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1. Latar Belakang Permasalahan  

Setiap  orang  secara  sadar  ataupun  tidak,  pasti  pernah melakukan 

kegiatan kredit. Istilah yang kadangkala disamakan dengan utang atau 

pinjaman ini telah dikenal, dimulai dan elemen terkecil masyarakat yakni 

keluarga. Misalnya dengan meminjam uang pada tetangga dengan 

pengembalian secara berangsur, hingga pada elemen yang lebih besar yakni 

negara. Indonesia khususnya, untuk dapat melakukan pembangunan dan 

perbaikan di segala sektor kehidupan, masih membutuhkan pinjaman luar 

negeri yang akan dikembalikan secara berkala kepada negara-negara donor 

ataupun kepada organisasi internasional pemberi hutang (kredit) dikarenakan 

modal dalam negeri yang masih kurang. Sehingga sudah tidak  dapat  

dipungkiri  bahwa  kebutuhan  akan  adanya  kredit memang sangat besar. 

Sebelum pemikiran manusia berkembang seperti sekarang ini, 

perkreditan masih begitu sederhana karena belum dituangkan dalam bentuk 

kontrak atau perjanjian-perjanjian. Kredit hanya dilakukan secara lisan dan 

disadari oleh kepercayaan masing-masing pihak. Hal itupun tanpa 

kontraprestasi apapun dari pihak yang memberi hutang (kreditur),  asalkan  si  

pengutang  (debitur)  dapat  mengembalikan jumlah yang dihutangkan. Namun 

seiring dengan kompleksnya permasalahan, maka perkreditan juga 

berkembang dengan pola-pola baru yang tidak lagi berbasis pada kepercayaan 

dalam arti kemanusiaan belaka, tetapi juga pada nilai-nilai yang sifatnya lebih 



ekonomis. Misalnya dengan mengenakan prosentase bunga pada pinjaman. 

Bahkan kredit kini tidak lagi dilakukan oleh orang perorang tetapi oleh 

lembaga keuangan tertentu yaitu bank.  

Kredit juga telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan 

idealnya perjanjian tersebut tertentu harus disepakati oleh kedua belah pihak 

yang berisi seluruh keinginan serta semua mekanisme dari awal sampai akhir 

proses perjanjian, sekaligus pembagian pertanggungjawaban masing-masing 

apabila terjadi suatu hal di luar dari apa yang telah diperjanjikan.  

Adanya perjanjian kredit dalam bentuk tertulis memang lebih 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun di samping keuntungan 

itu, banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit 

yang mereka buat. Hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat 

penandatanganan perjanjian yang terlalu rumit. Saat ini tidak dapat 

memperoleh kredit, calon debitur benar-benar "dicurigai" terlebih dahulu. 

Kepercayaan bank baru ada bila calon debitur telah lulus dan berbagai macam 

uji kelayakan termasuk terhadap kehidupan pribadi calon debitur.  

Problem  lainnya  adalah  mengenai  beratnya  resiko  yang dibebankan 

kepada debitur. Sebagian besar debitur mengatakan bahwa timbulnya 

permasalahan ini diakibatkan oleh materi perjanjian  kredit  yang  kurang  

proporsional  dalain  pembagian tanggungjawab antara para pihak, karena 

lazimnya perjanjian dibuat dalam bentuk kontrak baku atau standart contract 

yang kurang memberikan perlindungan bagi debitur.  

Dengan digunakannya standart contract oleh pihak bank tentu menjadi 

suatu dilematis tersendiri bagi calon debitur. Sementara di satu sisi ia berada 



dalam kondisi yang sangat membutuhkan dana demi kelangsungan hidupnya 

secara pribadi, keluarganya ataupun lapangan usahanya. Tetapi di sisi lain, 

bank yang diharapkan mampu memberikan jalan keluar berupa dana kredit, 

baru bersedia membantu bila calon debitur mau menandatangani kontrak yang 

isinya  sangat  membebani.  Pilihannya  hanya  menandatangani perjanjian 

yang cukup berat itu dengan konsekuensi memperoleh kredit, atau tidak 

menandatanganinya dengan konsekuensi tidak memperoleh kredit (take if or 

leave it). Belum lagi dengan adanya klausula eksenorasi yang semakin 

meminimalkan atau bahkan menghapus tanggungjawab bank sebagai kreditur. 

