
SUJATI

PERKEMBANGAN HUKUM YANG 
BERTENTANGAN DENGAN 

UNDANG-UNDANG

M i l IK
ptwhi  t̂akaan

•UNlVtRSHAS A1RLANGGA- 
St H A B A Y A

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS AIRLANGGA 

1976

0056/0476; I l/AUP-012

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



P E R E . E M B A H O A N  fl U  U M Y A S O  
B E R 1' E H U  H  O  D B H O U  

U N D A N O - U H D A K G

?m >. / *  */ %

M I L 1 K
PEHr LSTA KAAN  

"U N IVERSITA S A IR L A N G G A " 
S U R A B A Y A

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



P E H U k b U O U  H U K U M  Y A H  
B E E T B M T A M G A K  D S B Q A B

1) H D U  0 . 0 8 H  M

S K R 2 P 3 I

UHTUK MKLEliG&API SYARAT . SYARAT GOT A MBKCAPAI 
OSUB 3ARJABA HOXOX JURUSAS &JSPEBDATAA9 
PADA PAKULTAS ilUftUM DBIVBRSITAS AIRUUIOOA

0 H f l  

3 If J A T X  

90. STB.i 4687/P.H.

APRIL 1976 
PAmtAS HU&Ull UMIVBRSXTAS AlRiiAHOOA 

3 U H A B A Y A

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



Dangan rakhmat Tuhan Ting Maha Kuata, maka tarauaualah 
akrlpal ini, aubab pambuatan akrlpal adalah merupakan aalah - 
aatu syarat dlantara ackian b*ayak ayarat lalnnya yang harus 
dlpsnuhl gun* manaapal galar Sarjana Hukum Juruaan Kapardataan 
pada Fakultaa Huhux* ttolversiiaa Airlangga Surabaya*

Panulla manyadarl ban** akripsl lnl jauh darl aampurna 
manglngst pangatatouan panulla adalah tarbataa dan tiap-tlap f 
uaaha manuala tldaklah ada yang baralfat aampurna* pambuatan 
akrlpal lnl tldak dlhaallkan aamatamata darl buah ptk.tr an pa 
nulla iaja, tatapi Juga dlolah darl bahan-bahan lltaratur,kvw 
llah-kullah doaan, pangamatan praktak aarta katarangan* k«ta- 
rangan darl pajabat*

Maka audah aaaajarayalah panulla manggunakan kaaampat- 
an lnl untuk Aanyatakan panghargaan satin ggl-tlngglnya dan ra 
aa tsrlma kaalh yang aabaaar-baaarnya kapada i 
1* Fakultaa Hukum Onivaraitaa Airlangga# yang talah mambarl 

kaaampatan manontut llau dlbldang hukum tarutama t

- Kapada Yth* Bapak Prof* J * Hardjaaldjaja SH aalaku Katua 
Juruaan kapardataan pada Fakultaa Bukum Unlvaraitaa Air* 
langga Surabaya, yang talah audl mambarlkan blmblngan dl 
dalam panyusunan akrlpal lnl*

- Kapada Yth, aaluruh doaan# aalatan, ataf pangajaran pada 
Fakultaa Hukum tftlvaraltas Airlangga Surabaya, yang talah 
mangaJarkaa llmu pangatahuan bukum dao yang mambantu ka* 
lanoaran dalam pambuatan akrlpal lnl*
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- Kapada ytng tarhormat aaganap doaan d m  aalatan diling- 
kungan Dapa*taa*n hukum pardata *

2. Tth* Bapak pajabat plmplnan cahang dank Indonaala, Bapak 
pajabat P.U.P.W* cabang Jawa Timur, Bapak panltera baglan 
perdata pada pangadilan Itagari Surabaya, yang talah mamba* 
rl bantuan-bantuan dan panjalaaan dalam panyuaunan akrlpal 
ini *

3. Ibu yang tarelnta dlaartal horaat yang aedalam-dalamnya f 
aarta Wakak dan adik-adik taraayang dan kaluarga panulla 
yang dangan panuh pangartlan talah mambarikan aagala pa* 
ngorbanan dan dorongan aalama panulia aanjalanl maaa atu* 
dy hlngfra tarauaunnya akrlpal ini *

Danlklanlah parnyataan panulla dalam kaaampatan ini, 
aaooga uaaha yang tldak aaberapa ini ada jug* nanfaatnya ba
gl parkaobangan IIku  pangetabuan uwumnya dan khuauanya bag! 
parkambangan llmu tsukua pardata •

P a n u 1 1 a
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F5NDAHULUAN

^erhubung dengan keadaan maayarakat pads dewaea lnl tl* 
daklah merupakan aeauatu laaeyarakat yang stalls f akan tatapl 
ealalu dalam euaaana yang berkambang, dlnamle* sesual dangan 
perkembangan seman apalagi pada abad aekarang lnl, maka audah 
selayaknyalah llmu pengetahuan Hukum juga lkut berkembang me- 
menuhl kebutuhan hukum masyarakat *

Hubungan antara hukum dengan perkembangan masyarakat 
soalal, okonoml dan polltlk dalam masyarakat aangatlah erat, 
eehlngga peraturan-peraturan hukum yang talah dlkodlflkaalkan 
atau yang talah berujud Kltab Undsng*undang ada aebaglan dap 
rl pasal-pasalnya yang dirasa kurang memenuhl kebutuhan hukum 
dalam masyarakat pada dewaea lnl, Karena eebab-aebab dlataa~ 
lah yang menyebabkan timbulnya praktek "Perkembangan hukum 
yang bertentangan dengan tmdang*undang«*

Pada abad ke~20 lnl dunla mengalaml perkembangan yang
• angat peaat balk dalam guagana Haalonal maupun Xnteraaeloaftl 
yang mellputl bldang polltik* aoalal,kebudayaan» perueahaan/ 
perdagangan dan laln»laln. Blla panulla perhatlkan banyaklah 
Indlvldu atau maayarakat yang melakukan tindakan hukum yang
bertentangan dengan Undang-undang, aebab Undang^undang tldak 
da'pat menglkutl perkambangan masyarakat* Hal*hal ltulah yang 
mend̂ orong penulla untuk membahas artlkel teraebutf walaupun

1
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penulla aendlrl eadar bahwa apa yeng hendak penulla utarakan 
lnl Jauh darl aampurna •

Dalam panulla membahae perkembangan hukum yang berten* 
tangan dangan imdang-undang ini, panulla menltlka” beratkan 
pada maaelah hukum pardata* Tlndakan-tindakan hukum yang bar* 
tentangan dangan Uradang-undang taraabut terpakea dllakukan 
karana ada auatu Undang-undang yang memang tldak dapat lagl 
raemenuhl kebutuhan hukum dalam maayarakat. Tlndakan lnl anta* 
ra lain merupakan auatu panyalundupan hukum (Fraue~legle / 
Vetaontdulklag)* Bebarapa praktak hukum yang bertentangan da* 
ngan Ond«ng*undang dlantaranya ada yang audah merupakan yu
rt eprud anal tetap, laslm diaabut dangan latllah lua Contra 
Legem yaltu *
1* Yang berbubungan dengan buku 1 Df j

a), lenurut arreat HR tanggal 22 Junl 1833 v 4524, yaltu 
yang memungkinkan dalam praktak untuk memperoleh per* 
ooraian berdaaarkan peraetujuan kedua belah pihak (On* 
heelbare Tweeepalt),
Hal lnl aebanamya bertentangan dangan pasal 209 BV •

b)*Vemirut HPI indonaala dlmana aeorang bekae latrl yang 
melanggar peraturan mate iddah dengan jalan pergl ke* 
Xuar Negerl dlmana Negara teraebut tldak mangatur ten 
tang maaa iddah lalah « "bahwa aeorang bakaa latrl ba* 
ru boleh melangeungkan perkavlnan yang ke* 2 apabila 
aetelah lewat vaktu 300 hari eejak perkawinan terakhir 
dlbubarkan dan dloatatnya pereeralan teraebut dalam 
akte Catatan Slpll •

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



Tindakan ltu bertentangan dengan paaal 54 BW •
2* Yang berhubungan dengan buku 11 Bff *

a). peraturan yang tercantura dalam paaal 1152 BW yaltu ten-*' 
tang keharuaan untuk menyerahkan barang yang dl gadal- 
kan kepada kredltur » pasal 1152 BW ayat 2 adalah pe
raturan yang menglkat berartl menyimpang darl hal lnl 
bukanlah gadal* Berhubung majunya perdagangan bur a a dl 
Indoneaia, menpakibatkan dlanut praktek pinjara-memln- 
Jam dengan jaminan yang menyimpang darl paaal 1152 BW 
aebab paaal ltu dlraaa sangat menglkat dan akan meng- 
hambat jalannya perdagangan «

b)* pinjam-mftminjam uang dengan jaminan effecten dengan oa- 
ra tldak perlu dladakannya perjanjlan gadal forrall da- 
rl effecten kepada Bank aebagal kredltur*

c)t pelanggaran juga terhadap pasal 1152 BW yaltu dalam 
pemberian kredlt untuk perusahaan*perueahaan, toko - 
toko, ruraah makan^rumah makan dan eabagalnya*

d)* pelanggaran terhadap pasal 1251 BW, yang mengatur ten 
tang riba dlataa riba, hal lnlpun tldak menyebabkan 
tuntutan dlmuka pengadllan karena diakul aebagal ius 
contra legem dalam praktek * Pelanggaran lnl diprak- 
tekkxn oleh Bank dengan cara memperhltungkan riba da- 
ri harl keharl, aebab Bank membutuhkan pelayanan pere 
daran uang yang lancar •

3* Pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan buku in
BW pada umumnya karena tldak memenuhl terlajnpau banyak ke
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I V 1 |. I K
1 I i ( H  STAKAAN 
| “t M \  L K S n  AS A IR LA N G G A ” .

S U R A B A Y A

butuhan yang mendesak sebegitu Jauh dan hal ini terdapat pada 
kontrak-kontrak, perjsnjian^perjanjian yang dlbuat oleh para 
plhak secara bebae* Sedangkan untuk eahnya perjanjlan harua 
memenuhl eyarat-sysrat yang teroantum dalam paaal 1330 Bff • 
Pelanggaran terhadap buku III BW Ini penulls akan raembahas se 
eara khuaus Bab XIII, baglan* 4 tentang meminjamkan uang de~ 
ngan bunga •
4. pelanggaran yang berhubungan dengan buku XV BW :

Alat-alit yang digunakan dalam pembuktlan tercantum dalam 
psaaX 1366 Bff. Jlka dllihat darl macam-macaiR alat bukti ter 
sebut, penulls cenderung untuk raenlnjau alat bukti tentang 
pengakuan, sebab hal ini berhubungan dengan apa yang telah 
penulls bahas dalam arrest HR tanggal 22 Juni 1933#W*4924* 
Dalam arrest lnl euami istrl mengadakan suatu penyeXundup- 
•n bukum yang diakul dalam yurisprudenei dengan slmulaai 
perzlnahan, Dalam hal lnl salah eatu plhak mengakui sinah, 
walaupun sebenarnffr tldak ada einah, akan tetapi hakim me- 
ngabulkan pengakuan plhak teraebut berdasarkan pasal X925B1* 
pas4X ltu mengatakan bahwa pengakuan dlmuka hakim member!• 
kan suatu buktl yeng sempuma,
Menurut hemaf penulls bllamana menghadapi persoalan sema- 
oam lnl hakim hendaklah berhatl-hatl, harua menilal berda- 
sar fakta-fakta yang obyektif* penyelundupan-penyelundupan 
hukum yang telah penulle bahas teraebut adlah euatu penye- 
Xundupan hukum ysng sebagian beaar telah diakul oleh Penga 
dilan, yang akhlmya melahirkan apa yang dlsebut dengan -
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hukum yang bertentangan dengan undang-undang (lua Contra - 
Legem). Hukum ini lahir karena undang-undang tldak dapat 
memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang dlaebabkan oleh 
perkembangan jaman dalam eegala bidang pada abad ke - SO 
ini.

