
9

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst

(bahasa Belanda) atau contract (bahasa Inggris).3 Pasal 1313

Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disingkat BW) menyebutkan

bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal tersebut menerangkan secara sederhana tentang pengertian

perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang

mengikatkan diri.4

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa

definisi perjanjian di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas.

Karena ruang lingkup perbuatan di lapangan dapat berupa perjanjian

yang sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam buku III

BW yang dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan

uang.5

Subekti  mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa

di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang

3 Salim, H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 160.
4 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 63.
5 Mariam Darus Badrudjaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2001), hlm 65.
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itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini,

timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

perikatan.6 Dengan demikian hubungan hukum yang lahir setelah

seseorang melakukan perjanjian adalah suatu perikatan. Perjanjian

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan selain

undang-undang.

Pada dasarnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk

tertentu, dapat secara dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal

suatu perjanjian dibuat secar tertulis maka bersifat sebagai alat bukti

apabila terjandi perselisihan.7 Meskipun untuk beberapa perjanjian

tertentu ditentukan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut tidak

sah bila bentuknya tidak sesuai undang-undang. Dengan demikian

bentuk tertulis tidak hanya menjadi alat pembuktian saja, melainkan

sebagai syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Seperti perjanjian

mendirikan perseroan terbatas harus dengan akta notaris sesuai dengan

Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.8

2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian ada tiga macam, yaitu :9

6 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1998), hlm 1.
7 Mariam Darus Badrudjaman, dkk, Ibid.
8 Ibid. hlm 65-66.
9 Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian, (Jakarta : Visimedia,
2010), hlm 20.
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a. Essensialia yaitu unsur mutlak yang harus ada dalam
perjanjian. Tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak mungkin ada.
Contoh : harga dan barang yang harus disepakati dalam
pejanjian jual beli.

b. Naturalia yaitu unsur yang tidak diperjanjikan secara khusus,
tetapi dengan sendirinya dianggap ada karena melekat dalam
perjanjian. Unsur ini sudah diatur dalam undang-undang,
namun dapat dibuat kesepakatan lain oleh kedua belah pihak.
Contoh : pasal 1276 BW dinyatakan bahwa biaya penyerahan
ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan
ditanggung oleh pembeli. Jika dalam perjanjian tidak
disebutkan, secara otomatis penjual menanggung biaya
penyerahan. Tetapi dengan kesepakatan kedua belah pihak
biaya penyerahan dapat ditanggung oleh pembeli.

c. Accidentalia yaitu unsur perjanjian yang ditambahkan oleh
para pihak ketika undang-undang tidak mengatur tentang hal
tersebut. Karena tidak diatur undang-undang, maka unsur
tersebut harus dimuat secara tegas dalam perjanjian.
Contohnya, memilih domisili hukum jika terjadi sengketa.

3. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1320 BW  menyatakan bahwa syarat-

syarat sah suatu perjanjian adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

c. Mengenai suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat pertama, dinamakan syarat subjektif karena

mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian,

sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena
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mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang

dilakukan.10

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara

satu orang lebih dengan pihak lainnya. Yang dimaksud sesuai adalah

pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui

orang lain.11 Dari Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 BW

disebutkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian

harus bersepakat atau setuju mengenai klausula-klausula dalam

perjanjian yang diadakan tersebut. Kesepakatan tersebut bersifat

bebas, yaitu kehendak sukarela para pihak, tidak ada paksaan dari

pihak manapun, dan tidak mengandung unsur kekhilafan dan

penipuan.

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum.12 Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa

atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Ketentuan Pasal 1330 BW menyebutkan bahwa orang yang tidak

cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

a. Mereka yang belum dewasa

Dalam pasal 330 BW dijelaskan belum dewasa adalah mereka

yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih

10 Mariam Darus Badrudjaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2001), hlm 73.
11 Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2010), hlm 23.
12 Ibid. hlm. 24.
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dulu kawin. Orang yang belum dewasa ini berada di bawah

kekuasaan orang tua, sehingga segala perbuatan hukum yang

berkaitan dilaksanakan oleh orang tuanya. Terhadap perkawinan

yang dibubarkan sebelum mereka berumur 21 (dua puluh satu)

tahun tidak menyebabkan mereka kembali dalam kedudukan

belum dewasa.13

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Menurut Pasal 433 BW, orang yang diletakkan di bawah

pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada

dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa

yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya

dan karena itu tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.