Akhirnya calon debitur "mau tidak mau" menandatangani kontrak 

tersebut dengan harapan kredit yang diberikan mampu menyelesaikan 

permasalahan ekonomi dan menjalankan kembali usaha debitur yang sempat 

terhenti. Namun pada kenyataannya hal tersebut hanya pertolongan yang 

bersifat sementara. Dibalik itu justru melahirkan permasalahan yang lebih 

besar. Debitur harus memenuhi segala kewajiban atas pemberian fasilitas 

kredit, sementara usaha yang mereka lakukan bar masih dalam tahap "belajar 

berjalan". Apalagi bila debitur tidak mampu membayar kredit secara tepat 

waktu.  Biasanya bank dalam perjanjian tersebut menerapkan  sistem  bunga  

berbunga,  dimana  keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu 

yang telah ditetapkan akan berbunga pula. Akhirnya utang belum terbayar 

lunas, debitur telah terbebani lagi oleh bunga yang terus membengkak. 

Fenomena-fenomena  seperti  ini  menunjukkan  pada  kita bagaimana 

rendahnya posisi tawar bagi debitur bila berhalangan dengan bank dalam 

sebuah perjanjian kredit. Apalagi apabila debitur adalah para pelaku ekonomi 



kecil dimana dalam tataran praktis, untuk memperoleh kredit bank jauh lebih 

sulit dan melewati birokrasi yang panjang dibandingkan para pelaku ekonomi 

kelas menengah ke atas. 

Beberapa ahli hukum memang mengatakan bahwa asumsi yuridis 

perlindungan hukum bagi debitur adalah sesuatu yang sudah usang.
1
 Alasan 

yang dikemukakan karena setelah perjanjian kredit dibuat, justru  bank yang  

berada dalam  pihak  lemah  karena debiturlah yang kemudian melalaikan 

kewajiban untuk membayar kredit. Ini adalah pendapat yang berlebihan 

karena tidak mungkin seorang debitur sengaja melupakan dan melalaikan 

kewajibannya untuk membayar tagihan kredit, sementara di setiap 

keterlambatan ia dikenakan "sanksi" berupa pembuangan bunga yang 

menyebabkan hutangnya semakin bertambah bahkan melebihi hutang 

pokoknya. Di samping itu kekhawatiran lain akan menanti yaitu kehilangan 

benda berharga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang telah 

diagunkan kepada pihak bank dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit 

yang dikeluarkan. Berbeda dari sisi bank, yang tampak adalah keinginan bank 

untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari debitur dengan 

menggunakan kondisi debitur yang  lemah  secara  ekonomis  maupun  

psikologis  dengan memasukkan klausula-klausula tidak wajar dan tidak adil 

dalam perjanjian kredit tersebut. 
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2. Rimusan Masalah 

Dengan melihat fenomena yang terjadi dalam perbankan, khususnya 

mengenai pemberian fasilitas kredit yang selalu dibuat dalam bentuk standart 

contract dan cenderung merugikan pihak debitur,  maka perlu  kiranya untuk 

dilakukan  analisis yuridis mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang 

pemikiran yang telah  disampaikan  maka  permasalahan yang diajukan  

adalah: Apakah standart contract dalam pemberian kredit di bank tidak 

bertentangan prinsip kebebasan berkontrak? 

 

3. Tinjauan Pustaka  

3.1 Pengertian Perjanjian 

Sebelum membahas bentuk dan perjanjian tersebut, terlebih dahulu 

dibahas tentang arti dari perjanjian tersebut. Pengertian perjanjian secara 

umum diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata), yang berbunyi bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih". Di samping pengertian secara umum 

yang ada dalam KUH Perdata tersebut,  terdapat pula beberapa pengertian 

dan para sarjana tentang perjanjian.  

Menurut Wirjono Projodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai 

suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, 

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 

sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain 



berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
2
 Sedangkan  menunit  M.  Yahya  

Harahap,  bahwa  perjanjian (verbintenis) mengandung pengertian 

hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih 

yang memberi kekuatan hak pada satu orang atau lebih yang memperoleh 

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan 

prestasi.
3 

Perjanjian  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam 

melahirkan suatu perikatan, karena perjanjian adalah sumber dan 

perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu bcrhak menuntut sesuatu hal dan pihak lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
4 

Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata menganut asas 

konsensualitas, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan 

kata sepakat. Dengan adanya kata sepakat tersebut, maka pada saat itulah 

perjanjian itu mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Berkaitan  dengan  asas  konsensualitas  tersebut,  Subekti 

berpendapat bahwa asas konsensus dapat disimpulkan dan pasal 1320 

KUH Perdata, yaitu pasal yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian  

dan  tidak  dan  pasal  1338  (1)  KUH  Perdata yang dimaksudkan untuk 

menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang disamakan 
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dengan undang-undang. Kekuatan itu diberikan kepada semua perjanjian 

yang sah.
5 

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa antara perjanjian dan 

perikatan terdapat perbedaan, yaitu bahwa perjanjian merupakan suatu 

peristiwa yang konkrit, scdangkan perikatan merupakan suatu hubungan 

yang abstrak.  

