
akan tetapi keduanya hanya merupakan cetak biru atau rancangan
Koentjaraningrat mengenai kebudayaan, yang dilihatnya sebagai
suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam
masyarakat, sedangkan Wissler mengartikan culture (budaya) sebagai cara
hidup yang diikuti oleh komunitas, termasuk di dalamnya semua prosedur
kemasyarakatan yang sudah berpola (Koentjaraningrat, Kebudayaan,
Mentalis, dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1981, hal.5). Menurut
Geertz, kebudayaan selalu merupakan cultural paradigm (Clifford Geertz,
Negara: Theatre State in Nineteenth Century Bali, Pricenton University
Press, New Jersey, 1980, hal.18). Mudjahirin Thohir mengemukakan
kebudayaan adalah pola-pola untuk bertindak (patterns for behavior) dan
menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik (Mudjahirin Thohir,
Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi, Fasindo,
Semarang, 2007, hal.28).
155 Lawrence M.Friedman, American Law, W.W.Norton Company , New
York-London, 1984, hal.15, 194, dan 233.
154
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dan bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Kedua komponen
tersebut seperti foto diam yang tak bernyawa, kaku, beku, dan tidak
menampilkan gerak dan kenyataan.156
Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatankekuatan

sosial

(social force) yang menggerakkan

hukum.

Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap
sosial yang dinamakan budaya hukum (legal culture). Friedman
menjelaskan bahwa istilah social force merupakan sebuah abstraksi
yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi
perlu

diubah

menjadi

tuntutan-tuntutan

formal

untuk

menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.157
Freidman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya
dibicarakan dari segi struktur dan substansinya, tetapi juga dari
unsur tuntutan-tuntutan (demands) yang berasal dari kepentingankepentingan (interest) individu dan kelompok masyarakat ketika
berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan dan tuntutantuntutan tersebut merupakan kekuatan- kekuatan sosial (social
forces) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat. Tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau
para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian
atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif
penyelesaian. Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh
156
157

Ibid. hal.14.
Ibid. hal.154.
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faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang
dalam masyarakat terhadap hukum.

Faktor-faktor tersebut

didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide,
sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika
ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang
bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan
dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.158
Dalam realitas empirisnya, komunitas pengadilan dapat
mengembangkan budaya hukumnya sendiri yang dibangun dari
interaksinya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma
yang lazim disepakati bersama. Lembaga penegak hukum
mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam organisasi tersebut,
sehingga terbentuklah kultur penegakan hukum yang khas dan
berbeda dengan yang dibagankan dalam peraturan.159
Talcott Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan
sosial dengan karakteristik: (1) adanya individu selaku aktor; (2)
aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; (3) aktor
mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai
tujuannya; (4) aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi
situsional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai
tujuan, yaitu berupa situasi dan kondisi yang sebagian tidak dapat
dikendalikan oleh individu, seperti kelamin dan tradisi; (5) aktor
158
159

Ibid. hal 233.
Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.28-29.
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berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan
berbagai ide abstrak yang memengaruhinya dalam memilih dan
menentukan tujuan-tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai
tujuan, seperti kendala kebudayaan.160
Aktor di sini dapat disamakan dengan hakim (pembuat
putusan). Dalam hal ini, aktor (hakim) dalam tindakannya mengejar
suatu tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya
dalam memilih cara alternatif dan alat untuk mencapai tujuan.
Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara
atau alat, akan tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor
(voluntarism) untuk memilih. Voluntarism merupakan kemampuan
individu (hakim) melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara
atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka
mencapai tujuannya.161
Pada dasarnya tindakan individu manusia itu diarahkan
pada suatu tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu
kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Secara normatif
tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan
tujuan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu
dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar,
Talcott Parsons, The Social System, The Free Press, New York, 1951,
hal.4-27.
161 Ibid.
160
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yang unsur-unsurnya berupa: alat, tujuan, situasi, norma. Dengan
demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan, yaitu
individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan
dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi
oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan
dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Di samping
itu, tindakan individu manusia juga ditentukan oleh orientasi
subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi
nilai.162
Konsep budaya hukum dibatasi pada budaya hukum
internal, yaitu budaya hukum pada aktor yang menjalankan hukum
di pengadilan. Konsep budaya hukum ini berisi elemen-elemen nilai
dan sikap yang berupa tuntutan (demands) yang berasal dari
kepentingan-kepentingan (interest) para aktor hukum berhadapan
dengan institusi hukum. Tuntutan tersebut didasarkan para
pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap, dan perilaku
para aktor tersebut terhadap institusi hukum. Faktor-faktor
tersebut

didasarkan pada

besarnya

pengaruh

dorongan

Richard Grathoff (ed.), The Correspondence between Alfred Schutz
and Talcott Parson: The Theory of Social Action, Indiana University Press,
Bloomington
and
London,
1978,
hal.67-87.
http:id.wikipedia.org/wiki/Talcott Parsons, diakses 20 Agustus 2012.
162
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kepentingan, nilai-nilai, ide, sikap, keinginan, harapan, dan
pendapat aktor tentang hukum.163
Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam
konsep budaya hukum seperti elemen nilai-nilai dan sikap dan juga
pembedaan

budaya

hukum

internal

dirumuskan

konsep

tentang

budaya

dan

eksternal,

hukum

hakim,

maka
yaitu

seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki
komunitas

hakim

untuk

pedoman

dalam

menangani

dan

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan.
Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak
dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini
kebenarannya, yang ada dalam benak kepala hakim tersebut yang
itu pula memengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan
salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan
pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Pilihan
terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari
putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat.
Pengetahuan,

nilai-nilai, sikap dan keyakinan hakim

akan

menentukan putusan yang akan dibuat apakah akan membebaskan
atau menjatuhkan saksi yang ringan atau berat.
Budaya hukum hakim merupakan mesin yang dapat
menggerakkan
163

hakim untuk

bertindak sebagai aktor dalam

Lawrence M.Friedman, Op.Cit., hal.223.
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memutuskan perkara. Menurut Ronald Beiner, putusan hakim
merupakan “...mental activity that is not bound to rules...”164 Bertolak
dari konsep ini, maka hakim yang bekerja memutus perkara dengan
paradigma positivisme akan cenderung memutus berdasarkan
bunyi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undangundang. Di sisi lain hakim yang berparadigma nonpositivisme akan
memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan pada bunyi teks
undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik
moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan
menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi
inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.
Hukum nasional pada dasarnya merupakan sistem hukum
yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah lama ada
dan berkembang hingga sekarang. Dengan

kata lain, hukum

nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha
budaya yang berjangkauan Indonesia. Pada titik ini, pada dasarnya
bangsa ini hendak membangun suatu tata hukum yang berwawasan
Indonesia.
Hukum suatu bangsa senantiasa merupakan hasil dari
proses-proses sosial yang lebih besar yang dijalani oleh suatu
bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila dikaji hukum
Esmi Warassih, Mengapa Harus Legal Hermneutic, Makalah pada
Seminar Nasional “Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum”,
Semarang, 24 November 2007, hal.3
164
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dalam konteks Indonesia, maka sama sekali tidak dapat dilepaskan
dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung
dalam masyarakat sebagai konstruksi sosial.165
Philippe Nonet dan Philip Selznick telah merumuskan
sebuah konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan
agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan
sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah
keadilan

sosial,

sambil

tetap

mempertahankan

hasil-hasil

institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum
(rule of law).166
Dalam model perkembangan tatanan hukum menurut
Nonet-Selznick sebagaimana yang dikutip oleh Bernard Arief
Sidharta167,

dikemukakan

tiga

tipe

tatanan

hukum

dalam

masyarakat yaitu Tatanan Hukum Represif, Tatanan Hukum
Otonomius dan Tatanan Hukum Responsif. Dalam Tatanan Hukum
Represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan
165
Khudzaifah Dimyanti, Teorisasi
Hukum: Studi tentang
Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.13.
166 A.A.G.Peters, Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan
Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1990, hal.158.
167 Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum:
Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu
Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Mandar
Maju, Bandung, 2009, hal.50-52.
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perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang
memiliki wewenang diskresioner tanpa batas. Dalam tipe ini hukum
dan negara serta hukum dan politik tidak terpisahkan, sehingga
aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka (dominan, lebih
menonjol ke permukaan) ketimbang aspek eksrepresifnya. Dalam
Tatanan Hukum Otonom, hukum dipandang sebagai institusi
mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi
integritasnya sendiri. Tatanan hukum ini berintikan pemerintahan
“Rule of Law”, subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas
hukum, dan dalam kerangka itu, institusi hukum, serta cara berpikir
mandiri memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe ini keadilan
prosedural sangat ditonjolkan. Sedangkan dalam Tatanan Hukum
Responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respons atau sarana
tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini
mengimplikasikan dua hal. Pertama, hukum itu harus fungsional,
pragmatik, bertujuan, dan rasional. Kedua, tujuan menetapkan
standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwa
tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan demikian
mengendalikan diskresi administratif serta melunakkan risiko
“institutional surrender”. Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari
hukum lebih mengemuka ketimbang dalam dua tipe lainnya, dan
keadilan substantif juga dipentingkan di samping keadilan
prosedural.
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Satjipto Rahardjo168 adalah salah satu ahli hukum Indonesia
yang sangat kritis dan gigih memperjuangkan pemikiran-pemikiran
hukum alternatif, sebagai mainstream baru, terutama dengan
menampilkan kritik tajam mengenai salah satu aliran pemikiran
yang dominan di Indonesia. Pada awalnya teori hukum kritis
melihat ketidakpuasan yang teramat sangat terhadap kondisi ilmu
hukum yang ada. Ketidakpuasan dan kekecewaan ini bermacammacam; sebagian lebih menaruh perhatian pada pola pendidikan
hukum,