Hakim dalam hal memberlkan keputusan-keputusan yang 
menclptakan peraturan-peraturan yang menyimpang atau berten* 
tangan dengan Undang-undang hendaknya selalu menggunakan da - 
aar hukum. 01samping ltu penulla membahas pula praktek-prak - 
tek hukum dalam masyarakat yang bertentangan dengan Undang - 
undang, yang aampai saat ini belnm men J adi yurisprudensi ta
tap.

A* PEKGERTIAM HUKUM PADA UMUMHYA.
1# 3SJAHAH TIMBUXJIXA HUKUM.

Adalah merupakan auatu pendapat umum bahwa adanya hu
kum itu hertalian dengan adanya manusia. Tiada manuala, tiada 
hukum* Hukum adalah ciri mutlak untuk adanya masyarakat. Ma
nual* ssndirian adalah manusia prlbadl, merupakan auatu aa • 
tuan yang men J adi sumber segala kegiatan, yaitu untuk memenuhi 
segala kebutuhan hidupnya karena ataa dorongan dari kekuatan 
batinnya sen&irl* Sudah men j adi kodrat bahwa manusia sendiri 
an tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seoara sempuma dan 
sudah menjadi kodrat pula bahwa manusia hidup bermasyarakat, 
karena menglngat hakekat existenal manusia lalah keprlbadian 
eoelal* tfnsur sosial itulah yang menyebabkan manusia harue
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hid up bermaeyarakat* Dangan hidup bermasyaraketlah manuals da* 
pat aeiaperlengkapl dan menyempurnakan tujuan-tujuan hidupnya 
sedemiklan rupa, eehlngga aegala kebutuhan aelengkapnya dapat 
dlselamatkan. Bentuk-bentuk Aaayarakat ltu lalah darl keluar- 
ga, elan/marge/maayarakat deaa, kabupaten, propinal, negara 
dan masyarakat bangoâ feangea, bentuk-bentufe ltu adanya amtlak 
artlnya aetlap Indlvldu aajlb dan harua menJadl warganya •

Tl*p-tiap masyarakat rrempunjtal euaunan* tatanan dan ta 
ta tnrtlb* lata tertlb Itulah merupakan pedoman bag! maayara- 
kat untuk bertlndak aeausl dengan perketnbangan aaayerakat ltu 
sendiri, Dangan demlldan raenjadl tugas bagl aarga aaayarakat 

balk ma«ing*maalng naupuu beraema-aana untuk menjaga tetap bar 
langaungnya ketertlban dsn ketentraman maayarakat ltu*

*3egala tlngkah laku dladskannya demlklan don tldak seaare 
lain karena dewlklanlah yang aepatutnya guna ket.entravannya 
aendlrl dan ketentraraan maayarakat” 1).
Bertlngkah laku tldak aenurut tata tertib teraebut dikstakan 
tldak patut« melanggar adat, abnormal. Dikatakan patut/tldak 
melanggar adat/tldak, abnormal/tldak, ltu bukan kehendak per- 
aeorangan akan tetapi menurut perasaan hldup beraama dalasi ma 
ayarakat teraebut, jadl bukan dalam artl subyektlf* Karena - 
tlngkah laku ltu dlpandang patut, maka tlngkah laku ltu aelalu 
dlanut, eehlngga menjadl blase atau keblaaaan*

• . P . n a r b l t a n  U n i v e r a l t a a i  J o g j a k a r t a ;  1 9 6 7 )  h a l  , 3a .
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Selanjutnya dengan adanya tingkah laku yang dipandang 
patat dan selsXu dipatuhi oXeh *arga masyarakat dimana warga 
masyarnkat takut untuk meXanggarnya, maka XahlrXah daXam me- 
syarakat itu suatu susunan badan-badan atau orang-orang ter - 
tentu yang mompunyai tugaa untuk menentukan, melaksanakan,raem 
pertahankan aturan-aturan tingkah laku/tata tertib secara ter 
tentu disertai pula mkibat-akibat tertentu. Suatu susunan o- 
rang-orang atau bad^n-badan tertentu fttu diaebut Penguasa a- 
tau yang berwajib, yang bertugas menetapkan apa yang dl sebut 
”HUKUM" dalam bataa wilayah wewenangnya masing-maaing* 
Sedangkan yang dimaksud dengan petugas ltu lalah Perabetuk Un- 
dang-undang, hakim, alat-alat tata usaha Negara dan lain-lain 
Dan penetapan~penetapan para petugas hukum ltu mempunyai ke* 
kuatan raengikat, sehlngga menjadi pedoman tingkah laku hukum 
bsgi masyarakat* Tingkah laku hukum yang telah dltetapkan itu 
dengan tegas berwujud Hukum yang positif. Dan saat penetapan 
ltu disebut existential moraentnya hukum itu*
2. DEFX8ISI HUKUM .

Hukum iaXah peraturan atau norma (rule atau rechtregeXs) 
yang bersifat memaksa yang berasal darl yang berwewenarig dan 
berguna untuk menertibkon maayarakat; yang dilengkapai pula 
dengan suatu sanksl dan yang terbentuk dalam suatu sistim da
lam bentuk tertuXls atau tidak t«rtuXis 2)*

2)# Asia Safioedin; pelengkap beverapa hal tentang Bur 
gerlljk Wetboek; JUskah Ho- 4/fcH-17S/l971, Surabaya,1921,hal IX
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Deflniel hukum teraebut dlatas merupakan eelah aatu d#- 
flnlai yang dikemukakan oleh para ahli hukum* Befinlai t*rae- 
but peroah dikemukakan oleh almarhus* KHO SIOK HIE fyang aell* 
nya lalahi "Hukura berartl peraturan-poraturan, norm it-norma , 
kaidah-keidah, dalam bentuk tnrtulla maupun tldak tertulla f 
berfungal meriertlbkan maayarakat, dlperlengkapl dengan sank- 
al% 3).

Setiap peraturan hukum mempunyai eankai, aebab aenkel 
merupakan olrl mullak bagi hukum* Dongan adanya emkai yang 
blla perlu memakaa berarti bahva peraturan ltu berlaku dalasi 
waktu dan dalam maoyarukat tortantu* Selaiu darl pada peratur 
an lengkap dangan eankainya* hukum juga berartl keaeluruhen 
hukuo yang berlaku dlauatu Hegar* { rechtaorde )•

Pemblnaan defiulal ltu bennakaud untuk (nefrborlk*a be** 
ta® tcrtrntu terhadap auatu peraoalan yang akan dlbahae#jugt 
mcoberi pengprtlan tantang nakoud llisu yang dihadaplnya,ae- 
hlngf-a pembahaaan ltu tldak akan menemui jalan yang terlalu 
wenyinpang*

Hake darl ltu tetullah apa yang dlkersukakan olah van 
Apoldoorn dalam bukuny* ‘’pengantar 1 I ku hukum** cetakan ke VI, 
i960; bahwa kit a tldak usah menooba aencarl deflnlsl hukum , 
yang ceaberl klta palajaran tentang lii hukua (deflniel me* 
terill) hal 16, aed&ng "eiapa Ingir* mongotahui hukua, harua 
bolajar mengenalnya dengan melihat" hal-13 4),

3), Kho Siok Hie; Duallame dilam hukua di Indoneala , 
Panorbitan Fakultaa Hukum Unlvereitao Airlangga»poda tgl. 14- 
Baret»lv64 j hal 4.

4)»Aaia Safioedin; op oit $ hal 12 *
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Salaln darl aturan-aturan hukum ada aturan-aturan lain yang 
dapat msmpenparuhl tlngkah laku daIan pergaulan maayarakat 9 

yaltu aturan-aturan yang beraeal darl agaraa, keauallaan dan 
keaopananj yang maslng-aaalng aturan teraebut ada aankalnya 
juga oeperti halnya apa yang terdapmt dalam aturan hukura •

3* VSUQkOlkU 

«• Penurut lalnya j
1)* flukun matart 11 * memuat ketentuan-ketentuan pokok tan* 

tang hak dan kawajlban *
8)* Kuktun forrall ; mangatur oar*-cara menyelenggarakan hak 

dan keaajlban ltu, dlatur dalam hukum acara , 
b* Menurut artlnya ?

1)* Hukum obyektlf ; aasua maoam hukua yang berlaku uarum 
yang hanya manyabutkan peraturan hukuronya aaja untuk 
mangatur aemua perbuatan manuala kaluar aarta nenatap- 
kan fakta~fakta dan keadaan-keadaan rang harua tarjadi 
•upaya peraturan itu berlaku.
Contoh} tentang peng*rtlan "olliU* •

2). Hukum aubyektif i Peraturan hukum obyektlf yang diper- 
lukan terhadap aaaaorang tertentu a©telah yang bereang 
kutan melakukan perbuatan hukum tertentu, jadl tirrbul- 
nya berdasarkan ataa adanya hukum obyektlf •
Contoh: - tentang hak mlllk aeaaorang*

- pembell dapat menunutut penyarahan benda yang 
dlbcil *
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c. Menurut ialnya :
X* Hukum raaterlil t

X# Hukum publiks hukum yang menltik beratkan kepada hu* 
bungan hukum antara perorangan dangan Kegara, yang 
terbagi daiem j
a) Hukum Fidana • 
b> Hukum Tata Negara .
c) Hukum International .
d) Huksm Tata 0taha Negara/Hukum Admlnlstrati Hagara

2. Hukum prlvat/aukum eipiX : mangatur hubungan hukum
antara ortng dengan orang dengan menitlk beratkan kt 
pada kepentlngan pertaorangan terbagi dalam 3
a) Hukum perdata / BW *
b) Hukum Dagang •
©) Hukum perdata XnternaeiomaX .
d) Hukum Antar Tata Hukum .

XI. Hukum formiX : yang terbagi diXam ;
a) Hukum Acara Pidana •
b) Hukum Acara perdata •

d * Menurut day* kekuatan ketentuan hukumnya s
a) liukum memakea / mutlak •
b) Hukum pelengkap . 5).

B. PBHKBHBAH0AH HUKUM
1, TASO SEStMI WSNGAH UNDAHG - OlUMNG .

Dlataa telah penulla utarakan bahwa dalam membahae per-

5) Atie Safloedin ; Xoe olt *
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bangan hukua, penulls menltlk beratkan kepada perkembanga hu- 
kum perdata, yang pada dewaaa lnl harua klta perhatlkan su * 
ngguh. Hubungan hukum dBfcgsa perkembangan soslal, ekonoml,po» 
lltlk dsn kebudayaen dalam masyarakat ssngstlah erat, aehlngge 
hukum ysng telah berujud kodlflkesl ltu sebaglafe merupakan su 
eta peraturan yang tldsk lagl mamberl kepuasan hukum.