Sehingga untuk melakukan perjanjian setiap orang yang

diletakkan dibawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.14

c. Orang-orang perempuan yang telah bersuami

Menurut pasal 108 BW, seorang perempuan yang bersuami

memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya

untuk mengadakan suatu perjanjian. Namun ketentuan pasal 108

BW tersebut dicabut oleh Pasal 31 undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut

13 Mariam Barus Badrudjaman, dkk, Op. Cit., hlm. 78.
14 Ibid.
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Undang-Undang Perkawinan) juncto Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963.15

Objek perjanjian (onderwerp der overeenkomst) adalah prestasi

(perjanjian pokok). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban

debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Berdasarkan pasal 1234

BW, prestasi terdiri atas 3 hal yaitu prestasi untuk memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh

perjanjian jual beli rumah, pemilik rumah memiliki prestasi untuk

menyerahkan hak milik atas rumah sedangkan pembeli harus

menyerahkan uang sebesar harga yang telah disepakati.16

Pada Pasal 1320 BW tidak dijelaskan pengertian causa yang

halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 BW hanya menyebutkan causa yang

dilarang. Suatu sebab (causa) adalah terlarang apabila bertentangan

dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad

sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi

tujuan para pihak. Sebagai contoh perjanjian jual beli motor curian

yang pada hakikatnya tidak akan mencapai tujuan karena pembeli

pasti menginginkan motor tersebut merupakan barang sah.17

Masing-masing syarat dalam perjanjian memiliki konsekuensi

hukum yang berbeda apabila tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian.

Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian

15 Salim, H. S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafikas,
2010), hlm. 24.
16 Ibid.
17 Ibid. hlm. 25.
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maka terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui putusan

hakim.18 Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak

yang belum dewasa adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa

atau orang tua atau walinya. Dalam hal seorang di bawah pengampuan

pembatalan dimintakan oleh pengampunya. Jika seseorang

memberikan kata sepakat secara tidak bebas dapat diajukan

pembatalan oleh dirinya sendiri. Menurut pasal 1454 BW jangka

waktu untuk mengajukan pembatalan adalah selama 5 (lima) tahun.

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian

maka perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void). Artinya,

sejak awal perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah

ada suatu perikatan.19 Tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian

tersebut adalah gagal. Sehingga tiada dasar bagi para pihak untuk

saling menuntut di pengadilan.

4. Asas - Asas Perjanjian

Dalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, yaitu asas

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt

servanda.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak yang mengadakan perjanjian diberi kebebasan

untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan

18 Ibid.
19 Ibid.
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keinginannya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW

yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”.

Asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk :

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratannya;

4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau

lisan.

Asas kebebasan berkontrak berlatar belakang pada paham

individualisme yang secara emnrional lahir pada zaman Yunani,

yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat

dalam jaman Reinaissance melalui ajaran Hugo de Groot,

Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau pasca revolusi

Prancis.20

Pasca proklamasi asas kebebasan berkontrak tetap

dipertahankan sebagai hal essensial dalam hukum perjanjian.

Rumusan demikian Hukum Perdata Nasional mengatur

kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Falsafah negara Pancasila menampilkan

20 Mariam Darus Badruldjaman, dkk., Op. Cit., hlm. 84.

Gunadi Hamsyah,Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Penjualan Secara Bawah Tangan Terhadap Objek Hak Tanggungan
Atas Kesepakatan Antara Debitor dan Kreditor
UIB Repository©2016