yang

lainnya

lagi

mengalami

frustasi

akibat

ketidakmampuan pendidikan ortodoks mengenai apa yang mereka
anggap sebagai masalah yang sebenarnya di dunia hukum
kontemporer.
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, hal ini
sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Pada umumnya disamakan dengan Rule of Law
sebagaimana yang terdapat dalam hukum Anglo Saxon.
Satjipto Rahardjo memberikan sudut pandang yang lain
mengenai hal tersebut: 169
“Sebagai bangsa yang merdeka, sudah semestinya kita juga
ingin berbuat dan berpikir merdeka, termasuk dalam
mempraktikkan suatu institusi yang telah kita rencanakan
sebagai Negara Berdasarkan Hukum. Rule of Law sebagai
Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta,
2003, hal.xii.
169 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., 2003, hal.7-8.
168
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suatu institusi sosial memiliki struktur sosio-logisnya
sendiri dan mempunyai akar budayanya sendiri pula”.
Rule of Law bukanlah suatu institusi netral, tetapi
merupakan suatu legalisme atau suatu aliran pemikiran hukum. Di
dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan
antara manusia, masyarakat, dan negara yang memuat niai-nilai
tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Konsep
legalisme yang bersifat liberal itu mengandung gagasan, bahwa
keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan
prosedur yang disengaja bersifat obyektif (detached), tidak
memihak, tidak personal dan otonom.
Kritik yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo terhadap
legalisme liberal adalah sebagai berikut:170
Kritik terhadap legalisme liberal adalah karena ia bertolak
dari kebebasan individu, dan karena itu membiarkan
individu itu bebas untuk menegakkan keadilan
substansialnya. Hukum lebih menekankan pada kualitas
prosedural untuk menjaga agar kebebasan orang-orang itu
tidak diganggu. Ini sangat berbeda dengan kawasan Timur,
di mana diinginkan agar negara dan rakyat bahu-membahu
menciptakan keadilan. Negara bukan “musuh”, tetapi adalah
“bapak yang baik.

170

Ibid.hal.10.
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C. Hukum Kepribadian Bangsa (The Personality
Law)
Dalam sistem hukum yang dianut oleh Bangsa Indonesia
berlandaskan kepada Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa
Indonesia sebagai wadah untuk menampung nilai-nilai yang
terdapat dalam masyarakat Indonesia seperti kekeluargaan,
kebapakan, keserasian, keseimbangan dan musyawarah. Nilai-nilai
tersebutlah yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia yang telah
diwarisi dari nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu.
Sedangkan dalam sistem formal yang dianut didominasi oleh
legalisme liberal tadi. Hal ini dapat memunculkan persoalan
tersendiri apabila sistem tersebut dilaksanakan dalam masyarakat
karena tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia
yakni Pancasila.171
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki
perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialiskomunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu
maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. 172
Bangsa Indonesia sesungguhnya telah lama memiliki nilai-nilai
budaya yang mengakui arti pentingnya keadilan, dan setelah
merdeka bertambah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Ibid.
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu
Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.368.
171
172
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Pancasila. Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambahan. Karena
Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi atau pemadatan
pandangan hidup bangsa Indonesia.173
Liberalisasi manusia di Eropa dapat diamati mulai sejak
abad-abad

kegelapan,

feodal,

pertengahan

sampai

kepada

pencerahan dan akhirnya orde liberal. Dari rentang perkembangan
dan perubahan puluhan abad itu dengan jelas dapat diamati terjadi
ekselarasi untuk membebaskan individu dari berbagai kekangan.
Artinya rule of law dan orde liberal itu sangat sarat dengan muatan
penyelematan kemerdekaan dan kebebasan manusia. Perjuangan
untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan manusia telah
menimbulkan problem baru, yakni dunia prosedur hukum. Hukum
modern dan rule of law menampilkan wacana baru, yakni hukum
yang diharapkan memberikan keadilan pecah menjadi hukum
substantif dan hukum prosedural dengan output keadilan
substansial dan keadilan prosedural atau formal.174

Muh.Said, Etik Masyarakat Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta,
1980, hal.61.
174 Satjipto Rahardjo, “Hukum Kita Liberal (Apa yang Dapat Kita
Lakukan)”, Kompas, 3 Januari 2001.
173

109

Satjipto Rahardjo yang memiliki minat intelektual yang
berorientasi

pada

gagasan-gagasan

bersifat

transformatif,

menegaskan:175
Pada tingkat perkembangan masyarakat sekarang ini, kita
disebut kaum intelektual mestinya selalu gelisah
mempertanyakan bagaimanakah sesungguhnya gambar
hukum kita di tengah-tengah perubahan sosial dan proses
pembangunan itu. Berbagai konsep dan doktrin yang datang
kepada kita dan yang sebagian besar juga telah kita
teruskan kepada para mahasiswa, sekarang terasa belum
tepat benar untuk mewadahi proses-proses yang terus
berjalan dalam mayarakat. Sebagian dari proses yang kita
wadahi dalam konsep dan doktrin lama itu tertumpah
keluar karena tidak bisa ditampung dan justru yang tidak
bisa ditampung itulah yang akan memberikan gambar yang
lebih tepat mengenai bagaimana sebetulnya hukum dan
masyarakat di Indonesia sekarang ini. Model-model
penyelenggaraan hukum seperti yang dikembangkan di
Baratpun sering menjadi panutan. Model seperti ‘Rule of
Law’ dan ‘Rechstaat’ telah umum diteruskan kepada para
mahasiswa, tanpa sekaligus menyertakan bagaimana model
itu berkembang dan bagaimana basis sosial serta asal
usulnya. Kebanyakan kita tidak sempat untuk menguji
keabsahan model-model tersebut untuk menangani
penyelenggaraan
hukum di
Indonesia. Sebagai

Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum Nasional di Tengahtengah Perubahan Sosial”, Makalah disajikan dalam Pra Seminar “Identitas
Hukum Nasional”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Islam Indonesia,
Yogyakarta, 19-21 Oktober 1987, hal.5-6.
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kelanjutannya sekalian model dan konsep tersebut diterima
seolah-olah sesuatu yang absolut-normatif”.
Dengan realitas seperti itu, Satjipto Rahardjo melihat
perlunya perubahan secara radikal pemikiran hukum yang selama
ini berkembang, menuju ke arah pemikiran yang berorientasi
kepada konsep negara berdasar hukum yang memiliki basis sosial
Indonesia. Negara berdasar hukum merupakan suatu konsep sosial,
bukan hanya konsep yuridis. Beberapa hal yang bisa dipakai untuk
memperjelas negara berdasar hukum sebagai suatu konsep sosial
antara lain:176 (a) faktor rancangan Undang-Undang Dasar 1945; (b)
faktor perubahan sosial; (c) faktor (pengalaman) sejarah; (d) faktor
dasar kerohanian Pancasila; (e) faktor konsep dan doktrin
berkembang; (f) faktor Internasional; dan (g) faktor geografi/
demografi.
Dengan demikian, konsep negara berdasar hukum Indonesia
tidak muncul dari perkembangan sosial seperti yang terjadi di
Eropa itu, karena tidak diciptakan sebagai hasil keharusan sosial
yang ada pada suatu saat atau dalam bahasa lain yang lahir dari
sebab-sebab yang berbeda dari lahirnya konsep Rule of Law di
Eropa. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menegaskan:177