Sebagelmana klta ketehui hukum perdata Indonesia dlatur 
dalsa kltab Undang-undsng hukum slpll atau BurgerllJk Wetboek 
berasal darl Burger11Jk ffetboek Nederland dengan sedtklt pe- 
rubahan-perubahan guna menyeaualkan dengan keadaan dl Indonee 
ala yang diundsngkan dalam publlkssl tgl* 30 April 1847, >.23 
dan mulai berlaku pada tgl* 1 tsel 1940. Sedangkan BW Wederland 
sendlrl berasal darl Code napoleon yang dlsesualkan dengan ke 
adaan-kadaan dl Nederland*

DASAh biHLAilUWYA Bff Dl XHi/OMiSlA DIUA01 A7A3 $
1* Pada Jaman penjajahen Belenda lalah *

pasal 131 Indiesche Staatsregellng yaltu bahea hukum per 
dsta dan lain pereturan akan dlmuat dalam sebuah Ordon- 
nantle*

2* psde Jamsn penjajahen Jepang lalah s
Undang-undsng no* 1 tgl* 7 Waret 1942, pada paaal 3 me* 
netapkan semua Baden-badan Pemerlntah dan kekuasasnnya , 
hukum dan Undang-undang darl pemerlntah yang dahulu te
tap diakul ash buat eementara waktu asel eaja tldak ber
tentangan dengan aturan pemerlntah Winter*
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3* Fade Jama permulaan Hepubllk Indonesia lalah $
a) r»itl II Aturan Ferellhan U.O.D. R.I. 1946jtgl. 18* 

Aguetua 1945*
b) Peraturan Femerintah no* £ tahun 1946 ,10*0ktober*194& 

B» yang berlaku dl Indonesia tetap berlaku aebagal 0.U* nee * 
klpun ada beberapa Sarjana Hukum yang menganggap berlaku ee- 
bagel pedomaiv Hukum dan 0.0. merupakan peraturan yang monear 
ainkan peraturan dalam meeyarakat* Sedanglcan maayarakat ber * 
alfat dlnamle dengan aendlrlnya 0*0. harua menpalami perubah- 
an seaual dengan perkembangan maayarakat eehlngga betul-betul 
merupakan cermlndarl pada maayarakat, Kalau dltlnjau pada a* 
bad ke«2o lnl 8V banyak ketlnggalan Jaaan* aebab hukum berkem 
bang. Fambuat 0,0. tldak mungkln mengllcutl JeJak dan eenenti* 
aaa datasg terlambat#
I* Untuk hukum tertulla perubahannya tergantung kepada Baden 

Leglalatlf. Kadang*kadang perubahan atau pembentukan hukum 
melalul badan Legieletif terlambat, aebab memang harua me* 
l»lul aeVenlamenya per* 0*0,-an, dan dleamplng ltu pada vak 
tu menerima uaul renoana U.a. harua ditempuh dulu perdebat* 
an yang aenglt eehlngga memakan vaktu tehunen* Akibat per - 
debatan yang bertele»t*le dalam badan Leglelatlf tldaklah 
aengherankan kalau kemudlan terjadi kemecetan* aedangkan ee 
mentara kemaoeten tereebut9 maayarakat berkembang terue,ma
ka kebutuhan hukumnya Juga audah bf*rubah. Sahlngga tldak * 
mengherankan pula hukum yang dibuat t*i^ebut dlkemudian ha* 
ri audah aeleeai akan rcenjadi ketlnggalan kare*
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na ksaajuan saanyarakst teraebut*
XT# tfntuic hulcua yang tldak tsrtulls psru&ahannye tergantuxig ke 

pada masyarakat yang aendukungnys, jlka aaayarakat oeneri 
as perubahan hukum, oaka berlakuleh bukua baru dalaa aaaye 
rakat toraebut; nllal~nllal koadllannya terus langsung dl 
terlroa tsnpa nenunpgu suatu perlntsh darl penguasa* Tata- 
pi blla fiobftUknya maka nllel-niVai hukum yang telah bsr~ 
ubeh itu hanya berlaku dala» wllayah yang terbatas*
Sefeubungsn dort \$m kacullten*koaulltan dalasi prooes per 

ti.a*an icreeteattilmbullah paodcmgan baru yang dlkswukskaa o* 
leh mhamrivm Uontcrl Kehaklmaa Dr S»hardja SB, yang tsrkenal 
dengan Surat Ed r,ran Honk wash Agung no .3/1903 tgl* 5 * 9  -’63, 
n©.liif>/p/3292/tf/1963 yang dltujukan kepada aama Ratua Pa * 
ngadlien tiegeri dan Ketua Pengadllan Tlnggl dlaeluruh Indo • 
sla; Eurat Kdaran teraebut berjudui :

**0agaaan g&nganggap SB tldsk aebagal Undsnĝ undang** •
Jadl pada pokoknya Surat Bderan tsrsobut manyatakan bahva Bf 
teraebut tldak lagl aebagal 0*0* aslalnkan aebagal suatu Co* 
kuaon yang hanya rasnggerabsrksn suatu keloxpok bukum tldak ter 
tulis* Surat Rdoran teraebut karena berlaku dalas praktak per 
adllan dl Indonesia, make dalasi hal lnl berartl telah irenjedl 
fcukura poultlf*

Pnsal-possl dalam £8 yang dlanggap tldak berlaku lagl 
oleh Surat Ed*ran terssbut lalah :
Ip Pasil 10Q BW den 110 BW*
2* Pasil 284 ayat 3 8V*
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3* pant 1 1233 fi*.
4* paael 1460 8V*
5* pasal 1S73 aa*
C* ?aoal 1603 x ayat 1 dan 1603 x ayet 2 bj,
7. paaal 1Q08 nsi#

Uenurut hesat penulla dengen terbentuknye Leabaga p#m- 
bf.naan Huku» Hasional <L.P.H,B*) g*ye baru dengen Keputuaan 
Preaiden no*104/1963, tgl*24 Juli 1965 1963 no,75, ta-
nggal 17 September 1965 - U - 627), dloane bad an Femerlntsh * 
talah nenp*rc*yakan feopada hembcga taraabut dan yang dlberl tu 
gee untuk nangadakon pe?Mbabin, penoabutan, peabaharuan dan 
lain-leln, raene«nei hukua perdata lnl diganti dengan dl-
und&ngk&nny* 0*9. buru yang dinmiakan oleh S£U3H terkemufea t 
di Indonesia yang telah diangkat aebagal anggauta Leisbaga ter 
aebut dibaropkao dapat tcenujudkan t/*U. yang eeeuei eteu nerae- 
nuhi kebutubon maayarakat devaae ini.

£ukun untuu dapat diakul eoeual dengen D.U. epeblle fcu 
kua ltu telah aeaenohl ayurat per-n.u.an dan dicantumfcan da* 
laa temberen Fo^are (L*r?«)$ eubab L.S* adalah auatu naefceh * 
yeng n̂ enuat aeftue perteeaibangen hukua / Dndang-undang* Sod ang
lean untuk penjoiaaannya dlrnuet dalam Tambatian Lembaran Uogara 
Selanjutnya dieftsping tereebut dletee ada legi tcmpat pcngu * 
tcuwan roanl darl peraturan ccngentti hal-hal yang berhubungtn 
dengan r?*n. / per* Pen, dan juge Suret»eur«t lein yeng herue 
dianggep periu dioiarUan 9 y&itu Berlta uegere Hepubllk Inflo- 
noila dan Taubahan *Beritan Negara Fepublik indoneeia*
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M 11- I K
PERFVSTAKAAN  

*UNIVERSITAS AIRLANGGA* 
S U R A B A Y A

Selanjutnya penulls kemukakan beberapa contoh perkem
bangan hukum yang aesual dengan U.U* dan yang berhubungan do* 
ngan BW j
1* Uhdang-undang pokok Agrarla (U.U.P.A.) yaltu U.U, no. 5-f60 

L.W. no* 104/1960 berlaku mulai tgl.24 September 1960,yang 
memutuskan dengan mencabut antara lain s 
») Agrarlache Wet; S.1870-55 yang termuat dalam pssal 51 , 

Wet op de Staatslnrichtlng van Nederland Indie; dan ju
ga 3.1925-447 serta ketentuan dalam ayat lain darl pa.tsb

b) Domelnverklarlngen; antara lain untuk Sumatra, tlenado, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur*

c) Pencabutan yang terpentlng terjadl terhadap buku II BW, 
yang dlnyatakan :
"Buku ke-ll Kltab u*U* hukum perdata Indonesia eepan • 
jang yang mengenal buml, air serta kekayaan a lam yang 
terkandung dldalamnya, kecuall ketentuan mengenal Hy- 
potheek yang maalh berlaku pada mulai berlakunya U.U. 
lnltt.

Dengan adanya UUPA lenyaplah dualism© hukum dalaia bid ang 
hukum agrarla (hukum pertanahan), sehlngga sampal saat lnl 
klta hanya mengenal satu hukum tanah: Tanah Indonesia*

2* Undang-undang Merk Peruaahaan, Merk Pernlagaan (UU Hark* 61) 
U.U. no.21/1961 tgl. 11 oktoter 1961 (L.N.-1961 no. 290), 
yang menyatakan tldak berlaku Isgl :
») Beglement Industrials Elgendora Kolonlen 1912,3*1912 - 

645 yo S.1913-214 yang berlaku sejak tgl. 1*3*193:3 *
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b) ordonnantle Buitengewon© Voortieningen Indue triele El* 
Random 1948; S•1948-55,berlaku tgl* 5 Haret 1948*

3. Rancangan U*U* tentang K.U*H*D. aeperti yang disarnnkan dan 
direncanakan oleh Prof. R, Soekardono SH *

4. U.U* perkawinan Indonesia, yang telah dlaahkan pada tang * 
gal 22-12-1973 dan mulai berlaku aejak tgl, 2*1*1974*
U.U. yang baru ini yaitu U.U. P*I. no. 1/1974, yang dlun * 
d**ngkan dl Jakarta pada tgl. £-1-1974 dan dimuat dalam L.N 
R*I* tahun 1974 no* 1 .

2, YABO BERlEHiaUOAii DEHGAt* UWAHG - Uitf>A»G *
Praktek-praktek hukum yang menyimpang dari ketentuan - 

dalam U.N., khuauenya BW lnl dleebabkan karena U.U. yang tldak 
lagl sesual dengan kebutuhan hukum dl Indonesia* Jadl auatu - 
praktek, yang terpaksa bertentangan dengan U.U* dan yang akhlr 
nya menjadi hukum yang bertentangan dengan U.U* (lUS GGN1HA it 
ISOEii ) dan yang kedua disebabkan adanya perbuatan-perbuatan 
hukum yang bertentangan dengan U.U*; Bahwa hal tersebut bu- 
kan karena kebutuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja 
dllakukan untuk menghindari hukum oleh orang yang berbiiat ber 
tentangan dengan U,U* dan mencari lubang-lubang dalam Jarlngan 
U.U* untuk menghindari peraturan U*TT* dengan etikat tldak balk 
Tlndokan-tindakan ini dlnarcakan penyelundupan hukum/^raua le*
gi s/We t sontduiklng/Penglngkaran hukum *
Jadl yang dlmaksud dengan W*0. adalah penghindaran hukum pa- 
da umumnya, termasuk aturan-aturan tldak tertulia. Hal lnlter
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jadl dldalam banyak bldang dan dldalam pelbagal bentuk dan f a- 
rleel, tergantung pada kecerdlken atau kellhalan orang yang 
bereangkutarw

Dlkatakan ada Vetaontdulklng, jlka orang yang berke - 
pantlngan menghlndarl berlakunya hukum materlll yang beralfat 
mutlak atau dwlngend dangan jalan mengeaamplngkan yang dal * 
ngend dangan tujuan mandatangkan aklbat-aklbat hukum yang tl
dak akan dlperoleh menurut ketentuan hukum yang normal!tat* ha 
rua dlterapkan* Caranya dangan menclptakan perlatlva-perletlva 
buatan/artlflalal yang mangaklbatkan maaalah yang dlhadapl tl 
dak dlkuaaal olah kotantuan yang tldak dlsukal, malalnkan dl- 
kuaeal oleh ketentuan lain yang mandatangkan aklbat hukum yang 
dikahandakl* itengapa aampal tlmbul perbuatan-perbuatan hukum 
yang bertentangan dangan U«U* ltu dan mengapa aaaaorang me- 
nglngkarl U,0* atau hukumnya aandirl ?• Hal ltu terjadi kara
na hukumnya aandirl tldak akan memberlkan aklbat-aklbat hukum 
yang dlkendakft •

Selanjutnya untuk mengataai 0*1J* yang tldak lag! aaaual 
dengan kebutuhah hukum dl indonaala dan kedua adanya perbuat- 
an hukum yang bertentangan dengan 0*U* aelaln man jadl tugaa - 
pembuat u.u. juga menjadl tugaa Hakim terutama Hakim perdata 
dalam hal menemukan hukumnya*

Dlataa telah penulla utarakan bahwa BV yang berlaku dl 
Indftneala adalah BV yang merupakan copy darl BV dlnegerl Be - 
landa dengan asaa konkordanal* Menurut BV yang membagl rakyat 
Indonaala dalam 3 golongan yaltu t Kuropa, Buml putra, dan -
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Timur Asing, yang maeing-maeing diperlakukan hukum perdata - 
yang berlalnan (pasal 165 I .S.) ; akan tetapi menurut U.tf.D* 
1945 hanya ada aatu warga negara yaltu yang disebut warga na- 
gara Indonesia,

Terbuktllah pada sebuah keputuaan pengadllan Tlnggl Ja 
kart* tgl, 12 September 1967 ataa perkara perdata no*249 /1967  

P*T., menyatakan antara lain bahwa paaal 163 i . s ,  merupakan - 
auatu pembaglan bardaaarkan dlskrlmlnaal raslal, bukan berda
sarkan perbedaan dalam kebutuhato hukum dan pasal tersebut o* 
leh rakyat Indonesia memang dirasakan aangat bertentangan de
ngan U.TJ.D, 1945 karena menurut paaal teraebut golongan Euro- 
pa dlpandang lebih tlnggl darl pada golongan yang bukan Euro
pe* 6),

Pada dewasa lnl terllhatlah dlnegara klta maalh tetap 
berlaku Z macam hukum perdata yang mempunyai alatlm aendlri- 
sendirl yaltu j
1. BW yang hakekatnya merupakan auatu produk darl jaman Hln- 

dla Boland* berdaaar axes konkordansl, yang pada hakekat- 
nya merupakan copy BW yang berlaku dl Belanda,

2, Hukum Adat, yang terdlrl darl hukum keblaaaan yang merupa
kan peradaban hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia a- 
811 .