17

keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara penggunaan

kewajiban asasi. Dengan kata lain kebebasan terkandung dalam

tanggung jawab.21

b. Asas Konsensualisme

Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 BW dan Pasal 1338

BW. Pasal 1320 BW penyebutnya tegas sedangkan dalam istilah

“semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang

diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi

kesempatan untuk menyatakan keinginnanya (will), yang

dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat

erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan

perjanjian.22

Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik

secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak

tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan

cara tidak tertulis dan tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan

menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang

tidak secara lisan.23

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan

dengan akibat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara

21 Ibid. hlm. 85 – 86.
22 Ibid. hlm. 87.
23 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. Cit., hlm 68.
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sah oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang. Asas ini

merealisasikan asas kepastian hukum.24

Selain ketiga asas di atas dalam perjanjian juga dikenal asas-asas

sebagai berikut :25

a. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap
orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap
prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

b. Asas Persamaan Hukum
Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa
subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan
tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek
hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua
belah pihak memenuhi dan melaksanakan pejanjian. Kreditor
mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk
melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

d. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian
hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya
perjanjian sebagai Undang - Undang bagi yang membuatnya.

e. Asas Moral
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, di mana

suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut
hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor. Hal ini
terlihat di dalam perwakilan sukarela (zaakwarneming), di mana
seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang
bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan
dan menyelesaikan perbuatannya.

Faktor-faktor yang memberikan motivasi yang
bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu
berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan
nuraninya.

24 Mariam Darus Badruldjaman, dkk., Op. Cit., hlm. 82.
25 Hasil Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985.
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f. Asas Kepatutan
Asas ini tertuang dalam pasal 1339 BW. Asas ini berkaitan
dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas
diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim
diikuti.

h. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara
debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang
perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitor
karena pihak debitor berada pada pihak yang lemah.

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan

istilah performance, dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai

suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak

yang telah mengikatkan diri.

Wanprestasi (default atau nonvfulfillment atau dalam bahasa

Indonesia disebut ingkar janji) adalah suatu perbuatan yang tidak

melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang

dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang

dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.26

Macam-macam wanprestasi adalah sebagai berikut :27

a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;

b. Terlambat melakukan apa yang diperjanjikan;

c. Tidak sempurna melakukan apa yang diperjanjikan;

26Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 87.
27 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. Cit., hlm.8.
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d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:28

a. Perikatan tetap ada
Kreditor masih dapat memenuhi kepada debitor pelaksanaan
prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu,
kreditor berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan
pelaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan
mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi
tepat pada waktunya.

b. Debitor harus membayar ganti kerugian kepada kreditor
sebagaimana diatur dalam pasal 1243 BW.

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu
timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan
atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor
tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra
prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan menegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah merupakan jenis

layanan perbankan yang cukup klasik. Jika dilihat dari sudut pandang

tersebut rumusan bank yang diberikan oleh Mac Leod sangatlah tepat,

28 Salim HS, Op.Cit., hlm 180.
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yaitu Bank is a Shop For The Sale of Credit. Sehingga tidak heran jika

didapatkan paradigma masyarakat yang berpendapat bank adalah

tempat untuk meminjam uang.29

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit

adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan

pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain di mana peminjam

berkewajiban melunasi utangnya sesuai jangka waktu dengan

pemberian bunga.

Dari rumusan sederhana tersebut, tampak bahwa hubungan

hukum antara pemberi kredit dalam hal ini bank (kreditor) dan

penerima kredit dalam hal ini nasabah (debitor), didasarkan kepada

perjanjian yang dalam praktik dikenal dengan nama perjanjian kredit.

Dalam hukum perdata, perjanjian kredit mengacu pada

ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pinjam - meminjam.