Adakalanya suatu perjanjian memuat klausula-klausula yang dapat 

memberatkan salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian pada pihak 

tersebut. Untuk itu dalam hukum perjanjian dikenal suatu doktrin yang 

diaebut dengan doktrin ketidakadilan yang membuat perjanjian tersebut 

menjadi batal atau dapat dibatalkan. 

Biasanya doktrin ketidakadilan ini mengacu pada posisi tawar yang 

berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan 

disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil  sehingga  

memberikan  keuntungan  tidak wajar  bagi  pihak lainnya. 

Ada beberapa alasan dalam penggunaan asas ketidakadilan ini 

yang dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum atau 

dapat dibatalkan, yaitu:
6 

a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUH 

Perdata). 

b. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (Pasal 

1337 KUH Perdata)  

c. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar kesusilaan (Pasal 1337 

KUH Perdata). 
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Doktrin  ketidakadilan  ini  dibedakan  menjadi  dua yaitu 

ketidakadilan   prosedural   (Procedural   Unconsionability)   dan 

ketidakadilan     substantif    (Substantive    Unconscionability). 

Ketidakadilan prosedural dapat terjadi karena faktor-faktor yang 

menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian. 

Misalnya seperti kurangnya kesempatan untuk membaca dan bertanya 

tentang isi perjanjian. Sedangkan ketidakadilan substantif terjadi apabila 

ada perjanjian atau bagian dan perjanjian yang bersifat menekan 

(oppresive) atau berlaku kejam (overly harsh). 

Doktrin ini bertolak belakang dengan azas asumsi resiko 

(assumption of risk) yaitu asas yang berprinsip bahwa seseorang yang 

telah   menandatangani   suatu   perjanjian   dianggap   bersedia 

menanggung semua resiko akibat dan perjanjian tersebut.
7 

Karena itu, bila seseorang memang berada dalam kondisi yang 

sangat lemah posisi tawarnya dan dalam perjanjian mengandung klausula 

yang tidak adil, maka pihak yang dirugikan diberikan kewenangan  untuk  

meminta  perjanjian  tersebut  batal  atau dibatalkan berdasarkan doktrin 

ketidakadilan ini.  

Salah satu wujud ketidakadilan dalam perjanjian adalah dimuatnya 

klausula yang mengandung keterkejutan yang tidak adil (unfair surpise), 

yaitu klausula yang sama sekali tidak pernah diharapkan ada oleh orang 

normal, sementara pihak yang membuat klausula tersebut secara sadar 

mengetahui bahwa klausula tersebut tidak sesuai dengan keinginan wajar 

                                                 
7
 Y. Soga Simamora, “Pengujian dan Kontrol Terhadap Penggunaan Perjanjian 

Standar”, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi VII, Februari 1997, hal. 56 



dari pihak lain. Salah satu contohnya yaitu klausula dalam standart 

contract atau perjanjian baku.
8 

Masih terjadi perdebatan terhadap legalitas sebuah perjanjian baku 

sebagai suatu perjanjian yang sah, apalagi bila dikaitkan dengan azas 

kebebasan kehendak dalam melakukan kontrak atau yang  lazim  disebut  

sebagai  kebebasan  berkontrak.  Sluijter mengemukakan bahwa perjanjian 

baku bukanlah perjanjian karena kedudukan pengusaha, yaitu bank adalah 

seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particutiere wet gever).
9
 

Dalam hal ini yang menentukan semua syarat-syarat adalah bank, 

sementara debitur sama sekali tidak terlihat, dan ini tentu bukanlah suatu 

perjanjian. Sementara Pitio mengatakan bahwa perjanjian standar ini 

adalah perjanjian paksaan (dwang contract) yang walaupun secara yuridis-

teoritis tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tetap diterima sebagai 

suatu perjanjian karena adanya suatu kebutuhan dalam masyarakat.
10

  