Kedua alstlm hukum perdata tersebut dlatae adalah tetap berla 
ku berdasarkan paaal IX Aturan peralihan U.U.D. 1945 dan ke*

6) Hajalah Hukum* Tahun I,no, 67, Februari 1673*hal 48,
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dua-duaiiy* adalah hukum perdata bagl golongaa tertentu dari * 
pada rakyet Xndoneele dan yang perlu mendapatkan perbelkan * 
perbelkan, perubahan-perubehan aeauai dengan perkembangan me* 
eyarekat dalam abed ke* 80 ini, dan harue pule nempunyai ke* 
dudukaa yang aama*

Hal teraebut menurut pendapat darl J, Ejardjawidjaja da 
lam auatu dlakual panalnya dengen theme *Kedudukan BV pada de 
vase lnl dalam hubungannye denean hukum adat*, Selanjutnya dl 
nyatakan bahwa blla dlbandlngken* kedudukan BV lebih modem - 
dari pada hukum ad at, tetapi toh BV ltu merupakan hukum ealng 
dan pada abed ke- 20 ini BV diraea agak terbelakang pula* Dan 
akhimya dlkatakan pula bahwa kedudukan kedua hukum teraebut 
tldak menlmbulkan peraoalan yang eeriue, aehingga Hakim tl- 
dak memperaoalkan mana yang lebih tinpgi, tapl hakim menutut 
ape hukumnya* 7)

Hakim menyadarl bahwa tugaa mereka pada dewaaa lnl ae* 
bagel pemblna dalam hykura perdata Xndoneele, terbuktllah da*»
lam pandangan-pandangan hakim yang menyatekan bahwa aeauatu 
ketentuan dalam BV ataupun hukum adat, yang tldak lagi aeauai 
dengan kemajuan J amen , maka para hakim dalaa memberlkan kepu* 
tuaan~keputuaannya menyingklrkan atau tldak lagi menerapkan~ 
ketentuan yang tldak lagi aeauel dengan pertumbuhan perhu * 
bungan dalam maayarakat*

Seorang hakim yang balk eedapat mungkln berpegangan * 
kepada U«Q« J1 kalau U*U. tldak memberlkan pegangan kepadanya

—  7) lajalah Hukum ; Loo olt«
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maka hendaknya hakim menellti apakah dalam hukum keblaaaan a* 
da aturan hukumnya, Hukum keblaaaan yang ingln tumbuh dapat - 
hakim terapkan dan oleh karena ltu menjadi hidup; sedangkan - 
yang audah tldak sesmal lagl harua dlalngklrkan* Dalam hal tl 
dak dijumpai hukum keblaaaan lnl maka hendaknya hakim member! 
kan keputuaan dengan menoiptakan hukum yang sekiranya dlraaa* 
kan patut dan adll berdasarkan ataa pandangan hidup bangaa in 
doneala yaltu aesual dengan Falsafah pancaslla, *

Menurut pendapat PITLO bahva dalam hal hakim member! - 
kan keputuaan, tldaklah berartl harua bekerja berurut«-urutan 
menurut auatu tabel tertentu, tetapi bahva la dalam usahanya 
untuk meaemukan hukumnya, aekallgus harua me 11 hat keadaan kon 
krltnya* Dan bila hakim hendak memberlkan keputuaan yang ber
tentangan dengan U*U,» maka untuk lnl harualah berhatl-hatl 
dan hanya blsa memberikan yang demlklan lnl apablla U.U* ltu 
audah dlraeakan aebagal aangat tldak adll,

Selanjutnya dengan memperhatlkan paaal ? 20 AB, 22 AB, 
0*U,P,K. no*14 tahun 1970 dan Keputuaan Mahkamah Agung , ta
nggal 14 Aguatus 1968, no.182 k/SIP/ 1967, penulls dapat me - 
nylmpulkan bahva pada prlnslpnya hakim berhak menyimpang da
rl U.U* dalam hal-hal tertentu. Haruslah klta perhatikan se- 
bab pada abad ke- 20 lnl hukum berkembang aangat pesat, hal 
Ini dlaebabkan oleh tindakan-tindakan darl masyarakat.
Dengan demlklan pada hakekatnya hakim dapat menclptakan hukum 
yang baru balk karena U.U. memang tldak mengatumya atau kare 
na u . U .  audah tldak aesual lagl dengan kebutuhan masyarakat.
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pasal 20 AB menyatakan bahwa hakim harua memutuakan me 
nurut u«U* keeuall yang dltentukan oleh paaal 11 la aama ae* 
kali tldak boleh menllal Jlwa (innerlljke waarde) atau kepa* 
tutan darl pada U.O*

8edangkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kahaklman 
(U*U#p.K.) no.14 tahun 1970} yaltu yang memberlkan hak kepada 
hakim untuk menylmpang darl U,U. yang berlaku deml terwujudaya 
keadlftan berdasarkan Pancaalla*

Perkembangan darl hukum yang dlbentuk oleh Pengadilan^ 
pengadilan lnl dlnamakan juga peradllan Leglslatlf* Dalam hal 
Ini peranan yuriaprudenal bukan auatu hal yang bertentangan - 
dengan kehendak Pembuat Undang-undang. Hal lnl karena dalam 
paaal~paaal pada buku III BV, yang hanya memberlkan ancer-an- 
oer umum kepada hakim dan aeteruanya dlberlkan kebebaaan ke* 
pada Pengadllan-'pengadllan dalam penyeleaalan darl peraoalan* 
peraoalan yang tirabul* Dalam pada ltu untuk keputuaan yang - 
menolptakan peraturan-peraturan yang menylmpang atau yang bar 
tentangan dengan U,U,,maka aedapat mungkln dlcarlkan suatu * 
landaaan hukum dldalam U.U*

Sebab menurut paaal 22 AB dlnyatakan bahwa hakim yang 
menolak untuk mengadlll, dengan alasan bahwa U.U* tldak me* 
ngatumya (atllewljgen), kegelapan atau tldak lengkapnya U.U* 
dapat dltuntut karena rechtawelgerlng (Rv*859 v; civ.4). 8$ 

Dlsaraplng teraebut dlataa dalam hal hubungannya da* 
ngan BV Indonesia, aelanjutnya juga menurut keputuaan Mahka-

8) Haraono 5131; Terjemahan Algeemene Bapallngen van 
Vetgevlng voor Indonesia; Bngelbrechtj 1964; hal 374,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



mah Agung tgl* 14 Aguafcua 1968 no#102 k/SIP/1967 yaltu yang - 
menyatakan ; "Menlmbang bahva sebelura dlcapel suatu kodlflka- 
al ftaslonsl Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pemtolnaan bukum 
yang termuat dalaia BW f harus dlmungklnkan raelallli keputuean k 
hakimf yang perlu dlbarlkan wewenang untuk apabtla ksbutuhan 
maeyerakat sungguh»sungguh menhendaklnyaf tldak saja menylng* 
klrkan ketentuan yang dlanggapnya bertentangan dengan kemaJu
an Jaraan, tapl Juga menaapakkan ketentuan baru, dlsamplng ke
tentuan-ketentuan yang lama.n 9)

Selanjutnya penulla utarakan beberapa contoh praktek 
bukum yang bertebtangan dengan ketentuan-ketentuan dalaa BW 
dan Jugs beberapa perbuatan hukuw yang bertentsngsn dengan U.O 
I* Cl Indonesia untuk orang-orang yang tunduk pads BW* peroa* 

ralan dlljlnkan apablla memenuhl paaal 209 Si yang bunyl - 
nys sebagal berlkut :
1* Zlnah.
2. Wenlnggalkan tempat tlnggal beraama dengan sengsja*
3. Penghukumsn dengan penghu kurnan pen Jars & tahun lamanya 

atau dengan hukuraennya yang leblh berat, yang dlucap * 
kan aetelah perkavlnan*

4* Belukal berat atau menganlaya, dllakukan oleh slauaml - 
atau sllstrl terhadap Istrl atau suamlnys* yang demlkl- 
an, sehlngga membahayaksn Jlwa pihak yang dllukal atau 
dlsnlsys stsu seblnggs mengakibatkan luka~luka yang meat 
bahsyakan•

9) Wajalah Hukum} Op olt; hal. 44 *
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Akan tetapl dengan adany* praktek hukum yang dlakul olah yu- 
riaprudon3i aejak tgl, 22 Juni 1883 dengan arrest HR tgl. 22«* 
Juni 1683; IV 4924, yang memungkinkan dalam praktek untuk mem* 
peroleh perceralan berdasar ataa peraetujuan kedua belah plhak 
atau onheelbare Tweospalt yaltu dengan jalan auaml latrl me* 
ngadakan suatu penyelundupan yang dlakul dalam jurisprudent! 
dengan slraulaai perzinahan* Dalam hal ini meskipun tidak ada 
sinah, plhak euaml mengakul sinah yang telah dltuntut oleh pi 
hak latrl, sehlngga dalam hal Ini terpenuhl syarat darl paaal 
209 BW nomer 1*

Praktek hukum yang damlkian lnl merupakan contoh yang 
tegaa darl pada lahlrnya lus contra legem, oleh karena U.U* - 
dlanggap tldak lagl aesual dengan kebutuhan masyarakat dan - 
dlsamplng ltu juga dalam masyarakat Kristen dlrasakan sangat 
ketatanya perlkatan perkawinan, dan berhubung dengpn pandang- 
an dan adat kebiasaan dalam masyarakat mengenal perkawinan - 
yang aebalknya dlbubarkan karena keutuhan tldak lag! dapat di 
pertahankan, direatul oleh yurisprudensi. Slmulaai dan kebo - 
hongan beaar ini adalah yang dlnamakan hukum yang dloiptakan 
oleh hakim bertentangan dengan U.U*» mesklpun secara formll 
diearikan dasar hukumnya aeolah-olah aeauai dengan U.U.
Dalam hal lnl contoh yang tegaa lalah ;
a, Putuaan iiahkamah Agung, tgl, 12-6-1968 no«105/K/SIP/l96S , 

tentang pokok;* gugatan; *0ugatan perceralan antara auaml - 
istrl yang tunduk kepada Bf dengan mengajukan sebagal alaa 
an adanya onheelbare tweeapalt yang tldak merupakan alaaan
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untuk bercerai dalam BW, melalnkan hanya berlaku bagi per 
kawinan yang dilangaungkan berdasarkan H.O.C.X. 

b. putuaan Mahkamah Agung tgl. 15-3-1969, no.239/K/SIP/l96Q, 
yang dimuat dalam majalab ^Yurisprudensi" Indonesia”, pe- 
nerbitan Mahlcamah Agung Indonesia no.111/69; h,54 a/d 79. 