Karena unsur essensial yang terkandung dalam perjanjian kredit sama

dengan perjanjian pinjam - meminjam. Sebagaimana uraian pasal

1754 BW yang berbunyi :

”pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu
benda - benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

29 Santosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung : Mandar Maju, 2000) hlm 51.
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Perjanjian kredit pada suatu lembaga pembiayaan memiliki 3

(tiga) pihak yang saling berhubungan dan terkait di dalamnya, yaitu: 30

a. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen

Hubungan ini terjadi karena perusahaan pembiayaan dan

konsumen sebelumnya telah melakukan kontrak, yaitu kontrak

pembiayaan konsumen, atas dasar perjanjian kontrak yang

mereka tanda tangani tersebut maka para pihak terkait akan hak

dan kewajiban secara yuridis.

b. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier (Pemasok)

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan supplier

(pemasok) tidak memiliki hubungan kontraktual dan hubungan

hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan

konsumen sebagai pihak yang disyaratkan. Maksud persyaratan

tersebut adalah pembayaran atas barang - barang yang dibeli

konsumen dari supplier (pemasok).

c. Hubungan antara Konsumen dan Supplier (Pemasok)

Hubungan ini terjadi ketika konsumen yang ingin memiliki

suatu barang maka ia akan menghubungi perusahaan

pembiayaan guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit)

dan menghubungi supplier (pemasok) sebagai penyedia barang.

30Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 106.
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2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan unsur-

unsur kredit sebagai berikut :31

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa

prestasi yang akan diberikan baik dalam bentuk uang, barang

atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka

waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang waktu, yaitu satu masa yang memisahkan antara

pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada

masa yang akan datang.

c. Degree of risk yaitu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian

hari.

d. Prestasi adalah pemberian sesuatu yang dapat berupa uang.

3. Analisa Kredit

Sebelum mengabulkan suatu permohonan kredit, langkah

pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis permohonan kredit

tersebut guna menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit

macet.

31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 103.
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Pada umumnya untuk melakukan analisis terhadap suatu

permohonan kredit menggunakan kriteria 5 C atau sering dikenal

dengan the five C’s of credit analysis, yang terdiri dari :32

a. Character (Sifat)

Dalam hal ini, penganalisa kredit biasanya mencoba melihat

sifat pemohon tersebut melalui data pemohon kredit yang telah

disediakan bank. Untuk mengetahui lebih rinci karakter

sesungguhnya dari calon debitor, penganalisa dapat melakukan

wawancara.

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah

dalam membayar kredit.33 Hal ini dapat dilihat dari sumber

pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup

sehari-hari.

c. Capital (Modal)

Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang

cukup besar. Perhatian terhadap kemungkinan pengembalian

kredit yang diberikan dengan modal yang dimiliki oleh

pemohon kredit.

d. Collateral (Jaminan)

Collateral (jaminan) adalah agunan atau jaminan yang diberikan

oleh calon debitor. Dengan adanya jaminan, kreditor mendapat

32 Santosa Sembiring, Op. Cit., hlm 68.
33 Kasmir, Op. Cit., hlm. 118.
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kepastian bahwa apabila kredit yang diberikan tidak mampu

dilunasi oleh debitor maka jaminan akan dijual. Mengenai benda

jaminannya dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak

bergerak yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan.

e. Condition of economy (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan di mana harus

disesuaikan. Di samping itu juga keadaan perdagangan serta

persaingan dan lingkungan calon nasabah juga perlu

diperhatikan.

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan

yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu

sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi

bank tersebut didirikan. Dalam praktik perbankan, tujuan pemberian

suatu kredit sebagai berikut :34

a. Mencari keuntungan
Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh
keuangan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga
yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya
administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di
samping keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi
bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar
kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). Oleh
karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar
keuntungan mengingat biaya operasional bank yang juga relatif
besar.

34 Kasmir, Op. Cit., hlm. 105.
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b. Membantu usaha nasabah
Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang
memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk
modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitor akan
dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal
ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah.
Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam
berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang
disalurkan oleh pihak perbankan, maka peningkatan
pembangunan di berbagai sektor akan lebih baik, terutama
sektor riil.