Pendapat ini ditentang oleh Stetin dan Asser Rutten yang pada 

intinya mengemukakan bahwa dalam perjanjian baku sama sekali tidak 

melanggar dan azas kebebasan berkontrak karena dengan 

ditandatanganinya suatu perjanjian berarti pada pihak dianggap telah  

mengerti,  mengetahui  dan  bersedia  menerima  segala konsekuensi dari 

perjanjian tersebut.
11 

3.2 Asas-asas Kontrak dalam KUH Perdata  
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Menurut Munir Fuady, beberapa asas yang harus diperhatikan 

dalam hukum kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata 

adalah sebagai berikut:
12 

a. Asas Bersifat Mengatur, Artinya bahwa hukum itu baru berlaku 

sepanjang para pihak dalam perjanjian tidak mengaturnya lain. Tetapi 

jika para pihak mengaturnya lain, maka yang berlaku adalah apa yang 

diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali undang-undang 

menentukan lain. 

b. Asas Kebebasan Berkontrak, Artinya para pihak dalam perjanjian 

diberi keleluasaan untuk membuat dan mengatur sendiri isi dari 

perjanjian, dengan ketentuan: 

1) Memenuhi syarat sahnya perjanjian  

2) Tidak dilarang oleh undang-undang 

3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 

4) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik  

c. Asas Pacta Sunt Servanda, artinya bahwa suatu perjanjian yang dibuat 

secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya. 

d. Asas Konsensual, artinya suatu perjanjian dianggap terjadi sejak 

adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuatnya asalkan 

semua syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Dengan adanya kata 

sepakat tersebut, maka lahirlah hak dan kewajiban pada masing-

masing pihak. Ini berarti pada prinsipnya syarat tertulis sama sekali 
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tidak diwajibkan dalam suatu perjanjian. Hanya saja untuk 

memberikan kemudahan dalam hal pembuktian, akan lebih baik bila 

kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk tertulis. 

e. Asas Obligator, artinya perjanjian itu telah menimbulkan hak dan 

kewajiban sejak syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi, namun dalam 

hal adanya pemindahan hak milik, diperlukan adanya suatu penyerahan 

yang disebut levering. 

 

4. Metode Penelitian 

Menjawab  permasalahan  penelitian  ini  akan  digunakan beberapa 

pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (conceptual approach),  pendekatan  

peraturan  perundang-undangan  (statute approach),  dan  pendekatan  

banding  (comparative  approach). Keseluruhan  pendekatan  ini  digunakan  

dan  mula  pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan 

hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan 

hukum yang berkaitan dengan isu hukum.
13 

1) Metode Pendekatan 

Metode  penelitian ini,  menggunakan  pendekatan yuridis normatif 

yaitu "Pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata 

hukum yang koheren”
14

 dan Soerjono Soekamto memberikan pendekatan 

hampir sama dengan yang dimaksud Philipus  M.  Hadjon,  memberikan  

pengertian  penelitian  hukum kepustakaan yang meliputi penelitian 
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terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum.
15

  

Penelitian ini beranjak dan telaah hukum darhukum, dan teori hukum, 

yaitu: 

Kajian limn hukum tidak lepas pandangan dan   D.H.M. 

Meuwiasen, bahwa ilmu hukum dicirikan: 

a) sifat empiris analitis, yaitu memberikan pemaparan dan menganalisis 

tentang isi dan struktur hukum;  

b) sistematisasi gejala-gejala hukum;  

c) menginterpretasi hukum yang berlaku;  

d) menilai hukum yang berlaku, dan  

e) arti praktis dan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan dimensi 

normatif.
16

 

 

Dognutik bnkiun mengkaji hukum positif,  khususnya undang-

undang yang sedang berlaku, sedangkan kajian teori hukum mempelajari 

teori-teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terkait dengan penerapan hukum standart contract. 

2) Sumber Bahan Hukum 

Langkah-langkah analisis hukum ini adalah secara makro berupaya 

memecahkan masalah hukum (legal problem solving), yang digunakan 

data sekunder yang bermaterikan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

Sumber bahan hukum primer, merupakan sumber bahan hukum 

yang terdiri dan peraturan perundang-undangan formal, seperti:  
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Sehubungan dengan pendekatan penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif, maka jenis dan data yang digunakan data 

hukum kunder, adalah studi kepustakaan, yang meliputi berbagai bahan 

hukum primer, dan sekunder. Dengan demikian, bahan-bahan hukum dari 

penelitian ini meliputi: 

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan lembaga pcmbiayaan, serta peraturan perundang-

undangan yang menyangkut perbankan dan lembaga terkait, serta tidak 

mengabaikan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 

dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Antara lain: 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Fidusia. 

b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sehingga dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti 

hasil-hasil penelitian, artikel, makalah, maupun hasil wawancara dari 

para ahli di bidang perlindungan konsumen, standart contract maupun 

kredit bank. 

3) Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 



Bahan diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu 

dengan tehnik pengumpulan buku-buku hukum, perundang-undangan, 

makalah, artikel, laporan penelitian maupun literatur lainnya yang 

berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian bahan-bahan tersebut di 

kelompok-kelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder maupun 

tersier, lalu disusun secara sistematis, dianalisa dan kemudian 

dikembangkan menjadi penelitian. 

4) Analisa Data 

Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif-

diskriptif,   eksplanatif,   yaitu   analisis   yang   bertumpu   pada 

kemampuan menjelaskan dengan menerangkan permasalahan yang 

dikemukakan dengan menggunakan bahan hukum yang tersedia, untuk 

selanjutnya didepenelitiankan isinya dengan yang terdapat dalam suatu 

peraturan, khususnya KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, Keputusan Bank Indonesia yang 

berkaitan dengan penelitian, maupun standart contract itu sendiri. 

 

 

5. Standart Contract Tidak Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip 

Kebebasan Berkontrak  

Sebelum sampai pada proses penandatanganan perjanjian kredit 

yang dituangkan dalam bentuk standart contract, debitur harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank terlebih dahulu. 

Syarat-syarat tersebut antara lain adalah surat permohonan pemberian 



kredit (aplikasi kredit) dengan dilengkapi surat identitas diri, Surat Izin 

Usaha yang disesuaikan dengan bidang usahanya, slip gaji, rekening 

koran, maupun surat-surat lain yang dianggap penting.
17

 Setelah semua 

persyaratan terpenuhi, permohonan itu diproses oleh bank. Meliputi 

pengujian tentang layak tidaknya debitur menerima kredit dengan 

menggunakan prinsip 5C's yang ada di dalam perjanjian tersebut. Dengan 

arti kata debitur yang hanya diberi kesempatan untuk menerima atau 

menolak perjanjian yang disodorkan oleh bank. Namun pada 

kenyataannya, kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian itu tetap 

ada, hanya saja ditujukan pada debitur-debitur dengan jumlah kredit yang 

tinggi dengan posisi tawar yang cukup kuat.
18 

Hubungan antara bank dan nasabah diatur dalam hukum perjanjian 

membawa konsekwensi, para pihak, dalam hal ini bank sebagai suatu 

badan usaha dan nasabah baik perorangan maupun badan usaha 

mempunyai hak dan kewajiban. Guna mengetahui hak dan kewajiban apa 

yang dimiliki oleh para pihak, harus dilihat terlebih dahulu jenis layanan 

jasa apa yang digunakan oleh nasabah. Hal ini penting, karena layanan jasa 

yang diberikan oleh dunia perbankan  sudah  demikian  luas  sehingga  

persyaratan  yang dicantumkan dalam standar kontrak yang digunakan 

oleh bank juga bervariasi artinya tergantung dan jenis layanan jasa yang 

digunakan. Bank mempunyai kewajiban untuk: 

1. Menjamin  kerahasiaan  identitas  nasabah  beserta  dengan dana yang 

disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan 

menentukan lain;  
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2. Menyerahkan   dana   kepada   nasabah   sesuai   dengan perjanjian 

yang telah disepakati;  

3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;  

4. Mengganti  kedudukan  debitur dalam  hal  nasabah  tidak mampu 

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;  

5. Melakukan   pembayaran   kepada   eksportir   dalam   hal digunakan 

fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;  

6. Memberikan     laporan     kepada     nasabah     terhadap 

perkembangan simpanan dananya di bank;  

7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas. 
19

 

 

Sebaliknya bank berhak untuk: 

1. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada 

nasabah; 

2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah 

disepakati bersama;  

3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit  yang telah 

ditandatangani kedua belah pihak;  

4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam 

praktik); 

5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam 

hal terjadi penutupan rekening.
20

 

 

Kewajiban nasabah: 

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh 

bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;  