Putuaan-putuaan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi Yuris - 
prudensi yaitu yang mengabulkan pereeralan dengan alasan on- 
heelbare tweespalt* 10)
IX. Pasal 34 BW menyatakan bahwa aeorang perempuan tldak boXeh 

melakukan perkawinan yan*t kedua kallnva sebeltun i*w*t 300 
hari seteXah perkawinan terakhir dibubarkan. Hal ini ber* 
tujuan untuk meneegah adanya confuaio sanguinis atau per- 
campuran darah*
Untuk menghlndarl ketatnyra peraturan masa iddah, bagl ae
orang bekas istrl ini, maka bagi yang kaya akan menempuh 
jalan pergl keXuar Negeri yang tldak mengenai peraturan - 
tersebut dan segera melangsungkan perkawinan dlsana. 
Perbuatan ini merupakan penyelundupan hukum dan praktek - 
hukum yang bertentangan dengan U*U. ( BW ) •

Menurut hemat penulla pasal teraebut kurang tepat apabila di- 
terapkan pada abad ke-20 lnl, sebab bila dipandang darl sudut 
lXmu kedokteran maaa Iddah 300 hari tersebut dlanggap terlam- 
pau safe dan juga daXam hukum Adat maaa iddah 3 bulan 10 hari 
merupakan hal sudah cukup untuk menghindari eonfusio sanguinis 
dari anak yang raungkin lahir. Juga dalam BW baru negara Belan

10) Asia Safioedln \ Op clt ; hal. 55.
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PERPL STAKAAN 

'UNIVERSn AS A IR L A N G G A " 
S U R A B A Y A

da, syarat 300 hsrl ltu dapat dlkeoulalkan Ualau Janda terse* 
but dapat aenunjukkan aurat keter&ngen darl seorang gynaeco- 
Xoog, bahva la tldak haul!. Selsnjutnya menurut hemet penulic 
peeaX 34 BW teraebut hendaknye dlperluae dengan U*0. Perke - 
wlnan indoneele yang baru*
Ill« Tentang edopei dalan praktek sorlngkall dljumpal persoel 

•n-persctXan yang rcenyimpeng derl ketcntusn U.U# Indo 
neala tldak mengenal edopel*
Pi Indonesia menurut 5*19X7 no. 129 keicudian dengan S.1924 
no *557 meicuftt tantang peraturan adopsl yang berlaku khu- 
sue bagj. goXongan Tlongfcoa* Berhubung dengan perkeobiing-* 
en maeyerakat dan juga karena rculal berlekuny* "rerun * 
dangen-undangan Tlonghoe Bern* ysng telah berlaku dl Ja* 
we, Hartura dan beberape doer ah lain; dalam bldang bukum 
keluarfa dan earls yeng berlaku bagl golongan Tlonghoe - 
tldak dladekan peabedaen lagl enters enak lekl-laki den 
enek perezcpuan* Sobab dengan edenys penbedaan tereebut - 
diraaa tldak adtl*

Penulls utarakan contoh-oontoh darl Pengadllan i 
X* Kepatuean Pengadllan Begeri Jakarta, pada tgl* 17-oktober- 

1 9 0 3  no 16 8 8 / 6 3  0  yeng raemutuekao bahvat "Xarangen pengeng- 
keten anek perewpuen , aepertl yang diurelkan delta paaal 5, 
6# 16 Ord* 3*1917 no*129 tldak berlaku lagl", dengan mane
aeoara printlplll telah dlputus bahea mengadoptl anak pe* 
renpuan dlperbolehkan*

8* Juga Keputuaan pengadllan Hegerl Jakarta, darl hakim yeng
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aama tgl. 23 Mel 1963, no.907/637 F, yang mengatakan bahwa
**adopai anak perempuan....... memang dlkenal dl-

ka}angan W.H.I* katurunana Tlonghoa11 . . 11)
Dalam hal ini penulla menyetujul pendapat KO TJAUY SXBGfyang 
manyatakan bahva hendaknya kaputuaan-kaputuyan tereebut di* 
Rtaa patut diterima dan diakui/dlikuti oleh hakim-hakim lain* 

Selanjutnya tentang perkembangan hukum yang b^rtan * 
tangan dengan Undang*undang dalam hal pinjam-memlnjam uang 
dengan bunga akan penulla bahao dalam bab III .

11) Ko Tjay Sing ; Hukum Perdata - pengantar hukum per 
orangan dan Keluarga ; penerblt C .V . Cipta Loka ; Semarang ; 
Jilid I ; baglan A ; hal 75 •
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?E3K££iBAaa&i Humm vaiau  hal  pekjanjxah
PINJAttSuaUXNJAU UANG DSUGhH BUUGA

A* PEgtiBRTXAS PERJAHJXAH PISJAtUMEaiHJAg UANG .
Perjanjlan plnjam-neminjam uang ltu termasuk dalam vor~ 

brulklenlng. Istllah verbrulklening dlterjemahkan kedalom ba- 
haaa Indonesia dengan Istllah yang berlain-lalnan* untuk je- 
laanya penulla utarakan pendapat darl masing-maslng Sarjana - 
ltu, dlmana aemuanya beraumber pada paaal 1754 BW •
1* Pendapat darl Subektl j

Plnjam nenggantl lalah peraetujuan dengan mana pihak yang 
satu memberlkan kepada plhaft yang lain suatu jumlah ter-* 
tentu barang-barang yang menghabla karena pemakalanf de * 
ngan syarat bahwa pihak yang belakangan lnl akan mengefcba- 
llkan eejumlah yang sama darl mac am dan keadaan yang aama,

2. Pendapat darl ll.H* Tlrtaamldjaja t
Peroinjaman uang adalah suatu eara tertentu plnjam untuk dl 
pakai (verbrulklenlng). Dengan plnjaman untuk dlpakal dl* 
maksudkan persetuJuan,dlmana satu pihak memberlkan kepada 
pihak lain satu Jumlah yang tertentu darl barang-barang $ 

yang dapat dlgantl dengan kewajlben bahwa pihak lawan a-
kan rcemberlkan kepada pihak keaatu barang-barang yang se- 
jenls dengan barang-barang ltu dan yang sama banyak dan 
kwalltetnya.
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3* Pood apt t darl K*3.V.T# Tlrtodl&lngrat t

Ploja* mnggantl adalah perjanjlan dengan ctaoa plhak yang 
aatu meabvrlkan kepada plhak 7«ag lain auatu Junlah tar* 
t«ntu barang-barang fang habla karena peaakalan, dangan 
«y*nt bahao plhak yang lain ltu akan Beng«ftballkmn eeju** 
lab yang aasa darl oaoaa dan el fat yang aama pula,

4* pendapat darl R* Wlrjono Prodjodlkoro i
Faainjcaao uang dan aabagalnya (Terbruiklening) aengatur * 
hal peraetujuan dalaa sans aatu plha* nenyerahkan kapada 
plhak lain aajumlah uang atau barang-barang yang dapat dl* 
gantl (venrengbareaaken) , dangan janjl darl plhak lain ltu 
untuk dlkamdian harl mangaatballkan kapada plhak kaaatu aa 
Jualah barang-barang yang sama Janie dan nllalnya*

Carl kampat pandapat taraabut blla panulla porhatlkan 
tardapatlah parbadaan latllah yang dlpergunakan yaltu t 

Subaktl s plnjai* senggantl*
M*H. Tlrtaaaldjaja % pinjaa untuk dipekai*
K*n,tJ*T* Tlrtodlningrat j plnjam mnggantl«

»lrJonp Frodjodikor© > pealnjaaan uang yang dapat dlgantl* 
Vanurut fcaaat panulla latllah yang tapat dalam bahaaa indonee 
ala adalah pinJan aengganti atau plnjanan uang yang dapfct dl* 
ganti, Gebab pada uauamya latllah yang dlpargunakan bukanlah 
▼erbruiklenlng eolainkan brulklanlng yang borartl plnjaaan - 
yang tldak habit dipakai, wlaalnya pin Jan galaa, pirlng dan 
•ebegalnya; aedangkan Terbruiklening barartl pinjaaen yang - 
babla dlpakal dan dapat dl gantl, mlaalnya pinjaa uang, gula 
dan eebageinya*
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Selanjutnya penulla bedekan antara plnjam mengganti;-4 

<▼•rbruiklenlng) dengan plnjam pakfcl (brulklenlng) lilah t 
1* pada vorbrulklenlng benda yang dipinjamkan ltu habia kare

na pemakalan d«n yang dapat dlganil; dan karena ltu hanya 
mengenai bend* bergerak* Sedangkan pada brulklenlng bend a 
yang dipinjamkan tldak hebia karena pemakalan, dan dapat 
berupa bend a bergerak maupun tldak bergerak*

2, pada verbruiklenlng harue mengembellkan eeJumlah yang aa- 
ma dan pang aojenls* Sedangkan pada brulklenlng harue di- 
kembalikan yang perils aama eepertl seraula.

3* pada verbruiklening pemlllk banda (uang) ltu berkedudukan 
aebagal krediturv aebab benda yang dipinjamkan ltu berallh 
kepada peminjam pada caat benda diaerahkan dan porcin J au me 
mikul realko« Sedangkan pada brulklenlng pemlllk banda yang 
telah dipinjamkan ltu berkedudukan aebagal pemlllk dan pe~ 
win Jaw berfungel aebagal houder dan berkeaajlban memellhai'a 
keaelamatan benda tereebut.

4. pada verbruiklening dapat ataa beban (onder beawarende tl- 
tel) dapat juga gengan cuma-cuma (omnlftt)* Sedangkan pada 
brulklenlng aelalu merupakan euma-cunia (omniet)*

Selanjutnya menurut hemat penulla paaal 1754 BW yang 
menyebutkan pengembalian dengan jumlah yang aama teraebut bu* 
kanlah merupakan peraturan mutlak, aebab pada umumnya pinjkm« 
an uang dipandang aebagal memperbungakan uang. Hal lnl dlatur 
dalam paeal 1765 a# yang menyatakan : "'Adalah dlperbolehkan - 
memperjanjiiciin uunga etae peminjaman uang atau lain barang -
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yang roenhabla karena pemakal an* * Akan totapl lain halny* darl 
pada hufcun Is la m  atau ftukusi Canonlek yang aeoare tegaa Mia* 
rang neisungut bunga (rlba)j aebab ha rue 1 ah borfungal aebagal 
auatu perbuaien untuk menolong.