Di samping itu pemberian kredit juga memiliki suatu fungsi

antara lain :35

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang,
dengan maksud jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak
akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan
kredit, uang tersebut memiliki daya guna untuk menghasilkan
barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar
dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah
yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah
tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh
debitor untuk mengolah barang yang semula tidak berguna
menjadi berguna atau bermanfaat. Dengan demikian kredit dapat
meningkatkan daya guna barang dari barang tidak berguna
menjadi barang yang berguna.

d. Meningkatkan peredaran barang.
Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari
satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang
beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau
kredit dapat pula meningkatkan  jumlah barang yang beredar.
Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk
kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat
stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan

35 Ibid. hlm. 107 109.
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akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh
masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang
dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan
devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan
kegairahan berusaha dengan memperoleh kredit. Usaha yang
dijalan juga akan terus tumbuh dan berkembang menjadi suatu
usaha yang semakin kompetitif.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat.
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin
baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah
kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut
tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula
mengurangi pengangguran. Di samping itu bagi masyarakat
sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan seperti gaji
bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung
atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi
masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan
saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si
pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan
meningkatkan kerja sama di bidang lain, sehingga dapat pula
tercapai perdamaian dunia.

5. Kredit Macet

Kredit macet (problem loan) adalah kredit yang mengalami

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur

kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitor. Dalam

setiap pemberian fasilitas kredit selalu mengandung risiko kemacetan.

Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian

yang harus ditanggung oleh bank. Dalam dunia praktik kemacetan

suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 unsur, yaitu :36

36 Ibid. hlm. 128.
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a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisa, penganalisa kurang

teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi

sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan

penghitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari penganalisa

dengan debitor sehingga dalam hasil analisa dilakukan secara

subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan

akibat 2 hal, yaitu :

1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja

untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank

sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan

nasabah tidak memiliki unsur kemauan untuk membayar,

walaupun sebenarnya nasabah mampu.

2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya, si debitor mau

membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit

yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran,

hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan

untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan upaya

penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti.
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Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara, antara

lain :37

a. Rescheduling
Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang
jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini
si debitor diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu
pembayaran kredit.

b. Reconditioning
Reconditioning adalah bank mengubah berbagai persyaratan
yang ada seperti :
1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini, penundaan hanya pada pembayaran bunga.
Sedangkan pembayaran pokok kredit tetap harus dibayar
seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga
Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan
beban nasabah. Penurunan suku bunga akan
mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil,
sehingga diharapkan dapat membantu meringankan
nasabah.

4) Pembebasan bunga
Dalam hal pembebasan bunga diberikan kepada nasabah
yang dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi
membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap
mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman
hingga lunas.

c. Retructuring
Retructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan
cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah
memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai
memang masih layak. Tindakan ini meliputi :
1) Menambah jumlah kredit;
2) Dengan menambah equity yaitu dengan cara menyetorkan

uang tunai atau tambahan dana dari pemilik.
Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah

untuk memperkuat posisi tawar-menawar bank dan debitor.38

37 Ibid. hlm. 129
38 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, ( Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2000), hlm. 133.
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d. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah
dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling
dengan restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang,
pembayaran bunga ditunda atau dengan reconditioning dengan
rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal
ditambah.

e. Penyitaan jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah
sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah
tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan merupakan turunan hasil dari Pasal

51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang

Pokok Agraria) yang telah menyediakan lembaga hak jaminan untuk

membebankan hak atas tanah, yakni Hak Tanggungan, sebagai

pengganti lembaga Hypotheek dan Credietverband.39

Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan telah dinanti

selama 30 (tiga puluh) tahun setelah disahkan Undang-Undang Pokok

Agraria. Sebelumnya berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Pokok

Agraria, pembebanan terhadap jaminan hak atas tanah masih

diberlakukan ketetntuan Hypotheek dalam buku III BW dan ketentuan

Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah

39 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.  3.
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dengan Staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum

diatur dalam undang-Undang Pokok Agraria.40

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan

utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamanakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya.41 Dengan pengertian

bahwa apabila debitor cidera janji maka kreditor berhak menjual

melalui pelelangan umum ataupun secara bawah tangan tanah yang

dijadikan jaminan menurut ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dengan kedudukan yang diutamakan.

Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak

Tanggungan pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankan

pada hak atas tanah. Namun pada kenyataannya seringkali jaminan

disatukan dengan benda-benda yang berada di atasnya berupa

bangunan, tanaman dan hasil karya lainnya. Hal yang harus diingat

dalam Hukum Pertanahan Nasional menggunakan asas pemisahan

horisontal. Dalam penerapan asas pemisahan horisontal, benda-benda

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan

merupakan bagian dari tanag yang bersangkutan. Oleh karena itu,

setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan

sendirinya meliputi bernda-benda tersebut.42

40 Ibid.
41 Ibid, hlm. 5.
42 Ibid, hlm.7.
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2. Objek dan Subjek Hukum dalam Hak Tanggungan

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Tanggungan

dapat dibebankan di atas tanah Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha

(Pasal 33), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39).43 Dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan obejk yang dapat dibebankan Hak

Tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang

berkaitan dengan tanah. Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan

dijelaskan hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah

sebagai berikut :44

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan;

d. Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang

ebrlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindah

tangankan;

e. Hak Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya

yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan

dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak

atas tanah;

Pada prinsipnya, objek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas

tanah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu wajib didaftarkan (untuk

43 Ibid, hlm. 51.
44 Ibid.
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syarat publisitas) dan dapat dipindah tangankan untuk memudahkan

pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin pelunasannya.45

Dalam suatu perjanjian Hak Tanggungan terdapat dua pihak

yang mengikatkan diri, yakni :

a. Pemberi Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang

menjaminkan objek Hak Tanggungan;

b. Pemegang Hak Tanggungan, yaitu orang atau pihak yang

menerima Hak Tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang

diberikan.46

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 9

Undang-Undang Hak Tanggungan termuat ketentuan mengenai subjek

Hak Tanggungan, yaitu :

a. Pemberi Hak Tanggungan, adalah orang perorangan atau badan

hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang

bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

terhadap objek Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak

Tanggungan dilakukan.

b. Pemegang Hak Tanggungan, adalah orang perorangan atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang yang

berpiutang.47

45 Ibid, hlm 52-53.
46 Ibid. hlm. 53-54.
47 Ibid, hlm. 55.
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3. Asas-Asas dalam Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan

atas tanah untuk pelunasan utang tertentu memiliki asas sebagai

berikut :48

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan (preference) kepada

kreditornya. Hal ini berarti bahwa krditur pemegang hak

tanggungan memiliki hak untuk diutamakan daripada kreditor

lainnya;

b. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek

tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan objek Hak

Tanggungan tetap terbebani Hak Tanggungan walaupun di

tangan siapapun benda itu berada. Jadi meskipun hak atas tanah

yang menjadi objek hak tanggungan tersebut telah beralih atau

berpindah-pindah ke orang lain, namun Hak Tanggungan yang

ada tetap melekat pada objek tersebut dan tetap mempunyai

kekuatan mengikat;

c. Memenuhi asas spelisalitas dan publisitas.

Asas spesialitas yang dimaksud adalah benda yang dibebani Hak

Tanggungan itu harus ditunjuk secara khusus. Sedangkan asas

publisitas yang dimaksud adalah pembebanan Hak Tanggungan

48 Ibid.
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harus dapat diketahui oleh umum, untuk itu Hak Tanggugnan

harus didaftarkan.

d. Mudah dan pasti pelaksanaannya.

Artinya dapat dilaksanakan eksekusi seperti putusan hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.49

Disamping itu, Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat

dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pembebanan Hak

Tanggungan. Dalam hal dilakukan pembayaran sebagian dari utang

tidak membebaskan sebagian dari benda yang dibebani Hak

Tanggungan.50

4. Eksekusi Hak Tanggungan

Proses eksekusi Hak Tanggungan merupakan proses menjual

benda yang berupakan objek Hak Tanggungan ketika utang dari

debitor pemberi hak tanggungan sudah tidak dibayar pada waktu jatuh

tempo. Beberapa cara eksekusi hak tanggungan adalah sebagai

berikut: 51

a. Eksekusi dengan Jalan Mendaku

Istilah mendaku memiliki arti yaitu “menjadikanku yang

mempunyai”. Sehingga eksekusi mendaku adalah eksekusi hak

49 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi, (Jakarta : Djambatan, 1997),
hlm. 15, 38.
50 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 56.
51 Ibid. hlm. 90.
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tanggungan dengan cara mengambil barang objek hak