2. Melengkapi perayaratan yang ditentukan oleh bank;  

3. Menyetor dan awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini dana 

awal tersebut cukup bervariasi tergantung dan jenis layanan jasa yang 

diinginkan;  

4. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank;  

5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.
21

  

 

Nasabah berhak untuk: 

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas 

kartu ATM;  

2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;  
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3. Menuntut  bank dalam  hal  terjadi  pembocoran  rahasia nasabah;  

4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam tanah luas;  

5. Mendapat sisa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk 

melunasi kredit yang tidak terbayar.
22

  

 

Nasabah yang sepakat menyimpan uangnya dalam bank, maka 

secara tidak langsung nasabah tersebut telah bersedia dan setuju dengan 

persyaratan yang ditentukan oleh bank.  Kepercayaan nasabah itulah yang 

menjadi kunci penting suksesnya bank dalam memajukan usahanya. 

Apabila masyarakat tidak percaya lagi pada bank, karena merasa tidak 

aman untuk menyimpan uangnya pada bank, maka perlu dilakukan suatu 

cara untuk memberikan rasa  aman pada masyarakat bahwa ada suatu 

jaminan bahwa uangnya tersebut aman disimpan di bank.  

Perlindungan   hukum  merupakan  cara  untuk  dapat memberikan 

rasa aman pada masyarakat dalam menyimpan dananya di bank. Untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, 

berdasarkan sistem perbankan Indonesia, dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu: 

1. Perlindungan  secara  Implisit  (Implicit  Deposit  Protection), yaitu 

perlindungan yang diberikan melalui:  

a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;  

b. Perlindungan  yang  dihasilkan  oleh  pengawasan  dan pembinaan 

yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia;  

c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga 

pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada 

umumnya;  

d. Memelihara tingkat kesehatan bank;  

e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;  

f. Cara  pemberian  kredit  yang  tidak  merugikan  bank  dan 

kepentingan nasabah;  

g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah.  
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2. Perlindungan secara Eksplisit (Explicit Deposit Protection), yaitu 

perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat.
23

 

 

Perlindungan  secara  implisit  adalah  perlindungan  yang 

dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang  dapat 

menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan perlindungan eksplisit adalah perlindungan melalui 

pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat 

sehingga apabila bank mengalami kegagalan, maka lembaga tersebut akan 

mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.  

Dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan 

yang secara khusus mengatur masalah perlindungan terhadap simpanan 

nasabah. Dalam Undang-Undang Perbankan hanya disebutkan pembinaan 

dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Namun dalam Pasal 

37 B Undang-Undang Perbankan pemerintah telah mengandsipasi 

hilangnya kepercayaan masyarakat yang akan berakibat pada semakin 

buruknya kondisi perbankan Indonesia, yaitu dengan mengemukakan 

bahwa: 

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada  

bank yang bersangkutan. 

2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
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3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berbentuk badan hukum Indonesia. 

4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga 

Penjaminan Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Selanjutnya   dalam   penjelasan   Pasal   ini   disebutkan 

pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka 

melindungi  kepentingan  nasabah  dan  sekaligus meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan 

penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin 

Simpanan dapat menggunakan.
24 

1. Skim dana bersama; 

2. Skim asuransi, atau; 

3. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. 

Umumnya suatu perjanjian pasti melalui sebuah proses negosiasi di 

antara para pihak pembuat perjanjian. Namun akhir-akhir ini 

kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam 

transaksi bisnis yang terjadi tanpa melalui proses negosiasi, melainkan 

dengan cara di mana pihak yang satu telah menyiapkan suatu perjanjian 

baku atau dengan syarat-syarat yang sudah lengkap dan kemudian 

disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. 

Adakalanya suatu perjanjian memuat klausula-klausula yang dapat 

memberatkan salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian pada pihak 
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tersebut. Untuk itu dalam hukum perjanjian dikenal suatu doktrin yang 

disebut dengan doktrin ketidakadilan yang membuat perjanjian tersebut 

menjadi batal atau dapat dibatalkan.  

Biasanya doktrin ketidakadilan ini mengacu pada posisi tawar yang 

berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan 

disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil  sehingga  

memberikan  keuntungan  tidak  wajar  bagi  pihak lainnya. 

Ada beberapa alasan dalam penggunaan asas ketidakadilan ini 

yang dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum atau 

dapat dibatalkan, yaitu: 

a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUH 

Perdata). 

b. Perjanjian  atau  kontrak  tersebut melanggar ketertiban  umum (Pasal 

1337 KUH Perdata). 

c. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar kesusilaan (Pasal 1337 

KUH Perdata). 