176
177

Ibid., hal.8.
Ibid. hal.8-9.
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Kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa hukum modern
yang juga dipakai di negara kita mampu melakukan
pekerjaan seperti yang bisa dilakukan oleh konsep Rule of
Law. Salah satu kegelisahan adalah manakala orang mulai
benar-benar menerimanya sebagai ukuran yang absolut
untuk menilai kehidupan kita.
Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan:178
Agenda besar yang dihadapi oleh praktik hukum di
Indonesia adalah untuk bagaimana pikiran-pikiran alternatif
ke dalam praktik yaitu untuk menyelesaikan persoalanpersoalan besar yang sedang kita hadapi. Sistem hukum
liberal yang dipakai memang tidak direncanakan untuk
memenuhi kebutuhan Indonesia sekarang ini. Oleh karena
itu, diperlukan tekad untuk sedikit banyak merombak
praktik dan cara berpikir yang dianut oleh dunia praktik
selama ini.
Menurut Satjipto Rahardjo, di Indonesia mengalami, bahwa
dengan teori formal-positivistis, akan sulit untuk memberikan
penjelasan yang memuaskan terhadap kemelut yang terjadi di
negeri ini. Teori positivistis hanya mampu untuk menjelaskan
keadaan serta proses-proses normal, seperti diantisipasi oleh
hukum positif dan oleh karena terbatas untuk tidak mengatakan
gagal apabila dihadapkan pada suasana kemelut dan keguncangan
seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak
178 Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era
Reformasi”, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Menggugat
Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi”, diselenggarakan Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Juli 2000,
hal.25.
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bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara penegakan hukum
sebagaimana selama ini dijalankan. Menurut Satjipto Rahardjo179,
Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif,
karena pengamatan selama ini menunjukkan, meski bangsa
meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap amat
mengecewakan. Untuk menangani masalah korupsi, misalnya,
hampir tak ada hasil yang dapat ditunjukkan.
Penegakan hukum progresif merupakan suatu pekerjaan
dengan banyak dimensi antara lain:180 Pertama, dimensi dan faktor
manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya,
mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa,
advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang
mendasari penegakan hukum progresif. Artinya, filsafat yang tidak
bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal.
Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada
‘bermain-main’ dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua,
kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi,
intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama
lebih kurang seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik
dari filsafat hukum liberal. Kini, mereka ditantang oleh kebutuhan

Satjipto Rahardjo, “Indonesia Inginkan Penegakan Hukum
Progresif”, dalam Kompas, Senin, 15 Juli 2002.
180 Ibid.
179
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penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan diri dari ajaran
dan doktrin yang selama ini dijalankan.
Oleh

karenanya,

pembangunan hukum di Indonesia

dibangun dengan apa yang disebut sebagai The Personality Law
yaitu membangun sistem hukum berdasarkan kepribadian bangsa
Indonesia yang memiliki nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma
yang berasal dari kultur masyarakat Indonesia dengan tetap
menyesuaikan dengan dinamika dunia luar.181

Tan Kamello, Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara
dalam Pembangunan Nasional, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera
Utara, Medan, 2012, hal.96.
181

114

BAB IV
ASAS KEPATUTAN DALAM SISTEM
HUKUM PERJANJIAN

A. Asas Kepatutan
Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan,
kelayakan. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada
pada itikad baik, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif,
terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan,
sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, terletak terutama
pada hal keadaan sekitar persetujuan.182
Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum
pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbangan dari pelbagai
kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum
pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang
dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain
sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro
mengatakan:183
“Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus
dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang
ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam
masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan
Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju,
Bandung: 2000, hal.187.
183 Ibid.
182
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akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia
masyarakat sendiri”.
Dalam hukum perjanjian di Indonesia (KUH Perdata) untuk
menentukan apakah substansi

klausul dalam perjanjian baku

merupakan klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan
bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam Pasal 1337 dan
Pasal 1339 KUH Perdata.
Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan:
“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik
atau ketertiban umum.”
Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan:
“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga oleh segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.”
Dan dalam Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan pula hal-hal
yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara
diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak secara
tegas dinyatakan.
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa elemenelemen dari perjanjian adalah:
1. Isi perjanjian itu sendiri;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan;
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4. Undang-undang.
Ada tiga tolak ukur dalam Pasal 1337 KUH Perdata untuk
menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan
dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan mengikat para
pihak. Tolak ukur itu adalah (1) undang-undang (wet), (2) moral
(geode zeden),

dan

(3)

ketertiban umum (openbare order).

Sedangkan dalam Pasal 1339 UH Perdata tolak ukur adalah
kepatutan (bilijkheid), kebiasaan, (gebruik), dan undang-undang
(wet).

B. Asas Kepatutan Dalam Hukum Perlindungan
Konsumen
Perlindungan

hukum

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dalam kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya
perlindungan hukum bagi konsumen mengakibatkan konsumen
berada dalam posisi yang lemah. Kerugian yang diderita konsumen
tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum
perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.184
Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang
utama dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara
produsen dengan konsumen. Dengan demikian pihak produsen dan
184

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal.133.
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konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya masingmasing.185 Upaya penting yang dilakukan untuk memberikan
perlindungan

kepada

perundang-undang

konsumen

sehingga

adalah

perlu

melalui

melengkapi

peraturan
ketentuan

perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah
ada.
Pasal 1 angka 10 UUPK yang menyatakan bahwa:
Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Rumusan

pengertian

menekankan pada prosedur

klausula

baku

di

atas

lebih

pembuatannya dilakukan secara

sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Prosedur pembuatan
ini sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian yaitu
kesepakatan

untuk mengikatkan dirinya. Oleh karenanya para

pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas
konsensualisme. Di samping itu terkait pula dengan asas kebebasan
berkontrak, karena dengan kebebasan berkontrak maka para pihak
memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian terhadap orang
tertentu dengan bentuk atau isi tertentu pula.186

185
186

Ahmadi Miru, 2011, Op.Cit., hal.1.
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 19.
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Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur
pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi
tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula baku
tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai
klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak
oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua
pilihan yaitu menyetujui atau menolak (take it or leave it) perjanjian
yang diajukan kepadanya.187
Berkaitan

dengan

klausula

baku,

Majelis

Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 April 1985 telah
mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/39/248 tentang Pedoman
Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection) pada
angka 19 menyatakan:188
Consumer should be protected form such contractual abuses
as one-sided standard contracts, exclusion of essential rights
in contracts, and unconscionable conditions of credit by
sellers.
(Terjemahan: konsumen hendaknya dilindungi dari
kontrak-kontrak yang merugikan, seperti kontrak baku
sepihak, tidak dicantumkannya hak-hak esensial dalam
kontrak, dan persyaratan kredit yang tidak adil).

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo,
Jakarta, 2004, hal.120.
188 Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.41.
187
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Hal ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat
Internasional terhadap ketidakadilan yang dialami konsumen dalam
hal adanya praktik klausula-klausula baku (one-sided standard form
contract) dan klausula pengecualian (exemption clause).
Dalam Pasal 18 UUPK telah memuat sejumlah ketentuan
larangan penggunaan klausula baku dalam standar kontrak, yaitu
sebagai berikut:
1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantunkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
perjanjian apabila:
a.

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b.

Menyatakan

bahwa

pelaku

usaha

berhak

menolak

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.

Menyatakan

bahwa

pelaku

usaha

berhak

menolak

penyerahan kembali uang yang telah dibayarkan atas
barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
d.

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
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e.

Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran;

f.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
yang menjadi objek jual beli jasa;

g.

Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa

aturan

baru,

tambahan,

lanjutan,

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak

dan/atau

oleh pelaku

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;
h.

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,
atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha
pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimakssud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan
batal demi hukum.
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4) Pelaku

usaha

wajib

menyesuaikan

klausula

baku

yang

bertentangan dengan undang-undang ini.
Berdasarkan ketentuan di atas, larangan penggunaan
kontrak baku terhadap dua hal yakni berkaitan dengan isi dan
bentuk penulisannya. Dari segi isi berkaitan dengan larangan
memuat klausula-klausula baku yang tidak adil. Sedangkan, dari
bentuk penulisannya, klausula itu harus dituliskan secara jelas dan
terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh konsumen
dengan baik.189 Hal ini mencerminkan asas kepatutan bahwa pelaku
usaha patut memperhatikan keseimbangan di dalam klausula baku
yang dibuatnya dalam kontrak baku sehingga memberikan keadilan
tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi konsumen. Di
samping itu, juga pelaku usaha patut memperhatikan bentuk
penulisan dari klausula baku yang dibuatnya sehingga dapat
dimengerti oleh konsumen.
Terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 18
UUPK ini maka akibatnya batal demi hukum yang berarti klausula
itu dianggap tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
Akan

tetapi

meskipun sudah

ada

pelarangan

penggunaan

penggunaan kontrak baku yang bertentangan dengan UUPK masih
juga ditemukan

kontrak baku yang bertentangan dengan UUPK.190

Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.27.
Lihat
Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
No.551/Pdt.G/2000/PN.Jkt Pusat dimana konsumen memarkir mobilnya
189
190
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Hal ini menyebabkan mau tidak mau konsumen yang merasa
haknya dirugikan oleh pelaku usaha mengajukan penyelesaian
sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi.
Penyelesaian sengketa secara patut merupakan harapan
setiap orang yang menghadapi sengketa dengan pihak lain,
termasuk penyelesaian sengketa secara patut atas sengketa yang
timbul antara konsumen dengan produsen.
Usaha untuk menghilangkan ketidakseimbangan kedudukan
antara produsen dengan konsumen dalam UUPK adalah dengan
menentukan hak191 dan kewajiban konsumen, serta hak dan
di areal perparkiran Plaza Cempaka Mas dan di dalam karcis parkir
tercantum ketentuan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab
atas kehilangan barang milik konsumen.
191 Pasal 4 UUPK menyatakan hak-hak konsumen adalah:
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dam
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan ipaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
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kewajiban192 pelaku usaha (produsen). Demikian pula dengan
menentukan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha,
serta larangan pencantuman klausul baku tertentu

dalam

perjanjian.
Penyelesaian sengketa secara patut bagi konsumen yang
mengalami sengketa dengan produsen dapat terlaksana manakala
para pihak baik pihak konsumen maupun pihak produsen
mematuhi setiap ketentuan dalam UUPK. Terlebih lagi dengan

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
192 Pasal 19 UUPK menyatakan:
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan;
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan
dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti ruhi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut
mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
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dimungkinkannya

penyelesaian sengketa melalui

pengadilan

maupun di luar pengadilan.
UUPK menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang
bersengketa.193
Dalam Pasal 2 UUPK menyebutkan perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen, serta kepatian hukum. Asas kepatutan
dalam UUPK terdapat dalam Pasal 4 huruf e UUPK di mana hak
konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyeselesaian sengketa secara patut.
Asas kepatutan seharusnya dimasukkan sebagai salah satu
asas dalam UUPK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UUPK.
Sehingga asas ini dapat menjadi rujukan bagi hakim terhadap
penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Kepatutan harusnya
juga tidak hanya dimasukkan dalam UUPK saja, tetapi dalam setiap
peraturan perundang-undangan.