tanggungan untuk dijadikan milik kreditor secara langsung tanpa

melewati transaksi apapun. Namun eksekusi demikian tidak

dibenarkan karena Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Hak

Tanggungan menyatakan eksekusi yang tidak sesuai dengan

Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan

adalah batal demi hukum (null and void).52

b. Eksekusi dengan Jalan Menjual Secara Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Hak Tanggungan, syarat agar dapar dilakukan eksekusi

langsung secara bawah tangan adalah sebagai berikut :53

1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan

penerima Hak Tanggungan. Kesepakatan dapat dilakukan

pada saat berlangsungnya hak tanggungan maupun saat

menjelang proses eksekusi;

2) Dilakukan untuk mencapai harga tertinggi yang

menguntungkan semua pihak;

3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau

penerima Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan;

52 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm.90 – 91.
53 Ibid. hlm. 91.
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4) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar

di daerah bersangkutan dan/atau media massa setempat;

5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu

bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi

dan/atau pemegang Hak Tanggungan;

6) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Pihak

pemberi Hak Tanggungan yang semula sudah menyetujui

proses eksekusi tidak dapat mengubah pendapatnya

dengan mengajukan keberatan terhadap proses eksekusi

itu;

c. Eksekusi dengan Menjual Lelang Sendiri oleh Kreditor
Tanpa Ikut Campur Tangan Kantor Lelang

Eksekusi objek Hak Tanggungan dapat juga dilakukan

dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya, tanpa ikut

campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara

penjualan seperti ini disebut eksekusi secara parate, dengan

syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Hak Tanggungan.54

Meskipun Undang-Undang Hak Tanggungan hadir untuk

memberikan kemudahan pelaksanaan eksekusi Hak

Tanggungan, tidak menutup prosedur eksekusi melalui gugatan

biasa melalui pengadilan. Karena keberadaan Undang-Undang

Hak Tanggungan dengan model eksekusi khusus tidak ditujukan

54 Ibid. hlm. 92.
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untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk

menambah ketentuan dalam hukum acara umum.55

d. Eksekusi dengan Jalan Menjual Lewat Kantor Lelang
Tanpa Campur Tangan Pengadilan

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan memalui jalan

mengeksekusi sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan lewat

lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil lelang

diambil untuk melunasi pembayran utang-piutang pemberi Hak

Tanggungan. Proses eksekusi demikian dilakukan berdasarkan

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.56

e. Eksekusi dengan Fiat Eksekusi Melalui Pengadilan

Fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti

ketika mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah

berkekuatan tetap. Cara melaksanakan eksekusi demikian

dilakukan dengan meminta “fiat” dari ketua pengadilan, yaitu

memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan

eksekusi. Sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak

Tanggungan menyatakan sertipikat Hak Tanggungan memuat

irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertipikat Hak

Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang

55 Ibid. hlm. 94.
56 Ibid.
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sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.57

D. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat

diantaranya adalah untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-

kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu,

koordinasi yang harus dilakukan oleh hukum adalah dengan cara membatasi

dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara

membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.58

Sarana perlindungan hukum (rechsbescherming) menurut Philipus

Hadjon dapat ditinjau dari dua (2) hal yaitu:59

a. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan dua (2)

sarana yakni:

1. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana peraturan

perundang-undangan.

2. Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana perjanjian.

b. Perlindungan hukum secara represif yakni memperoleh perlindungan

hukum dengan menempuh jalur Peradilan Umum.

57 Ibid. hlm. 93
58 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.
59 Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cetakan I, Edisi Khusus,
(Surabaya: Peradaban, 2007), Hlm. 3-5.
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Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan

adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi

perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-

konsep rechtsstaat dan “the rule of law”. Konsep pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan

konsep rechsstaat dan “the rule of law” menciptakan sarananya. Dengan

demikian pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi

manusia akan subur dalam wadah rechtsstaat atau “the rule of law”. Sebagai

kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan

hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.60

60 Ibid., Hlm. 18-19.
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