PRleja prrjanjlan pinjara*rsemlnjara uanfl kedua belah pi- 
hak loluaaa untuk berjcnji bahva Junlah uang yan? harua dl* 
k*mbaliV*n bolch lebih feeaar darl jumlah yang temli dlbtrl- 
kan. Fedua belah plhak be bat dalaa nwnetapkan berape beaamya 
bunga dalam eegala hal yang tldak dllarong olah O.U** dan ba* 
nga yang telah dlperjanjlken harua dltatapkan eecara tertulle 
dlatur dalam paaal 1767 S?, Beaamya bunga yang telah dljan * 
Jlkan ltu dapat dlanggap eebagal aualu penggantlan darl hal » 
bahwa plhak kradltur tldak dapat memakal uang ltu dan karena 
ltu tldak dapat maaawgut ha all darl padanya; maka darl ltu k» 
tiadaan keaenpatan raercungut ha all harua lah aendapat gantl*

Perjanjlan plnja»-**e*lnjam uang ltu laalrenya merupakan 
perjanjlan rill dan bukan aerupakaa perjanjlan konaenaull,ka
rena dalam paaal 1754 B* tldak dlaebutkan bahwa plhak kesetu 
emnglk&tkan dlrl untuk menyerahkan uang, adlalnkan la ttenye * 
rahken uang ltu kepada plhak lain* Jadl dleasrplng ad any a kata 
eepafcat, Juga harue dllakukan aeoara nyata, aedang aebalura u* 
ang dlaerahkan hanya ada aatu perjanjlan pendatsuluan*
Berbeda dengan jual-bell yang merupekan perjanjlan koneensull 
perjanjlan audah dapfctdledakan hanya karena kata aepaket an * 
tars para plhak# Selenjutnye dapat dlgantlnya obyek perjanjl
an lnl borartl bahva pemlnjam vajlb nemlkul keruglan, Juga a*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



n

pablla karuglan ini dlaababkan karana adanya ovtraaoht, aabab 
pamlnjaalah yang aanjadi paallik ataa banda yang dlplrtjaw ltu 
pawlnjaa tldak barutang «t«i banda-banda taraabut aaoara mi* 
tlak, tatapl ataa banda~banda lain yang aajanla*

Dalam hal pamlnjasan uang ads auatu paraoalan tantang 
harga nllal darl uang ltu, aabab adalah aangat mungkln mata 
uang tertantu pada aaktu pawbayaran kemball adalah barbada * 
harga nllainya dari pada waktu panarimaan • Hal ini akan panu- 
11a baha* dala* bab II aub« 0*

f t ,  PSUK0AHAAM FKKJAIJ1AJI r iW iU l *  UA*Q*

Flhak-pihak dalam parjanjlan plnja&*aamlnja» uang lalah 
pihak partama diaabut pihak kradltur yaltu orang atau bad an * 
hukum yang mambarlkan plnjanan dsn pihak kadua diaabut dabl - 
tux* yaltu orang atau bad an hnkUA yang ftaaarliaa plnjaman atau 
yang barbutang* Sadangkan untuk aahnya parjanjlan harua «ama- 
nuhi ayarat«*ayarat yang talah dltantukan dalaa parjanjlan dan 
yang tldak dllarang olah Cndang-undang *
1* KikfiRUaX SlAfc.gXAftA? FKWAJUIAM.

Cntuk aahnya parjanjlan plnJamMnaminJam uang diparlu * 
kan ayarat*ayarai aaaual dangan paaal 1320 yaltu i

a)« Sapakat naraka yang manglkatkan dlrlnya*
Ini barartl bahva dua atau lablh darl dua pihak ltu harua 
Btapunyal kahandak untuk mangadakan parjanjlan* Kahandak 
ltu harua dinyatakan kaluar agar dikatahul olah pihak lain 
Farnyataan kahandak dapat dlbadakan dalam i
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1. Pernyataan dengan tegaa ( ultdrukkelljk )•
2» Pernyataan dengsn dlam*dlam ( etllswljgend ), yaltu : 

pernyataan yang dlaangka adanya. jadl boleh dlkata mo* 
rupakan auatu pernytaan kehendak yang tldak langsung , 
aebab harua klta slmpulkan darl perbuatan orang yang 
dltujukan kapada makaud tertontu*

Dalam hal kehendak untuk rosrabuat perjanjlan lnl harua 1 ah dlar 
tlkan Juga bahwa orang glia, orang mabok, tldak mempimyal ka* 
hendak yang sah,oleh karena ltu tldak dapat membuat peraetu * 
Juan yang sah* Demlklan pula halnya jlka terdapat kekllafan , 
paksaan atau penlpuan adalah merupakan caeat pada kehendak 1- 
tuj sebab selalu dlperluksn kehendak yang bebas#

Dalam hal perjsnjlan ptnjam-memlnjaa uang, yang dlmak* 
cud dangan kata sepakat darl mereka yang mengadakan perjanjlan 
ltu lalah s kata sepakat darl satu plhak (kredlutr) untuk me* 
nyerahakan uang tertentu kepsda plhak yang lain (debltur) dl- 
mana debltur berkewajlban untuk mengemballkan lagl dltambah 
bunga, ongkos-ongkos lain dalam waktu yang telah dltantukan * 
Jadl dalam hal terdapat suatu unsur paksaan, kekllafan dan pe 
nlpuan, perjanjlan teraebut dapat dlmlntaksn pembatalanj dla
tur mulai paaal 1321 Bff ssmpal dengan passl 1328 BW*
b). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjlan*

Henurut pasal 1329 BV dlnyatakan bahwa setlap orang ada * 
Ish oakap untuk membuat perlkatan-perlkatan, jlka la oleh 
U.U. tldak dlnyatakan tldak eakap. Dengan kecakapan ber * 
tlndak yang dlmakeud lalah melulu kecakapan untuk melsku*
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kan perjanjlan obllgatolr* Sadangkan dalam hal tldak ca - 
kap bertlndak dalam hukum berartl bahva hukum melarang o- 
rang yang tldak cakap bertlndak teraebut tintuk melakukan 
auatu perjanjlan, meaklpun dalam kenyataan orang yang ber 
aangkutan mampu membuat suatu perjanjlan# Ketldak cakapan 
untuk membuat suata perjanjlan dlatur dalam paaal 1330 BW 
Mengenai paaal 1330 BV noraer 3 yaltu orang-orang peram - 
puan dm  aeteruanya menurut hemat penulla kurang tepat un 
tuk dlterapkan dalam perjanjlan plnjara-memlnjam uang, aa
bab berdasarkan aurat gdaran Mahkamah Agung no *3/1963 ta
nggal 5*9-1963 dlnyatakan bahva adalah vevenagg aaorang - 
latrl untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap 
dlmuka Pengadilan tanpa ljln atau bantuan auarai (pa*108 - 
dan 110 BV tldak berlaku iagi). Dangan demlklan berartl 
tldak ada lagl perbadaan dlantara samua varga negara In* 
donaala*

Dalam perjanjlan plnjam-raemlnjam uang harualah dltelltl batul 
betul keadaan atau character darl kedua belah pihak# Jadl un* 
aahnya maelng-maalng pihak harua memenuhl ketentuan yang dla
tur dalam paaal 1329 BW, Bllamana dalam pvrjanj&fcn tereebut - 
terdapat unaur tldak cakap dapat dlmlntakan perabatalan#

Suatu hal tertentu atau auatu obyek tertantu #
Menurut paaal 1320 BV, obyek lnl dapat dlartlkan keaalu- 
ruhan hak-hak dan kevajlban-kevajlban yang menlmbulkan 
perjanjlan ltu. Menurut paaal 1332 BV dlnyatakan bahva 
hanya barang-barang yang dapat dlperdagangkan aaja dapat
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j&sojadl pofeote psrjsnjlsn-psrjsnjlsn * ooysk aari psds psr» 
jsnjlsn ini haras usmtnuhl sysrst, bsh*s obysk psrjsnjlsn 
ltu sdslsh oukup tsrtsntu, sstldsk-tldsknys hsrus dspst * 
dltsntuksn.

Pslsa psr jsnjlsn plnjsm-nsmlnjsjn usng, sssual dsngsn psssl - 
1338 BW bshws ysng oenjsdl obysk psrJsnjlsn sdslsh usng* 8#* 
bsb usng bersrtl sssustu ysng dlporgunsksn olsb unum stbsgsl 
•1st pmabsntu dslsa psrtuksrsnj jsdl bersrtl puls ssbsgsl bs» 
rsng-bsrsng ysng dspst dlpsrdsgsngksn dsn dspst dltsntuksn * 
jsnis junlshnya*
Ssdtngksn fungel usng sds 8 asctm *
I » Fuagsl utsjas» s) Alst*slst tukar tasnuksr, ysng dlparguns-

ksn dslsa tuksr menuksr.
b) Stbsgsl kssstuan bitung. Fungsl usng atsm- 

berlfcsn nll»l psds bsnds-bonds ysng sds * 
6 * Fungsl tsnbshsm s) Bsbsgsl slst slicpsnsn ysltu blls psngs

lusrsn dspst dlcloll dsn dspst dlpsrgu 
nsksn untuk trsnssksl ysng sksn dstsng

b) Btbagsl standnr* untuk poabsysrsn-psnw 
bsysrsn ysng dltsngguhksn*

d)* Sustu ssbsb ysng hftlsl ttsu osuss ysng dlptrbelshksiw 
rsnurut psssl 1330 BV dlnystsksn» bshws sustu psrjsnjlsn 
tsnps osuss, stsu dsngsn sustu ysng pslsu stsu dsngsn su» 
stu osuss ysng tldsk dlptrbolthksn* sdslsh tldsk asstpu * 
nysl kskastsn. Stdsngksn psssl 1380 Bt msnysbutksn bshws 
untuk sdsnys sustu perjsnjlsn hsruslsh asmpunysl osuss -
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yang dlperbolahkon* vaka berartl untuk aahnya perjanjlan 
oauaanya harua dlperbolahkan, eepertl paaal 1337 BWf bah# 
«a auatu eauaa adalah tldak dlperbolehkan apabila eauaa - 
ini dllarang olah U.U„ atau apabila bertentangan dengp* 
keauallaan dan ketertlban uraum*

Dalam hal perjanjlan plnjam-memlnjara uang maka eauaa yang dl- 
makaud lalah causa yang dlperbolehkan, Klaalnya Bank aebagal 
kreditur memberlkan kredlt kepada naaabahnya aebagal debltur 
dengan eauaa untuk memperbeaar peruaahaannya* Jadl kredlt - 
yang telah dlperoleh ltu harualah dlgunakan deml kepentlngan 
yang tldak dllarang oleh tJ*tf*, tldak dllarang oleh keauallaan 
dan ketertlban urnum*

Maka auatu perjanjlan plnjam memlnjom uang adalah aah* 
blla memenuhl ke-4 ayarat teraebut* jadl pada aaasnya para pi 
hak bebaa untuk bensufakat apa yang dlkehendaklnya, akan teta 
pi tldak boleh menyimpang darl peraturan hukum mutlak* Apakah 
yang dlmakaud dengan peraturan mutlak ltu t lalah aturan hu
kum yang tldak dapa) dlkeaamplngkan oleh orang-orang yang ber 
kepentlngan dengan jalan membuat perjanjlan antara aeaamanya* 
Mlealnya dalam hal perjanjlan plnjam-memlnjam uang dengan Ja
mlnan benda bergerak (gadal) t^Yang berplutang, jlka yang bar 
utang atau yang menggadalkan tldak memenuhl kcwajlbannya, tl
dak boleh mengambll barang yang dlgadalkan untuk dlftlnya sen*
dlrl*, (pasal 1154 BV)* Jadl semua perjanjlan yang bertentang 
an dengan hukum mutlak adalah tldak aah* It)

12) Tlrtaamidjaja H.H.: Pokok-pokok hukum pernlagaon j 
penerblt Jambatan Jakarta 196* 1 hal 6 *
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M 1 L 1 K
P£PPVSTAKAAN  

OJNIVERSITAS A1RLANGGA" 
S I R A B A Y A

2. KBM3U&A RBKENINO KORAN .
8ebelum penulla roembahae apa yang dlmaksud dengan mem* 

talk* Rakening Koran, terleblh dahulu penulla membahaa aeoara 
•ingkat tentang tugaa^tugaa darl Bank* reruaahaan Bank ada - 
Xah memegang peranan yang aangat pentlng dalam dunla pernla* 
gaan,leblh-leblh paia jaman modern lnl*

Menurut U.U* no*14 tahun 1967 (uu tentang Bank) macam 
nya Bank lalah i

X* Bank »entral/Bank Indonesia; yang menurut tt.U. Bank sentral 
no.13 tahun 1968 bertugas t
a), Mangatur, menjaga, memelihara keaetabllen nllal rupiah 

juga tugaa alrkulaal atau mengedarkan uang*
b). Mendorong kelancaran produksl dan pembangunan aorta * 

memperluas keaempatan kerja, guna menlngkatkan hldup - 
rakyat, juga mellputl tugaa mengadakan perablnaan dan 
pengawaaan terhadap Bank-bank*

XX* Bank eomeralal/umum juga Bank awasta i 
*), Bank umuun bukan devlaa bertugaa 3