193

Pasal 45 ayat (4) UUPK.
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C. Asas Kepatutan Berfungsi Untuk Mengurangi
dan Menambah Isi Kontrak Baku
Asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata
yang menyebutkan:
“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan
oleh kepatutan”.
Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Siti Ismijati Jenie mengemukakan dalam
Bahasa Indonesia itikad baik dalam artian objektif disebut juga
dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian objektif itu
dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:
“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Objektif
di sini menunjuk pada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu
harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak
semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.194
Hal ini juga ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yang
menyatakan bahwa:195

194 Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum
Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, tanggal 10 September 2007, hal.5.
195 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal.87.
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Kejujuran (itikad) baik dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata,
tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi
terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah
pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini
bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau
kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada
umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan
dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak
diperbolehkan kepentingan seseorang dipenuhi seluruhnya
dengan akibat kepentingan orang lain sama sekali terdesak
atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu
neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.
Dalam melaksanakan perjanjian harus dilakukan dengan
mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1338
KUH Perdata itu memberikan kekuasaan hakim untuk mengawasi
pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu
melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu, hakim
berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya,
manakala pelaksanaan huruf itu akan bertentangan dengan
kepatutan atau keadilan.
Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa
adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di
dalam praktik maka ia merupakan upaya untuk menempatkan
perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji
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apakah tujuan dari isi perjanjian tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.196
Asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH
Perdata ini berkaitan dengan isi perjanjian, melalui asas ini ukuran
tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam
masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang
dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan
kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam
Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan
kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak
dalam melaksanakan perjanjian.197
Dalam praktik pengadilan sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 3 AB (Algemene Bepalingen), menentukan bahwa
kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk
oleh undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339
KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (gewoonte) dan
kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata ialah
kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di
dalam golongan tertentu (bestending gebruikelijk beding).198
Kebiasaan dalam Pasal 1347 KUH Perdata lebih tinggi derajatnya

Mariam Darus Badrulzaman , Op.Cit., hal.106.
Ibid., hal.116.
198 Ibid. Hal.117.
196
197
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dari undang-undang, tetapi kebiasaan dalam Pasal 1339 KUH
Perdata lebih rendah derajatnya dari undang-undang.
Kepatutan yang dimaksudkan di sini adalah ulangan dari
kepatutan yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang
bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus
diperhatikan para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Undangundang yang dimaksud di sini adalah undang-undang pelengkap
karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat
disimpangi oleh pihak-pihak. Berdasarkan praktik peradilan
disimpulkan bahwa kepatutan dapat mengubah isi perjanjian.199
Selain itu, juga harus diperhatikan itikad baik dari
perjanjian. Pada Pasal 1338 (3) KUH Perdata menentukan bahwa
semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut
Subekti, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim
diberikan kekuasaan untuk mengawasi

pelaksanaan tujuan

perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan
atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpang
dari isi perjanjian menurut hurufnya , manakala pelaksanaan
menurut huruf itu bertentangan dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata dapat dipandang sebagai suatu syarat atau
tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), sedangkan ayat (3)
nya harus dipandang sebagai tuntutan keadilan. Tujuan hukum
199

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.116.
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selalu mengejar dua tujuan yakni menjamin kepastian (ketertiban)
dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki
supaya apa yang dijanjikan harus dipenuhi (ditepati). Namun, dalam
menuntut dipenuhinya janji itu, janganlah orang meninggalkan
norma-norma keadilan atau kepatutan.200
Menurut Pitlo menyebutkan bahwa KUH Perdata pada
asasnya tidak menganut prinsip justum pretium, yaitu ajaran yang
mengatakan, bahwa untuk sahnya perjanjian timbal balik harus
dipenuhi syarat keseimbangan yang patut antara prestasi dengan
kontraprestasi. Hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH
Perdata yang mengatur syarat-syarat tentang sah nya perjanjian; di
sana tidak ada dikemukakan syarat keseimbangan prestasi. Oleh
karena itu, yang harus dibuktikan adanya tindakan penyalahgunaan
keadaan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan prestasi
yang tidak patut.201
Bagaimana telitipun orang membuat suatu peraturan
hukum pada umumnya atau suatu perjanjian pada khususnya,
selalu dalam pelaksanaan nampak sedikit keganjilan. Maka dalam
melaksanakan

200
201

persetujuan,

kedua

belah

pihak

harus

Subekti, Op.Cit., hal.41.
J.Satrio, Op.Cit., hal.322-323.
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memperhatikan tujuan sebenarnya dari peraturan hukum atau dari
perjanjian, agar supaya ada keseimbangan antara pelbagai
kepentingan yang bersangkutan.202
Ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini
merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak.
Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah bersepakat
untuk dimuatnya suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya
demikian berat sebelahnya sehingga dirasakan tidak adil, namun
tetap saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena
bertentangan dengan asas itikad baik itu.203
Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakan:204
“Dalam KUH Perdata, kepatutan adalah tiang hukum yang
wajib ditegakkan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran
dan fungsi antara lain menambah atau mengenyampingkan
isi perjanjian. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 1339 KUH Perdata. Isi perjanjian yang dibuat
berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus dijalankan
dengan itikad baik.”
Dalam doktrin hukum perjanjian, ajaran itikad baik
meliputi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Ajaran itikad
baik subjektif diartikan dalam hubungannya dengan hukum benda
yang bermakna kejujuran seperti yang tercantum dalam Pasal 533
Wirjono Prodjodikoro, Loc.Cit.
Sutan Remy Sjahdeini ,Op.Cit. hal.122.
204 O.C.Kaligis, Asas Kepatutan Dalam Arbitrase, Alumni, Bandung, 2009,
hal .279-280.
202
203
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KUH Perdata, sedangkan ajaran itikad baik objektif adalah yang
berhubungan

dengan

hukum

perikatan,

yaitu

pelaksanaan

perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan kepatutan dan
kesusilaan. Hal ini dimaksudkan agar berjalannya perjanjian itu
dapat dinilai dengan ukuran yang benar. Di sinilah kaitan asas itikad
baik pada Pasal 1338 KUH Perdata dengan asas kepatutan yang
tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
Dalam suatu perjanjian dikatakan bahwa kedua belah pihak
harus beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Ada kalanya
itikad baik sepenuhnya sudah dilakukan dan diperhatikan, tetapi
pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock).
Di sinilah perhatian harus dikerahkan kepada kepatutan, agar suatu
peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan.
Kepatutan harus mengacu isi perjanjian. Pihak yang menilai
kepatutan adalah hakim. Ketika hakim menilai kepatutan itu harus
mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
Dengan demikian kepatutan juga harus melihat kebiasaan yang
berkembang dalam masyarakat. Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339
KUH Perdata, dalam praktik biasa digunakan hakim mengurangi
suatu prestasi yang tidak patut dan membagi risiko akibat suatu
pelaksanaan

perjanjian,

bukan

untuk

membatalkan

suatu

perjanjian.205
205

Ibid., hal.300.
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Pasal 1338 KUH ayat (1) Perdata yang menyatakan bahwa
semua perjanjian (persetujuan) yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini
juga dapat diartikan bahwa hakim dilarang untuk mengurangi
sedikitpun pengikatan suatu kontrak atau perjanjian, suatu
larangan untuk mencampuri isi suatu perjanjian. Akan tetapi pasal
ini dibatasi bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, serta kepatutan.
Tolak ukur berupa moral, ketertiban umum dalam Pasal
1337 KUH Perdata, kepatutan atau keadilan dalam Pasal 1339 KUH
Perdata, serta itikad baik yang di dalamnya terkandung pula
pengertian keadilan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, adalah
sejalan dengan public policy dan unconscionability dalam hukum
Inggris dan Amerika Serikat.
Bahwa hakim dengan memakai alasan itikad baik itu dapat
mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub
dalam suatu perjanjian, adalah sudah diterima oleh Hoge Raad di
Negeri Belanda. Oleh karenanya, dengan pedoman bahwa perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik, hakim berkuasa mencegah
suatu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan.206
Hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika
bertentangan dengan
206

kepatutan.