Doktrin  ketidakadilan  ini  dibedakan  menjadi  dua  yaitu 

ketidakadilan   prosedural   (Procedural   Unconsdonability)   dan 

ketidakadilan     substantif     (Substantive     Unconsdonability). 

Ketidakadilan prosedural dapat terjadi karena faktor-faktor yang 

menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian. 

Misalnya seperti kurangnya kesempatan untuk membaca dan bertanya 

tentang isi perjanjian. Sedangkan ketidakadilan substantif terjadi apabila 



ada perjanjian atau bagian dan perjanjian yang bersifat menekan 

(oppressive) atau beriaku kejam (overly harsh). 

Doktrin ini bertolak belakang dengan azas asumsi resiko 

(assumption of risk) yaitu asas yang berprinsip bahwa seseorang yang 

telah   menandatangani   suatu   perjanjian   dianggap   bersedia 

menanggung semua resiko akibat dan perjanjian tersebut.
25

 Oleh karena 

itu, bila seseorang memang berada dalam kondisi yang sangat lemah posisi 

tawarnya dan dalam perjanjian mengandung klausula yang tidak adil, 

maka pihak yang dirugikan diberikan kewenangan untuk  meminta  

perjanjian  tersebut  batal  atau  dibatalkan berdasarkan doktrin 

ketidakadilan ini. 

Salah satu wujud ketidakadilan dalam perjanjian adalah dimuatnya 

klausula yang mengandung keterkejutan yang tidak adil (unfair surprise), 

yaitu klausula yang sama sekali tidak pernah diharapkan ada oleh orang 

normal, sementara pihak yang membuat klausula tersebut secara sadar 

mengetahui bahwa klausula tersebut tidak sesuai dengan keinginan wajar 

dan pihak lain. Salah satu contohnya yaitu klausula dalam standart contract 

atau perjanjian baku.
26 

Perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama perjanjian standar 

atau standart contract mi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani 

Kuno.
27

  Salah satunya yaitu dengan adanya penetapan harga barang dalam 

praktek jual beli yang ditentukan sepihak oleh penjual tanpa 
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memperhatikan kualitas barang yang dijual.  Namun  seiring  dengan  

perkembangan  zaroan,  standart contract tidak lagi hanya menyangkut 

harga, tetapi lebih menyangkut ke hal-hal yang detail dan spesifik. Hal ini 

dapat dimaklumi mengingat permasalahan yang timbul juga semakin 

kompleks, beriringan dengan semakin tingginya tingkat peradaban 

manusia.  

Penggunaan stondart contract dalam pemberian fasilitas kredit 

dalam dunia perbankan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk 

memberikan kepraktisan bagi para pihak yang bertransaksi, karena tidak 

mungkin bagi para pihak yang bertransaksi, karena tidak mungkin bila 

bank harus melakukan negosiasi tentang substansi perjanjian dengan setiap 

orang yang akan menjadi debitur. Selain  banyak menguras tenaga dan 

pikiran juga akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan akan menjadi 

kesulitan tersendiri dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan 

perjanjiannya.  Dalam standart contract telah diuraikan secara jelas tentang 

hak maupun kewajiban dan masing-masing pihak. 

Permasalahan menjadi timbul ketika dalam prakteknya pihak bank 

justru memanfaaikan hal tersebut untuk menekan debitur dengan membuat 

klausula-klausula yang memberatkan, atau yang disebut sebagai klausula 

eksenoras, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan posisi tawar di 

antara mereka. Di satu sisi, bank berada dalam posisi kuat karena 

berkedudukan sebagai pihak yang memiliki  dana.  Di  sisi  lain,  debitur  

begitu  lemah  karena berkedudukan sebagai pihak yang "terpaksa" 

menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan akan kredit amat 



besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi 

para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dan 

adanya asas kebebasan berkontrak. Dan gambaran tersebut, debitur 

menjadi perlu untuk dilindungi oleh hukum positif Indonesia.  

Menurut jenisnya, standart contract dapat dibedakan menjadi 

empat jenis, yaitu: 

1. Standart  contract  sepihak,  yaitu  perjanjian  baku  yang ditentukan 

oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. Pihak yang 

kuat ini lazimnya adalah kreditur. 