1* Menjalankaa tugaa Bank, keouali hubungan dengan Lu 
ar Hegeri*

2* MengumpuXkan dana, memberlkan plnjaman,menerima hu 
bungan giro dan aebagalnya*

b). Bank umum devlaa bertugaa 1
Menjalankan tugaa teraebut a) dlatae dan boleh mela - 
kukan hubungan dengan Luar Kegerl*

XIX* Bank aekundalr mellputl antara lain %
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Bank pembangunan, Bank koperael, Bank paear' Bank deea * 
1# lTeeewuenya bertugae oengumpulkan dene, deponito* ta* 

bun gen•
2* Keeemuanye tldak boleh mengumpulak elwpanen dalam * 

bentuk giro {keouall ede IJin kfcuaua yaiiu atas ka- 
bljekaanaaa r«rwrlntah)*

3, Rtooua Bank pembengunan b o l * h  iaans:aluarkan obXlgael- 
obllgeal, plnjaman*pln*a£an»

m a n t m  nacoinYA bukoa  ,
Bunga ditentukan bardaaarkan prloritae penggunaaa pro- 

yek kredlt ltu, miealnya %

a)# Kredlt untuk proyak beaer, kredlt fnTeata*l«
b). Kredlt untuk exploltael*
«)• itredlt untuk predukel* perdaganpan*

Bardaaarkan aurat frdaren Bank Indonesia no* 6/7/(JPK ,
tahun 1973 mengatur tentang beaamya bunga untuk kredlt Jang-
ka pendek Bank remerlntah yaltu berdasarkan Janie kredlt :
!• floIonian pertazaa t 

a}* ia f  eetefcun ,
!• Kredlt untuk blmae padi,
2* Kredlt Import yang dlbayar dengan ?»&» 480*
3. credit untuk pupuk dan obat haiaa,

b)» 15 % eetehua «
1. Credit untuk blmae non ptdl«
fc* Rredlt produkal bahan export dan Import*
3* Kredlt untuk pengangkutan urmiat*
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II* Oolongan kedua j IQ % setohun *
1, Kredlt produkal Xalnnya eeialn teraebut dlataa kesufcli 

ja«a*jaaa yang berelfet hiburan*
2* Kredlt diotrlbuei.
3* Kredlt exploitaal pembangunan pemnahan«
4, Kredlt untuk uaaha«u*aha provlalonll*

XXX # Oolongan ketlge : dlataa IB % • 24 < aetahun •
Yaltu untuk kredlt Xalnnya yang tldaf tenaaauk goXongan 
portaaa dan kedua dlataa, 

tfetentuan*keteniuan untuk goXongan pprtaasa, kedua dan ketlga 
teraebut audnh t#rmaauk provlel# Sedangkan untuk Bank*»bank Xa 
Innya (3waata) ketentuan euku bunga peoerlntah teraebut hanya 
Xah merupakan pedoman bag! ketentuan bunga Bank urnum dan 3vae 
ta« Selanjutnya bun pa dlhltun# neoars hari an dan perhltungan 
jumlah bunganye diperlakukan- tlap-tlap akhlr bulan, balk un*#
tuk Bank~bank Veiaerintah raaupun Bank^bank anaete*

SlXa dtllhat fakte*fakta teraebut dlataa temyatalab * 
bahva katontuan bunpa menurut ll,U, yang t ere an tun dalam Lam « 
baran legara 1948 no* 3a yaltu 6 % aetahun tldak dlperlakukan 
Xegl, aebab autiah dlenggap tldak neeual lag! dengan keadaan - 
perekonomlan pada devaaa lnl dalaia haX herga uang#
PBKlSiXSI RSftM lM ) KQBAK*

Dalam dunla peralagaan Bank bertugaa 3 

X* Vflpb-riksn p^rtolonpan pada atau dules* haX icalakuWan pan • 
bayaran kepada kreditur dan d*law hal peneTinaan pembayaran 
oleh debltur, balk dldaXan jiaupun dlluar Negerl, dengan af-
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rat harus membuka Rekenlng Koran lebih dahulu •
2. Sebagal perantara dalam hal pemberlan kredlt »

Untuk memenuhl tugaa-tugas Bank teraebut harua 1 ah dlada 
kan auatu hub£ng*n terlabih dahulu antara Bank dengan Client/ 
nasabahnya* Bentuk oerhubunean ltu lalah perhubungan Rekenlng 
Koran, Kemudlan yang dlmakaud dengan Rekenlng Koran lalah s 
"Suatu hubungan pin jam memlnjaa uang antara nasabah denagan - 
Bank, dimana plhak Bank memperoleh plnjaman darl nasabah. ke- 
mudlan untuk penarlkannya dllakaanakan melalui R.K* yaltu de
ngan jaian Bank dldalam bukunya membuka rekenlng untuk client 
nya dan pada rekenlng lnl dapat dllakukan pemasukan dan penge 
luaran uang, dengan perhltungan bunga sepertl telah teraebut 
dlatas1**

Selanjutnya untuk dapatnya membuka R.K. harua raemehuhl 
ayarat-ayarat yaltu :
1* Harua menjadi nasabah lebih dahulu dengan jalan mengajukan 

permohonan untuk membuka rekenlng yang berislkan :
a), Henglal kartu pemerlkaa tanda tangan*
b)« Jiengisl forraullr permohonan untuk membuka rekenlng*
c), Menanda tanganl aurat perjanjlan yang dlbubuhl meteral 

Rp, 25,-
2. Setelah ayarat-sf&rat dlpenuhl, maka aelama 3 bulan nasa - 

bah harua aktlf menyetorkan uang kepada Bank teraebut*
3* Bllamana dalam waktu 3 bulan teraebut menunjukkan keaktlf- 

annya dan dapat memenuhl juralah yang dlsyaratkan oleh Bank 
barulah la dlnyatakan sebagal nasabah, selanjutnya dlijlnir
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kan untuk melakukan transaksl .
Orang yang telah membuka R.K. tldak selamanya mestl - 

membuka kredlt*
5,
3. MBJdBUKA KRSDXT DEHOAM JAKXHAN / PXDUCIA .

Kredlt dapat dlperoleh dengan dua cara :
a). Kredlt yang dlperoleh darl Bank,
b), Kredlt yang dlperoleh darl kredltur-kredltur lain (yaltu 

bukan darl Bank) •
Pengertlan kredlt berasal darl kata crido, yang mana - 

kata crido berasal darl kata latln credere (menempatkan kepex* 
cayaan), yang berasftl darl kata crod t oercaya dan do j menera 
patkan. jadl tltlk berat pada kepercayaan.
Kepercayaan dapat dlllhat darl 2 sudut, yaltu ;
- Debltur % dla oercaya bahwa kreditur ltu akan dapat dl -

transfer.
- Kreditur i dla percaya bahwa pada suatu saat kredlt itu a-

kan dlbayar kemball•
Dalam pengertlan kredlt ada nenitertlan transfer antara waktu 
sekarang dengan waktu yang akan datang (faktor waktu). 
DEFI'NISI KBBDXT .
1* Kredlt adalah s suatu hak denagan hak mana dapat mengguna* 

kannya untuk suatu batas waktu tertentu berdasarkan pada 
beberapa pertlmbangan tertentu. 13)

13) Blnakawan study club ; Kumpulan kullah Moneter dan 
Bank ; Seri kullah no* 01 ** 03 j Surabaya ; hal* 16 .
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2% Kradlt adalah % pwnyedlaan uang atau taglhan-taglhan yang 
dapat dlaamakan dangan ltu, bardaaarkan paraatujuan pin Jan 
wamlnjain uang antara Sank dangftft lain plhak dalam hal mana 
plhak paainjam barkawajlban malunaal hutangnya aatalah
ka waktu tartantu dangan Juwlah bunga yang talah dltatapkan 

Kaoara kradlt yang dlatur dalan U*U# no* 14 tabun 1967* 
Bardaaarkan jangka waktu kradlt dlbagl i
a)# Kr*sdit Jangka pandak i adalah kradlt yang barjangka waktu 

nakalimw aatu tahun* Calan kredlt lnl term a auk kredlt tm« 
tuk tanaaan nualman yang bar jangka waktu labih dart 1 th*

b)* Srwdlt Jangka oanangah t adalah kradlt yang bar Jangka aak 
tu antara 1 tahun a an pal 3 tabun, kaouili kradlt untuk - 
naaan mualnan teraabut dlataa*

o), Krtdlt Jangka panJang t adalah kradlt yang barJangka wak
tu lebih darl 3 tahun*

Eangklaalflkaal pangartian kradlt %

I. Darl audut yang cnenarlma kradlt dlbagl ataa i

I* Public cradlt * lalah kradlt yang digunakan olah waaya* 
rakat aabagal kaaaluruhannya nalalul Pamarlntah* tin * 
bulnya dangan dlkaluarkannya obligaal-oblipaal aabagal 
aurat-aurat barharga pawarinfcah# 

e% Prlirata Cradlttalahrikradit *yang dlgunakan olah plhak 
partlkallr* ralaalnya Bank partikallr, induatri partlka*

14) no. 14 tahnn 1067 j Tantang pofcok-pokok Par* bankan •

Hr*
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II. Dari audut waktu dlbagl ataa t
1. Ada kredlt 1 hari, 0 bulan dan laia*lainny*#
2. Blla kredlt untuk waktu yang aangat lama, kradlt dlsa- 

buti a), xnwoatmant credit yaltu auatu kradit yang di*
gunakan untuk lnvaataai yang bararti untuk * 
pamballan alat-alat produkai tetap yang dlgu* 
nakan dalam waktu yang aangat lasia (diaabut * 
barang nodal),

1 )- Fangwnbalian kredlt diharapkan dari pandapatan 
yang tarua-taanerua dari barang podal tadl*

b), Consareial oradlt yaltu kradit yang digunakan 
untuk namball barang-barang Jangka pandak* m  
amlaya paruaahaan konpakai maabali kaln*kaln 
yang aagara dibuat pakaian,

SttUlAltfTAKA? URtOB. DAJrAlRlA KSgFBROUU RH6PXT DARX i
1. Harua oanjadl naaabah lablh dahulu* HanJadl naaabah ada * 

lah syarat mutlak untuk dapatnya mataparolah kradlt dari 
Bank, Hal ini talah panulia bahaa dlataa*

8* Haaabah harua aamanuhi faktor intarnal,
a), Charaoteri faktor yang cany at akan apakah auatu kradlt 

dlaatujul atau tidak bliamana talah tarcapal paraatu* 
Juan manganai jumlah dan tingkat bunga yang dlaatujul.

b), Capaotyt lalah kaaanggupan calon dabltur untuk oaRpar* 
olah auatu dana dangan dana mana la aanggup mambayar • 
hutangnya tapat pada waktunya aaauai dangan syarat-aya 
rat ssisula.
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c)* Capitals lalah aeeual kekayaan yang tereedla pada eaat 
ini yang memungkinkan dapat atau tldaknya pembayaren * 
kradlt tadi, pada umumnya tc'taftltur harua mempunyai ca
pital cukup baaar untuk dapat bcraalng dangan orang - 
oraftg lain.

d), Collateral/jamlnam lalah eangat dlperlukan, karana In 
formasi character, capaslty, capital maeih aangat mini 
mal karena pada aaat lnl aangat kokurongan tenaga ahli 
Menurut paaal 24 U.U* no* 14 tahun 1967 bahwa : **Satl- 
ap kredlt harua dangan jaralnan, berarti tanpa Janlnan 
Bank tldak diijinkan untuk membarlkan kradlt kepada - 
alapapun juga*1*
Selanjutnya Bank dllarang member1ken kradlt dangan ala 
tim gadal, aaparti yang dllakukan oleh jawatan Pagadal 
an; artlnya tanpa malalul ayarat menjadi naeabah dahulu 

3* Harue memenuhl faktor external yaltu condition of economic 
Ulealnyas a* kaadaan konjuntur#

b* kaadaan laba parueahaan pada umumnya*
e. kaadaan organieaal peruaahaan*
d. pengaruh pajak* 
a* government destruction*, 
f • competition peruaahaan dlmana la bergerak*