Walaupun

yang

harus

Ibid., hal.42.
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diperhatikan paling utama adalah isi perjanjian, tetapi jika isi
perjanjian itu tidak patut dilaksanakan, maka yang diutamakan
adalah asas kepatutannya.207 Menurut Mariam Darus elemen
perjanjian secara hirarkhi adalah isi perjanjian itu sendiri,
kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.208
Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum
dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu
ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan
kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan halhal konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup
segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena
hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan
yang tidak, maka Paul Scholten mengatakan bahwa hakim
menjalankan

rechtsvinding (turut serta menemukan hukum).

Meskipun hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan hakim
bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, karena keputusan
hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti
peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihakpihak yang terkait dengan perkara yang diperiksa. Keputusan hakim

207

Pandangan hukum Tan Kamello dalam OC.Kaligis, Op.Cit., hal.

208

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hal.89.

280.
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juga diakui sebagai sumber hukum formal, oleh karena itu hakim
juga dikatakan sebagai faktor pembentuk hukum.209
Dalam menyelesaikan perkara melalui proses pengadilan ,
hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya
persidangan.

Akan

tetapi,

hakim

juga

berfungsi

bahkan

berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil
yang akan diterapkan atau di-toepassing memutus perkara yang
disengketakan para pihak.210
Hakim memerlukan hukum melalui sumber-sumber hukum
yang tersedia. Hakim dapat menemukan hukum dari sumbersumber

hukum,

yaitu

undang-undang,

kebiasaan,

traktat,

yurisprudensi, doktrin, bahkan keyakinan hukum yang dianut
masyarakat. Cardozo mengatakan kewajibannya sebagai hakim
adalah

untuk

putusannya.

menegakkan
Bagi

Cardozo,

objektivitas

melalui

putusan-

putusan-putusannya

tidaklah

merupakan perwujudan aspirasi pribadinya, melainkan melahirkan
perwujudan dari aspirasi, pendirian, dan falsafah masyarakat pada
waktu itu dan di mana putusan itu dijatuhkan.211

209 H.Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan
Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 2012, hal.87.
210 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar
Grafika, Jakarta, 2005, hal.820.
211 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008,
hal.120-121.
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Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses
pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum
lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwaperistiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi
dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan
mengingat peristiwa konkrit.212
Pada dasarnya penemuan hukum adalah pencerminan
pembentukan hukum. Ini merupakan kegiatan pengambilan
keputusan yuridis konkrit yang secara langsung menimbulkan
akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim,
ketetapan, pembentukan, akta notaris, dan sebagainya). Dalam
penemuan hukum hal-hal khususlah yang dimunculkan dan pada
saat yang sama daripadanya dikonkritisasikan dampak keberlakuan
secara umum.213
Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam
memeriksa dan memutus suatu perkara, penemuan hukum oleh
hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Penemuan hukum
oleh hakim ini hasilnya adalah hukum. Ilmuwan hukumpun

212 Van Eikema Hommes, Logica en rechtsvinding, (roneografie) Vrije
University, hal.32; Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, Bab-bab tentang
Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium
Ilmu hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia
Foundation, Yogyakarta, 1993, hal.4.
213 Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,
Citra Aditya Bakti, Bandung , hal.160.
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mengadakan penemuan hukum dan hasilnya yang dikenal dengan
doktrin yang merupakan sumber hukum.214
Pada dasarnya apa yang dilakukan hakim di persidangan
adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit, yang sekaligus berarti
merumuskan peristiwa konkrit. Hal ini berarti menetapkan
peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit dan mengkonstitusi
atau memberi hukum atau hukumannya.215
Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif
dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum
dan pengadilan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial,
sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan
peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan
nilai-nilai lain.216
Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk
pada undang-undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan
peraturan-peraturam di luar diri hakim. Pembentuk undang-undang
membuat

peraturan

umumnya,

sedangkan

hakim

hanya

mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada
peristiwanya, kemudian hakim menerapkan bunyi undang-undang.
Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan

Sudikno Mertokusumo dan Mr.A.Pitlo, Op.Cit, hal.5.
Sudikno Mertokusumo, 2006, Op.Cit., hal.79.
216 Van Gerven/ Leitjen, Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding,
W.E.J.Tjeenk Willink, Zwole, 1981, hal.5.
214
215
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penerapan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa
sebagai silogisme.217
Dalam aliran penemuan hukum ini (rechtsvinding) hakim
mempunyai kebebasan yang terikat (gebonden vrijheid) dan
keterikatan yang bebas (vrijegebondenheid). Kebebasan yang terikat
dan keterikatan yang bebas yang tercermin pada kewenangan
hakim dalam penafsiran undang-undang, mengkonstruksi hukum
dan memberikan ungkapan-ungkapan a contrario. Namun demikian
hakim tidak mutlak terikat dengan jurisprudensi seperti di negara
Anglo

Saxon

di

mana

hakim

secara

mutlak

mengikuti

jurisprudensi.218
Ter

Haar

mengemukakan

bahwa

sewaktu

hakim

menentukan hukum, dan menetapkan mana yang merupakan
hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan
masyarakat. Hakim harus memberi keputusan sesuai dengan
keadaan sosial yang nyata (sociale werkelijkheid). Dengan demikian
dapat

tercapai

maksud

daripada

hukum:

“suatu

keadilan

berdasarkan keadilan di masyarakat”.219
Penggunaan Perjanjian Baku dalam praktik di Indonesia
banyak digunakan oleh

pengusaha, misalnya dalam

usaha

Knottenbelt, Tortinga, Inleiding in het Nederlandse Recht, Gouda
Quint, Arnmen, 1979, hal.98.
218 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2009, hal.91.
219 Subekti, Op.Cit., hal.92.
217
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perparkiran

pengelola

parkir

dalam

karcisnya

sering

mencantumkan klausula baku yang isinya bahwa “pengelola jasa
perparkiran tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan
barang-barang atau kendaraan yang diparkir dan segala kehilangan
terhadap barang-barang tersebut merupakan tanggung jawab
pemilik kendaraan”. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontrak
baku/ standar yang dibuat oleh pelaku usaha. Kontrak tersebut
memuat klausula eksonerasi yang menyatakan bahwa kehilangan
barang atau kendaraan menjadi tanggungan pemilik sendiri.
Dalam menghadapi perkara yang berkaitan dengan masalah
klausula baku semacam itu, di Belanda pada awalnya hakim
menggunakan konstruksi kesusilaan (goede zeden) dan ketertiban
umum, sebagaimana diterapkan dalam Bovag Arrest II. Perjanjian
dengan syarat-syarat dan klausula eksonerasi bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum. Belakangan mulai tahun 1967
melalui putusan Hoge Raad dalam perkara Saladin v. Hollandsche
Bank Unie, Hoge Raad mulai merubah arah dari konstruksi
kesusilaan dan ketertiban umum ke arah itikad baik/ kepatutan.
Dalam perkara Saladin v. Hollandsche Bank Unie tersebut hakim
dapat menyingkirkan klausula eksonerasi atas beberapa faktor
seperti berat ringannya kesalahan, sifat dan isi perjanjian,
kedudukan

sosial,

memperjanjikannya,

hubungan
dan

tingkat

intern

para

pihak,

cara

kesadaran para pihak atas
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dicantumkannya klausula yang bersangkutan.220 Dengan pola pikir
yang demikian, hakim dapat mengemukakan alasan yang lebih
mudah untuk menyingkirkan klausula eksonerasi yang harus
dianggap tidak patut.
Terhadap klasula baku yang berkaitan dengan akibat
adanya perubahan keadaan yakni perubahan nilai uang, Mahkamah
Agung secara konsisten menerapkan yurisprudensi yang membagi
risiko masing separo bagi debitur dan kreditur. Sejalan dengan
kasus di Negeri Belanda bahwa putusan tersebut telah didasarkan
pada kepatutan.221 dalam hal ini pengadilan telah menerapkan asas
kepatutan dalam penggunaan klausula eksonerasi.
Terhadap klausula yang terdapat perjanjian baku yang
menerapkan bunga terlampau tinggi. Hakim dengan asas kepatutan
dapat menilai apakah perjanjian dilaksanakan secara rasional dan
patut. Dengan asas ini sesungguhnya hakim menilai prestasi para
pihak yang terdapat dalam perjanjian baku itu rasional patut atau
tidak. Kemudian setelah hakim menilai adanya ketidakrasionalan
atau ketidakpatutan prestasi itu, hakim dapat meniadakan atau
mengurangi kewajiban kontraktual, sehingga prestasi itu menjadi
rasional dan patut. Jika dilihat dari sisi kerasionalan prestasi para
pihak dapat diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, sedangkan
W.M.Kleyn et.al, Compedium Hukum Belanda, Yayasan Kerjasama
Ilmu Hukum Indonesia – Negeri Belanda, s’Gravenhage, 1978, hal.152-153.
221 Subekti, Op.Cit., hal.42-43.
220
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apabila dilihat dari sisi kepatutan maka doktrin itikad baik dalam
pelaksanaan kontrak dapat dipergunakan. Dapat ditelusuri juga
adanya cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan diantara
para

pihak,

karena

penyalahgunaan

ini

keadaan.