2. Standart contract timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya  

ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak,  misalnya perjanjian baku yang 

dibuat oleh majikan dan buruh dalam perjanjian buruk kolektif.  

3. Standart contract yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian 

baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan 

hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak atas 

tanah. 

4. Standart contract yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, 

adalah perjanjian baku yang konsepnya sejak semula sudah disediakan 

untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta 

bantuan notaris atau advokat.
28

  

 

Adapun yang dimaksud dengan standart contract dalam penelitian ini 

adalah standart contract sepihak dan standart contract yang dibuat oleh 

notaris. Hal ini karena dalam praktek perbankan, secara yuridis ada 2 jenis 

standart contract yang selalu digunakan bank dalam memberikan kreditnya, 

yaitu:
29 

1. Perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan, yaitu perjanjian pemberian 

kredit yang klausula-klausulanya telah dibuat sendiri oleh  pihak  bank,  

kemudian  disodorkan  kepada  debitur. Penandatanganan perjanjian 

tersebut dilakukan oleh mereka sendiri, tanpa adanya notaris. 
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2. Perjanjian kredit dengan akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit 

oleh bank pada debitur yang dibuat dengan akta notaris. Namun tetap saja 

bahwa klausula-klausula yang dicantumkan dalam akta notaris tersebut 

berpedoman pada klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh 

bank. Salah satu bank yang pernah menggunakanjenis perjanjian seperti 

ini adalah BRI. 

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa hubungan antara bank 

dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Perjanjian tersebut menerbitkan 

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dan sesuai dengan 

hukum perjanjian sesuai dengan uraian pada awal bab ini maka apabila telah 

terjadi kesepakatan antara dua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat 

para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan 

berkontrak (The Freedom of Contract). Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata yang mengemukakan, bahwa semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 10 KUH 

Perdata, yang dikenal dengan asas kesepakatan atau konsensualisme.
30 

Dikaji  secara  mendalam,  hakikat  dari  asas  kebebasan berkontrak 

dan asas kesepakatan tersebut, ada apabila posisi tawar menawar para pihak 

adalah setara dalam arti para pihak dapat saling mengemukakan apa yang 

dikehendaki masing-masing.  

Hubungan antara bank dengan nasabah dalam praktik, pada umumnya 

bank telah membuat formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut telah tertera 
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segala persyaratan-persyaratan yang harus ditentukan oleh bank. Inilah yang 

oleh para ahli hukum disebut sebagai  perjanjian  baku,  artinya  perjanjian 

yang isinya  telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
31

 Apabila 

dilihat dan sudut pandang ini, jelas bagi nasabah hanya ada dua pilihan yakni 

apakah setuju atau tidak terhadap persyaratan yang telah dibentuk oleh bank. 

Oleh karena itu muncul berbagai pendapat, bahwa perjanjian baku 

bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1) KUH Perdata maupun 

kesusilaan. Akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan 

menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.
32 

Dengan demikian standard contract atau perjanjian baku ini dapat 

diterima dalam perjanjian perbankan antara bank dan nasabahnya, dengan 

memahami perjanjian baku tersebut sebagai sebuah prosedur yang sudah 

dipahami oleh calon nasabah yang jika merasa tidak cocok dengan syarat-

syarat yang diajukan oleh bank bersangkutan maka si calon nasabah dapat 

mencari bank lain yang sesuai. 

 

6. Kesimpulan  

Peijanjian kredit yang dibuat dalam bentuk standart contract tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian,   

artinya standart contract telah mengacu persyaratan perjanjian yang tercantum 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah kesepakatan, 

cakap hukum, hal tertentu dan sebab yang  halal.  Dengan  demikian  standart 

contract tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. 
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Dalam pelaksanaan standart contract tetap memberikan dan tidak 

mengurangi perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian  kredit  

bank.  Perlindungan  debitur  mengacu  pada ketentuan: 

1) Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat  sahnya  perjanjian, termasuk 

di dalamnya Pasal 1323-1325, Pasal 1338, dan Pasal 1339 KUH Perdata. 

2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terbagi dalam 

perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ada pada Pasal 

8, Pasal II, Pasal 12, dan Pasal 29. Sedangkan perlindungan represif ada 

dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang 

Perbankan.  

3) Undang-undang  No.   8  Tahun   1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, 

dapat digunakan ketentuan Pasal 2, Pasal 7 butir c, Pasal 15, Pasal 18, 

Pasal 62 dan Pasal 63. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
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