merupakan
Sedangkan

unsur

utama

apabila

ajaran

diarahkan

ketidakpatutan atau ketidakadilan yang diterima salah satu pihak
maka ini merupakan unsur utama dari ajaran itikad baik dalam
pelaksanaan kontrak.
Terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam
perjanjian baku seperti dalam perjanjian antara pelaku usaha dan
konsumen perumahan terutama dikhususkan kepada konsumen
menengah ke bawah yang mempunyai posisi tawar yang berbeda
dengan pelaku usaha yang menggunakan perjanjian baku. Maka
hakim dapat menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan
(undue influence atau misbruik van omstandigheden). Hakim harus
meneliti terlebih dahulu sejarah terbentuknya perjanjian atau
sejarah terbenteuknya kata sepakat di antara para pihak. Jadi, yang
diperhatikan di sini adalah keadaan yang terjadi pada fase pra
kontrak. Terjadinya penyalahgunaan keadaan di sini diawali dengan
ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Salah satu pihak
memiliki posisi tawar lebih tinggi dari pihak lainnya. Jika akan
dibawa ke doktrin penyalahgunaan keadaan maka pengadilan harus
membuktikan apakah dengan posisi tawar yang lebih kuat itu, ia
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manfaatkan untuk menarik keuntungan secara tidak patut. Hal
tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Kedudukan
dan posisi tawar yang lebih kuat itu dapat terjadi karena
keunggulan ekonomi atau keunggulan kejiwaan. Dalam hal
perjanjian

perumahan

berhadapan dengan

posisi

tawar

pelaku

usaha

apabila

golongan menengah ke atas cenderung

memiliki posisi tawar yang lebih seimbang. Hal ini dikarenakan
kedudukan yang erat kaitannya dengan status sosial dan ekonomi
seseorang. Akan tetapi, apabila pelaku usaha berhadapan dengan
konsumen menengah ke bawah maka sering dijumpai posisi tawar
yang tidak seimbang karena konsumen tersebut hanya ditawarkan
take it or leave it kontrak.
Di Indonesia belum ada ketentuan undang-undang yang
secara spesifik memberikan aturan-aturan dasar yang harus
diperhatikan apabila sesuatu pihak dalam perjanjian menghendaki
agar suatu klausula yang memberatkan dalam perjanjian baku
berlaku bagi hubungan hukum antara pihaknya dengan mitra
janjinya.222 Oleh karenanya, diserahkan kepada hakim untuk
menilai klausula yang memberatkan tersebut secara kasuistis.

222

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal.87.
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D. Peran Pemerintah untuk Mengawasi Kontrak
Baku yang Melanggar Hukum Kepribadian
Bangsa
Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa
perubahan-perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat
serta sistem nilai sosialnya menjadi perhatian luas di kalangan
sarjana hukum dan para cendikiawan lain yang ikut serta, baik aktif
maupun pasif, dalam proses pembangunan itu. Pada satu sisi,
hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban
dan kemantapan tata hidup masyarakat, sedang di lain pihak
pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru
yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu
sendiri.223
Di bidang materi hukum masih terdapat beberapa
permasalahan, antara lain adanya:224
1. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak
tumpang tindih, inkonsistensi, dan bertentangan antara
peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara

223 Selo Sumardjan, “Perubahan-perubahan Sosial Budaya dan
Hubungannya dengan perkembangan Hukum” dalam “Simposium Masalah
Peralihan Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Modern dan
Pengaruhnya Terhadap Hukum”, diselenggarakan Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas
Hukum Universitas Hasanudin, 9-11 Maret 1981, hal.49.
224 Ahmad M.Ramli, Op.Cit., hal.230.
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peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan
yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.
2. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang
jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan
atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan
terjadinya inkonsistensi.
3. Implementasi

undang-undang

terhambat

peraturan

pelaksanaannya. Pada asasnya undang-undang yang baik
adalah

undang-undang

diimplementasikan

dan

yang

langsung

tidak memerlukan

dapat
peraturan

pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan untuk
menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat
operasionalisasi peraturan perundang-undangan.
Tuntutan

reformasi

di

bidang

hukum

akan

selalu

diperdengarkan dan kendala reformasi hukum yang akan dialami di
dalam reformasi hukum di Indonesia adalah:225
a. Teknis, yakni dalam bentuk mengenali nilai, norma yang
hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari
berbagai suku bangsa;

225 Hermayulis, Terbentuk dan Pembentukan Hukum: Suatu Pemikiran
dalam Reformasi Hukum di Indonesia, dalam E.K..M. Masinambow, (ed.),
Hukum dalam Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan untuk
Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof.Dr.T.O.Ihromi, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2000, hal.96.
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b. Kelembagaan, yakni sampai saat ini di Indonesia belum
disepakati adanya satu lembaga yang khusus mengkaji
berbagai peraturan perundang-undangan dan sekaligus
dikhususkan

untuk

menyusun

dan

mengkoordinasi

pembentukan undang-undang;
c. Filosofis, adanya kecenderungan mengabaikan arti penting
pertimbangan filosofis terhadap suatu perundang-undangan
yang akan disusun. Hal ini dapat diketahui dari seringnya
ditemukan peraturan perundang-undangan yang dalam
waktu singkat harus dirubah, karena adanya perubahan
kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;
d. Politik

hukum,

peraturan

yang

ditetapkan

perundang-undangan

dalam
di

penyusunan

Indonesia

tidak

dirumuskan secara tegas ke arah mana aturan akan
dialirkan, apakah akan mengutamakan keikutsertaan di
dalam pencaturan ekonomi dunia atau akan memperkuat
ketahanan di dalam negeri dalam rangka menghadapi
pencaturan politik ekonomi dunia;
e. Pengaruh luar, reformasi hukum yang sesuai dengan nilai,
norma, dan budaya bangsa Indonesia akan sulit diwujudkan
sepanjang

Indonesia masih “didikte” oleh

kekuatan -

kekuatan asing seperti IMF di dalam memberikan pinjaman
kepada Indonesia atau badan-badan lainnya.
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Dalam negara hukum, yaitu dalam negara di mana
kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan hukum dan
bukannya berdasarkan kekuatan, kesinambungan sikap dan
konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga itu amat
menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan
sikap dan konsistensi dalam tindakan juga akan mengakibatkan
kaburnya kepastian hukum. Karena lembaga-lembaga kenegaraan
yang

bertanggung

jawab

atas,

dan

berwenang

terhadap

penyelenggaraan hukum itu pada akhirnya merupakan produk dari
proses politik, kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan
mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik.226
Perubahan Pertama terhadap Undang-Undang Dasar Tahun
1945, telah membawa perubahan terutama terhadap kekuasaan
membentuk undang-undang, dari semula yang dipegang oleh
presiden, beralih menjadi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Hal
ini memiliki pengaruh terhadap kualitas pembentukan undangundang di Indonesia. Langkah-langkah ke arah pembentukan
undang-undang yang lebih berkualitas, sebagai bagian dari usaha
untuk mendukung reformasi hukum, telah diimplementasikan
melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Upaya perbaikan
tersebut menyangkut proses pembentukannya (formal), maupun

226

Ibid.
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substansi yang diatur (materiil). Langkah ini diharapkan dapat
memberikan jaminan, bahwa undang - undang yang dibentuk
mampu menampung pelbagai kebutuhan dan perubahan yang
cepat, dalam pelaksanaan pembangunan.227
Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi
dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh
pemerintah.228 Legal policy yang dituangkan dalam undang-undang
menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan
yang hendak dicapai pemerintah untuk mengarahkan masyarakat
menerima nilai-nilai baru.
A.Hamid
pembentukan

S.Attamimi
peraturan

menjelaskan,

bahwa

perundang-undangan

asas-asas

yang

patut,

berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi
penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai,
sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai
dengan

proses

dan

prosedur

pembentukan

yang

telah

ditentukan.229

227 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang Baik,
Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.1.
228 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
Lingkungan Nasional , Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal.12.
229 A.Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam
Penyelenggaraam Pemerintah Daerah, Disertasi, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1990, hal.331.

147

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang
menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas,
dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang,
yaitu pertama, landasan yuridis (juridische gelding); kedua,
landasan sosiologis (sociologische gelding); dan ketiga, landasan
filosofis. Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undangundang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki
kaidah yang sah secara hukum (legal validity), dan mampu berlaku
efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar,
serta berlaku untuk waktu yang panjang.230
Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau
merupakan kegunaan hukum. Keadilan menjadi tugas hukum
merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian
hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian
hukum merupakan pencerminan asas tidak merugikan orang lain,
sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan asas
bertindak sebanding. Oleh karena keserasian antara kepastian
hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum
sesungguhnya dipengaruhi oleh:231

230Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundangundangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994,
hal.14.
231 Soerjono Soekanto, , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.143.
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a. Hukum itu sendiri;
b. Kepribadian penegak hukum;
c. Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat;
d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat;
e. Kebudayaan yang dianut masyarakat.
Hukum

menjadi

ideal

erat

hubungannya

dengan

konseptualisasi keadilan secara abstrak itu. Asas-asas yang abstrak
itu harus diturunkan (diderivasi) menjadi suatu aturan-aturan yang
lebih konkret. Dalam usahanya yang demikian itu ia bisa melangkah
sangat jauh, sehingga hubungannya dengan keadilan dirasakan
samar-samar.232
Pembagian klasik yang sampai sekarang masih digunakan
meskipun banyak diperdebatkan ialah pembagian hukum menjadi
hukum publik dan hukum privat. Hukum publik lazimnya
dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan
mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum
publik ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang merupakan
dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara
melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan
negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka
pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.233

232
233

Satjipto Rahardjo, 2000, Op.Cit., hal.169-170.
Sudikno Mertokusumo, 2003, Op.Cit., hal.129.

149

Hukum

privat atau hukum perdata adalah hukum yang

mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter
mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu. Dalam
hal ini negara tidak pada tempatnya mencampuri urusan
kepentingan hukum perseorangan. Apabila di dalam hubungan
hukum perseorangan telah dicampuri oleh negara, maka telah
terjadi pergeseran terminologi kepada hubungan hukum publik.234
Dalam praktik hukum, banyak sekali campur tangan
pemerintah dalam hubungan hukum perdata sehingga dapat
mengaburkan terminologi itu sendiri. Kenyataan hukum ini
merupakan bukti dinamika realistik yang harus disikapi dengan
terminologi baru. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan untuk
kepentingan akademik dalam membedakan terminologi hukum
perdata dan hukum publik.235
Ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk
membedakan antara hukum publik dan hukum privat atau perdata,
antara lain sebagai berikut:236
a. Dalam hukum hukum publik salah satu pihaknya adalah
penguasa, sedangkan dalam hukum privat atau perdata
kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup

Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, Op.Cit., hal.6.
Ibid. hal.7.
236 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit.hal.130.
234
235

150

kemungkinan bahwa dalam hukum perdatapun penguasa
yang dapat menjadi pihak juga.
b. Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan
peraturan hukum privat atau perdata pada umumnya
bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat
memaksa.
c. Tujuan hukum publik ialah untuk melindungi kepentingan
umum, sedangkan tujuan hukum privat atau perdata adalah
melindungi kepentingan perseorangan atau individu.
d. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan
individu,

sedangkan

hukum

privat

atau

perdata

berhubungan dengan hubungan hukum antara individu.
Dewasa ini menunjukkan perkembangan hukum perdata
menunjukkan makin meningkatnya campur tangan penguasa dalam
hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya
ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, makin banyaknya
pembatasan-pembatasan kebebasan individu dan sebagainya. Ini
semuanya menyebabkan semakin kaburnya batas antara hukum
publik dan hukum privat atau perdata.
Banyak pula ahli hukum yang mengajukan keberatan atas
pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata. Dalam
pendapatnya bahwa pandangan itu menentang pembagian hukum
dalam dua bagian, karena bagi pandangan tersebut segala hukum
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mempunyai

hubungan

yang

langsung

dengan

rakyat

dan

masyarakat, dengan perkataan lain segala hukum adalah hukum
masyarakat, jadi hukum publik.
Ada dua keberatan yang dikemukakan terhadap pembedaan
hukum publik dan hukum perdata: 237
a. Keberatan pertama ialah: bahwa kepentingan umum yang
menyangkut tiap-tiap peraturan hukum. Segala hukum
tertujukan kepada kepentingan umum. Hukum juga hukum
perdata bukanlah untuk memelihara kepentingan partikelir,
melainkan kepentingan segala orang. Pembentuk undangundang harus selalu mengingat kepentingan umum dalam
menetapkan peraturan-peraturan hukum;
b. Keberatan kedua terhadap pembedaan itu bahwa tak
mungkinlah dapat ditarik batas yang tajam antara
kepentingan umum dan kepentingan khusus. Istilah-istilah
tersebut menyatakan gambaran yang sangat samar-samar
dan karena itu tak dapat dipakai sebagai kriterium untuk
pembedaan hukum dalam hukum publik dan hukum
perdata.
Oleh karenanya, sangat sulit menarik batas yang nyata
antara hukum publik dan hukum privat atau perdata. Ada terdapat
sejumlah hubungan-hubungan yang terang termasuk wilayah
237

Van Apeldoorn, Op.Cit., hal.172-177.
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hukum perdata, dan terdapat sejumlah hubungan-hubungan yang
nyata juga termasuk hukum publik. Selain itu juga terdapat
sejumlah hubungan yang memperlihatkan sifat campuran dari
kedua wilayah hukum tersebut.
Tidak hanya terdapat batas yang nyata antara hukum publik
dan hukum perdata, melainkan batas antara kedua hal itu juga
selalu

bergerser.

memperlihatkan

Pada

umumnya

tendens

perluasan

perkembangan
hukum

hukum

publik

dengan

mengorbankan unsur hukum perdata. Banyak yang kini termasuk
hukum publik, yang dahulunya tak termasuk dalam wilayah hukum
ini. Hal ini dikarenakan kini sudah biasa dipandang sebagai
kepentingan umum, yang dahulu semata-mata berlaku sebagai
kepentingan khusus.238
Norma hukum secara ideal harus memenuhi asas lex certa,
yaitu rumusan harus pasti (certainty) dan jelas (concise), serta tidak
membingungkan (unambiguous). Disharmoni normatif dalam
peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan: timbulnya
disharmoni penafsiran yang pada gilirannya timbul pula disharmoni
dalam

pelaksanaannya;

ketidakpastian

hukum;

peraturan

perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku
kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan
238

Ibid.hal.179-180.
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sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur (disfungsi
hukum).
Di sisi lain disharmoni normatif antara hukum publik dan
hukum privat dapat menimbulkan pertanyaaan terkait dengan
pentingnya pemisahan antara hukum publik dan hukum privat.239
Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemisahan antara
hukum publik dan hukum privat. Van Apeldoorn memisahkan
hukum publik dan hukum privat berdasar isi aturan-aturan hukum.
Dikatakan bahwa pada dasarnya isi aturan-aturan hukum adalah
mengatur

mengenai

kepentingan-kepentingan

yang

khusus

(personal) dan kepentingan-kepentingan yang umum. Kepentingankepentingan yang khusus diatur dalam hukum privat dan yang soal
akan

dipertahankan

atau

tidak

diserahkan

kepada

yang

berkepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan yang umum
diatur dalam hukum publik dan oleh karenanya, soal yang
mempertahankannya diserahkan kepada pemerintah.240
Cikal bakal dari pemisahan antara hukum public dan hukum privat
untuk pertama kalinya dilakukan oleh Domitius Ulpianus, seorang ahli
hukum Romawi terkemuka yang pernah menjadi penasehat hukum kaisar
Alexander (tahun 222) namun terbunuh dalam suatu huru hara di istana.
Dala naskah Ulpian Digesta Iustiniani 1.1.2.dengan tegas tercatat
doktrinnya: “publicum ius est quod ad statum Romanae spectat, privatum
quod ad singulorum utilitatern” (hukum publik adalah yang berkenaan
dengan status kenegaraan Romawi, sedangkan hukum privat adalah yang
berkenaan dengan kepentingan perseorangan). Heinrich Honsell,
Romisches Recht, Spinger, Berlin,Heldelberg, New York, 2002, hal.20.
240 Van Apeldoorn, Op.Cit.,, hal.172.
239
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Sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus,
tidak berarti bahwa pemerintah pada menjalankan kewajibannya
sama sekali tidak terikat pada hukum perdata dan dapat
mengenyampingkannya sesukanya. Dan pemerintahpun dapat
terikat pada hukum perdata karena ia adalah hukum. Atau dengan
perkataan lain, pemerintah sama sekali tidak dapat mencampuri
kepentingan khusus dari warga negara, selain berdasarkan hukum
(asas negara hukum). Jadi hukum publik mengatur kekuasaan
pemerintah, untuk melanggar hukum perdata demi kepentingan
penyelenggaraan kepentingan umum. Dengan demikian, maka
pemerintah dalam menjalankan kewajibannya, hanya terikat pada
hukum perdata, sepanjang hukum publik tidak membebaskannya
dari ikatan tersebut.241
Dalam

kenyataannya,

seringkali

sulit

mengadakan

pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus,
berarti bahwa ada lembaga-lembaga hukum yang mempunyai sifat
hukum publik bercampur dengan hukum perdata, karena di
samping

kepentingan - kepentingan khusus juga tersangkut

kepentingan-kepentingan

umum

secara

pasif.

Konsistensi

penerapan aturan hukum harus didukung pemisahan tegas antara
hukum publik dan hukum privat. Baik konsistensi penerapan
maupun pemisahan hukum akan berpengaruh pada kepastian
241

Ibid., hal.175-176.
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hukum.

Ditinjau dari sistem hukum nasional, telah timbul

disharmoni normatif yang merumuskan dan menyentuh cakupan
terminologi normatif antara hukum publik dan hukum privat terkait
keuangan negara dan kerugian negara serta kekayaan negara yang
dipisahkan; dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003,
tentang Badan Usaha Milik Negara, berkaitan dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Oleh karenanya, sulit menarik batas yang nyata antara
hukum privat dan hukum publik sedemikian rupa, sehingga orang
dapat menentukannya untuk tiap-tiap hubungan. Ada terdapat
sejumlah hubungan yang terang termasuk wilayah hukum privat
dan ada pula hubungan-hubungan yang nyata juga termasuk hukum
publik. Tetapi, di sampingnya terdapat juga sejumlah hubungan
yang memperlihatkan sifat campuran dan termasuk golongan yang
satu atau yang lain, bergantung terhadap kepentingan mana yang
lebih berat apakah unsur kepentingan khusus atau kepentingan
umum. Dan tidak hanya tak terdapatnya batas yang nyata antara
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hukum publik dan hukum privat, melainkan batas antara kedua hal
itu juga selalu bergeser. Pada umumnya perkembangan hukum
memperlihatkan tendens perluasan unsur hukum publik dengan
mengorbankan unsur hukum privat.242
Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden sebagai lembaga
yang diberi kewenangan utama dalam pembentukan undangundang serta Dewan Perwakilan Daerah untuk materi undangundang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini tidak
lepas dari berbagai permasalahan sebagaimana diungkapkan
Thohari dalam analisisnya bahwa:243
“.....untuk menentukan optimalisasi pelaksanaan fungsi
pembentukan undang-undang, disadari sepenuhnya bahwa
kondisi internal masing-masing kelembagaan khususnya
DPR
sangat
signifikan
memengaruhi
proses
pembentukannya, di samping faktor eksternalnya. Faktor
internal DPR antara lain dipengaruhi oleh: Pertama,
Konstelasi politik dari kekuatan politik yang ada di DPR;
Kedua, Mekanisme pembahasan yang ada di DPR yang tidak
sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan
suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), karena adanya
tingkatan (pentahapan) pembicaraan (Tingkat I dan II)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR;
Ketiga, Kondisi sumber daya yang dimiliki oleh DPR, baik
faktor pendukung sumber daya manusia, maupun
keterbatasan waktu; Keempat, Pelaksanaan fungsi-fungsi
lain yang juga menjadi kewenangan DPR, sebagaimana
Ibid. hal.179.
A.Ahsin Thohari, Dari Rubber Stamp ke Superbody, Opini Kompas, 25
Juli 2003.
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diatur dalam Pasal 20 A UUD 1945 hasil Perubahan Kedua,
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pergeseran
kekuasaan pembentukan undang-undang yang saat ini
berada di DPR, juga telah banyak menuai kritik dalam
implementasinya. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh
terdapatnya kecenderungan, bahwa
dalam proses
pembentukan
suatu
undang-undang
menampung
kepentingan publik tidak mendapat tempat sebagaimana
layaknya. Kondisi demikian telah menempatkan DPR
sebagai lembaga yang super body.”
Secara teoretis peraturan perundang-undangan merupakan
suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan
adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian di
dalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan
merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu sistem hukum nasional.
Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis
dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan
ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Secara praktis keterbatasan kapasitas para pemangku
kepentingan, termasuk para penegak hukum, dalam memahami dan
menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya
penerapan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari dasar
pemikiran tersebut langkah awal yang harus ditempuh adalah
melakukan harmonisasi sistem interpretasi dan pemahaman hukum
terhadap

unsur - unsur atau bagian - bagian dalam peraturan
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perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin
kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.
Walaupun ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun
hukum publik (sebelum berlakunya UUPK), dapat digunakan untuk
menyelesaikan hubungan atau masalah konsumen dengan penyedia
barang dan/atau penyelenggara jasa, tetapi mengandung beberapa
kelemahan tertentu antara lain:244
1. KUH Perdata dan KUH Dagang tidak mengenal istilah konsumen;
2. Semua subjek hukum tersebut di atas adalah konsumen,
pengguna barang dan/atau jasa;
3. Hukum perjanjian (Buku III KUH Perdata) menganut asas hukum
kebebasan berkontrak, sistemnya terbuka, dan merupakan
hukum pelengkap;
4. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Hukum acara perdata yang digunakan tidak membantu
konsumen dalam mencari keadilan;
6. Dasar filsafat dalam penyusunan KUH Perdata dan KUH Dagang
adalah Laisser Faire, sedangkan falsafah Indonesia adalah
Pancasila.
Baik pada tertib mikro maupun makro, terjadi beberapa
permasalahan yang

menyangkut

penegakan hukum. Proses

Ningrum Natasya Sirait, Peraturan Perundang-undangan Hukum
Konsumen/Hukum Perlindungan Konsumen, makalah yang disampaikan
pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal.1-3.
244
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penegakan hukum merupakan penyerasian antara nilai-nilai,
norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila
terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah di dalam proses
penegakan hukum.245
Tan Kamello246 dalam tulisannya yang berjudul Penegakan
Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum dalam pendekatan
sistem dapat dilakukan melalui: (1) Membangun kesadaran publik
(public conciousness); (2) Mempersiapkan substansi hukum (legal
substantive); (3) Melakukan sosialisasi hukum (socialization of law);
(4) Mempersiapkan aparatur hukum (legal structure); (5)
Menyediakan sarana dan prasarana hukum (legal facilities); (6)
Menegakkan hukum (law enforcement); (7) Menciptakan kultur
hukum (legal culture); (8) Melakukan kontrol hukum (legal control);
(9) Melahirkan kristalisasi hukum (crystallization of law).
Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh berbagai pihak
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hukum. Upaya-upaya
tersebut antara lain adalah:247

Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal.51.
Tan Kamello, “Penegakan Hukum”, Disampaikan dalam Diskusi
Publik tentang Penegakan Hukum, FH USU Medan, 6 September 2006.
247 Lili Rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini: dari
Perspektif Teori dan Filosofikal, dalam Kapita Selekta Tinjauan Kritis atas
Situasi dan Kondisi Hukum di Indonesia, seiring perkembangan
Masyarakat Nasional & Internasional, Bandung, Widya Padjajaran, 2009,
hal.1
245
246
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1. Dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai
banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa
keadilan masyarakat (tidak aspiratif);
2. Dengan membuat undang-undang baru untuk dapat
mengganti

perundang-undangan

yang

dinilai

banyak

memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan
masyarakat (tidak aspiratif);
3. Dengan melakukan penelitian-penelitian yang mendalam
oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap perundangundangan yang dinilai bermasalah;
4. Dengan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh para hakim
sebagai penegak hukum.
Kepatuhan atau kesadaran hukum sangat ditentukan oleh
dimilikinya budaya hukum oleh seseorang, terutama aparat
penegak dan semua unsur penting yang terlibat dalam pelaksanaan
suatu aturan. Budaya hukum yang dimaksud adalah kepatuhan dan
kesadaran hukum dalam proses pembuatan dan penegakan,
termasuk kegiatan pengawasan aparat penegak hukum terhadap
penerapan aturan-aturan tersebut.
Terhadap keberadaan kontrak baku yang tidak hanya di
bidang perumahan, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Pengaturan
materi perjanjian tidak dapat semata-mata diserahkan kepada para
pihak, tetapi perlu diawasi pemerintah dalam bentuk, misalnya
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semua kontrak baku sebelum digunakan atau ditujukkan kepada
masyarakat banyak, harus diumumkan dalam Berita Negara atau
didaftarkan di instansi yang berwenang.248 Diperlukan adanya
Komisi Pengawas Perjanjian Baku (kontrak standar) di bawah
Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang berfungsi
melakukan

pengawasan

penggunaan

kontrak

baku

secara

preventif.249
Di Belanda, komisi pengawas terhadap kontrak baku sudah
diatur dalam Pasal 5.1.2 ayat (2) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
yang menentukan:
“Suatu ketentuan standar ditetapkan, diubah, dan dicabut
oleh komisi yang ditunjuk Menteri Kehakiman. Mengenai
susunan dan cara kerja komisi tersebut akan diatur dengan
ketentuan lebih lanjut melalui undang-undang”.
Negara
perumahan dan

bertanggung

jawab

atas

penyelenggaraan

kawasan permukiman yang pembinaannya

dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya di bidang
pengawasan terhadap

kontrak

baku di bidang perumahan dan

248
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard),
Perkembangannya di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU Medan,
pada tanggal 30 Agustus 1980, hal.31
249YLKI, Laporan Diskusi Terbatas tentang Development of Indonesian
Consumer Protection Act (Comparative Study & Draft Evaluation), Jakarta,
1994, hal.6-7.
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kawasan

permukiman

sehingga

diperlukan

campur

tangan

pemerintah terhadap keberadaan kontrak baku yang melanggar
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