4* Harua bertujuan untuk uaaha memperbeaar produkei atau 
peruaahaan*

5* Selanjutnya mengajukan permohonan membuka kredlt dangan Ja 
lan mangle! formullr aurat permohonan kredlt yang telah dl
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eedlaken oleh Bank* Dalam hal euret permohonan ini balk untuk 
kredlt Jangka pendek maupun Jangka pact Jang pad* tlap-tiep Sank 
adalah berlalnen* Kemuflen aetelah i aurat permohonan kradit* 
dlaatujul yaltu beearnya kredlt dan bunganye aake dlbuetlah ak 
te perjanjlan kredlt den akte penyerahen jamlnan ,

Fide urauranye ayarat-ayarat dalam akte lalah *
•* Pih*k*pihak dalam perjanjlan#
b. JUmlah kredlt, jangka eaktu, bunga, provlet den lain blaya*
0• Keelko eerte jamlnan yang dlaerahken. 
d# Aeuranai.
•# Tldak dlpenuhl keeejlban oleh debitur*
f. perubahan herg* takairao barang jamlnan*
8* Berakhlmye perjanjlan membuKe kredlt*

MAC Alt <*g AG All R.hgDlT SgHUJkSAHMtf B X 6 T I*  PBfU&AtA* \

x# U&W&&A caaoAa jaw#** / pgBJAfijXAH oadai •

Kenurut BW yang dlmekaud dengan perjanjlan gadel lalah 
eebueft perjanjlan kebendaan ataa euatu bende yang bergerek ke- 
punyaan orang lain* hak men* eemata«m*t* diperjenjlken dengan 
menyerahkan hak kebendaan ataa bend* bergerak yang oleh debl * 
tar eteu eeorang lain dlberlkan kepada kreditur aebagal Jamlnan 
atee hutangnya yaltu dengan Jelan menjual bend* ltu oleh pi - 
hak kreditur apabila debltur tldak menetapl kewajibannya ,guna 
ffengenbll pelunaean hutangnya (termaauk bunga dan bieyf) lebih
dahulu darl kredltur-kredltur lalnnya.

Menggadelkan lalah euatu oar* untuk mendepet kredlt d* 
ngan mud eh eepertl juge perjanjlan boreh#hlpotlk»lketan panen
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Hak gadal lebih banayak meraberikan kepaetian kepada kredltur, 
aabab banda yang digadaikan dlaerahkan Xangaung kedaXara keku- 
aaaan kredltur ,aehlngga kredltur mempunyai hak untuk didahulu- 
kan darl kreditur-kreditur lainnya.
SYARAT.3YARAT HAIL GADAI IAMH |
X. Harua ada auatu peraetujuan antara dabltur dan kredltur.
2, perjanjlan lnl menyuaull parjanjlan plnajan uang sebagal - 

parjanjlan pokok.
3* Hak gadal ltu dlnamakan auatu hak aceaaaolr sepertl perjan

jlan boreh#
Menurut o.u* hak gadal barulah tarlahlr dengan panya » 

rahan kekuaaaan/baslt atas banda yang dljadikan jamlnan ltu ka 
pada kreditur,dan penyerahan kakuaaaan ini adalah ayarat mu * 
tlak* O.U, mengljinkan bahva benda jamlnan ltu dlXetakkan dlba 
vah kakuaaaan plhak ketlga/ dlatur dalam pasaX 1X52 Bf * Jadl 
aabenarnya yang dlkehendaki ltu laXah dltariknyp banda darl ka 
kuaaaan dabltur*

1%, HSHBU1A KBEDXT DEKOAM PSRJASJXAH HIF01U •
Menurut paaal 1162 BW yang dlmaksud dengan parjanjlan -

hlpotik lalah aabuah kabandaan ataa banda tldak bargarak kapu-
nyaan orang lain / yang dlberlkan olah dabltur kepada kredltur
bertujuan untuk menjamln pelunaaan hutan^mya; dengan jaXan man
jualnya benda ltu dan darl haall panjuaXan kemudlan la memungut 
juralah aaluruh piutangnya tarmaauk bunga dangan hak terlebih £
dahulu darl pada kreditur-kreditur laln-lalnnya*

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



Olpotlk aepertl halnya dengan gadal beraifat acoeaaolr 
perbedaannya lalah $
1* Hak gadal wenpunyai obyek banda yang bergarak* atdang bate 

hlpotik obyoknya banda tldak bergerak*
8* Kak gadal bond a yang dl gadal Van ltu. dlaerahkan langaung ka 

pada kredltur* oadong hak hlpotik bendanya tetap tinggal - 
pada debltur*

3* Qak gadal hapu# apablla banda ja»inan ltu berpindah kata - 
ngan orang lain, eedaag hak hlpotik tetap terletak eebagal 
baban dlatoa banda yang dljadikan Janlnao,walaupun bend a - 
ltu berpindah ketangan orang lain*

Slfat-aifot hlpotik yang pokok lalah s
a)* Cenda yang dttalpotlkkan harua dlparlkaa telitl,
b)# Olpotlk dapat diketabal olah eiapapun darl daftar ucma*
a)* nipotik tldak dapat dlbagi*baglkanf jadl apablla hanya dl

bayar tabaglan cake maaih tatap tarikat aeluruhnya,
Menurut pasal 1178 QV aaxnxa perjanjlan yang menetepkao 

bahwa elkreditur akan dapat memllikl benda jamlnan ltu adalah 
batal* Dan aenurut paaal 1171 Bar hlpotik hanya dapat diberi - 
ken dengan auatu akte otentik, kteuali dalaa hal»hal yang de
ngan tegaa dltunjuk olah U*0* Jadl auatu hlpotik hanyalah aah 
bllamana hlpotik ltu dlbuat dalasi auatu akta otentlk, yaltu - 
auat u akta notarla, don aupaya aeapunyal kakuoten mangtkat * 
terhadap plhak ketlga harua dldaftarkan pada fageval penylm** 
pan hlpotik darl ailayah dlaana tarlatak banda ltu* Sabab tan 
pa pendaftaran yaltu ataa peradntaan alkredltur balumlah ter* 
jadl hak hlpotik*
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XII # HEBBU&A XBB&X* DEHOAH P£RJA«JIAH IJUTAfl FAilhfl ;
Ikftton panan lnl lasim dikanal dalaa dunia partanian , 

yang diaabut kontrak konalnyaoif lalah auatu parlkatan antara 
aaorang kreditur dangan aaorang dabitur, dlmana ai kreditur mom 
barlkan plnjaman uang guna maaruagklnkaa pananaman kobun*kebun 
ralUk debltur dangan dljanjlkan bahwa alkreditur dlperkanankan 
ntenjual darl haail pananan sebagal perontara ataa nama aldabl 
tur* Selanjutnya darl hanll ltu alkreditur dapat memungut kan 

ball uangnya ditambah bunga, blaya dan ongkoa komlsl•
Ikatan panan ltu barlalkan hal*hal t 

ft), Hak lnl dlparkanankan manganal haall buml yang dapat diju 
al dipasaran intomaalonal,

b), Hak lnl harua dlhubungkan dangan panonan yang akan datang
o)• Blltman dabitur tldak dapat manenuhl janjlnya eikrtdltur 

dlperkanankan untuk oamentara waktu manguaaal perk#bunan9 
guna oembaraakan pananan dan hanya dljlnkan manjual haail 
pananan aaja.

d), Slkradltur nanrungut piutangnya darl haail penjualan panan
a), ikatan panon dlbuat dangan akta Pengadilan dlmuka aaorang 

hakim korclaarla*

IV, KRM&UKA WvttDIT î SHOAB JA M *A * P&KQHABGAS ,
lonurut paaal 1680 39 dinyatakan bfcfcww jamlnan perorang 

an atau borah lalah aebuah perjanjlan dlmana pihak katlga un 
tuk kaptntlngan aeorang kreditur mengikatken dirl dangan aang 
gup memenuhl kewajlban aldabl tur apabila aldabltur tldak me*
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lakaanakan janjlnya* Hal lnl mungkin terjadi borhubung dengan 
beberapa hal mungkin orang laln/plhak ketlga Ini mempunyai hu 
tang aendtri pada calon debltur, maka ia menyanggupl perabayar 
an dalam hal eidebltur tldak dapat memenuhl Janjlnya#

Menurut paaal 1333 Bl jilt a boreh telah memenuhl kewa- 
Jlbannya maka boreh mempunyai tagihan sendiri kepada sldebi- 
tur pertama untuk semua yang telah dlbayamya kepada kredltur 
S41anjutnya menurut paaal 1840 BW mengatakan boreh yang memha 
yor, menggantlkan derai hukun nemua hak yang dimiliki kredltur 
terhadap aidebitur pertama* Inilah yang dapat memperingan a- 
tau mengurangi reslko bag! boreh*

v, membuka krebxt mnqa» jamxman fxdocxa .
*emhuka kredit dengan jaminan fiduoia ini adalah suatu 

praktek perjanjlan kredit yang bertentangan dengan U*U* atau 
bertentangan dengan paaal 1152 Bff* Praktek lnl telah dlakul* 
oleh masyarakat dan plhak Pengadllan, berhubung dlaebabkan o~ 
leh perkembangan dalam dunla pemiagaan.

Menurut U.TJ* telah dltetapkan bahwa bend a yang dljadl* 
kan jaminan tldak boleh tetap tinggal dalam kekueaaan aldebl^ 
tur, akan tetapl benda ltu haruslah dlaerahkan kepada kredl - 
tur atau boleh juga diletakkan dalam kekuasaan plhak ketlga - 
yang ditunjuk oleh kedua belah plhak* Syarat teraebut oerlng 
kali menirabulkan keaulitan dalam dunla peralagaan, bagl orang 
yang mempunyal peruaahaan atau blla yang dijadlkan barang Ja* 
mlnan ltu berupa hewan.
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M I L 1 K
PERPt'STAKAAN  

“U N IV E R S H A S  AlRLANGO A*
S  L  li  a  n  u

Dalaa h*l lnl ••ring dlrurauakan tiMgil berlkut, bahwa 
benda Jealnen ltu dljual pads kreditur dan aelanjutaya kredl* 
tur aenyerehken benda tereebut kepada debltur atau memlnjemkan 
untuk dipakal, aedangakn hak mlIlk ltu ke»ball kepada dabitur 
apabila herga pembellan talah dlbayar lunae. G a lama harga pan 
bellen balum lunae, hak alllk ataa banda bargarak yang dljadi 
kan Jaadnan ltu barada dltanagan kraditur hanya untuk jamlnan 
ataa pembayaran kesball uang plnjaman* Parbuatan lnl dlnama - 
kan panyarahan hak mlllk ataa daaar kaparcayaan atau diaabut 
dangan FIBUCIAIhg BXQSKEOliS QM&W&AG&t » tm  xnl  talah dlaah
kan dua kali olah Pengadilan tar tinggi di Hederland dalaa te*

t

bun 1939* Selanjutnya akan penulla behae pada bab III *

C. A&20A1 HSHJAHJIAB PXHJAII^&aXMjAa UASQ lfchaAi>AP PAftA PXdAK 
1* Kenurut paaal 1319 d* bahira aaraua pereetujuen balk 

yang traopunyal auatu nama khuaua, roaupun yang tldak tarkaaal 
dangan auatu nama tartantu9 tunduk pada peraturan-peraturaa 
umum, yang tarmuat dldaian bab ini dan bab yang laXu*

lamidlan menurut paaal 1338 BW ayat t $ bahaa aamua par 
janjian yang dibuat aaoara aah (tettiglljk gemaekt), manglkat 
aabagal U.U. bagl icereke yang meabuatnya* Dalam hal lnl dlmek 
audkan bahva varake talah tarlkat banar olah perjanjlan ltu, 
oaka juga barartl bahwa paaal lnl merupakan bataaan darl pada 
aaaa kebebaaan aaaaorang untuk melakukan parbuatan dan eteliku 
kan perjanjlan* Jadl aejak perjanjlanltu dibuat p dibuat pula 
bataaan-bataaannya v dan dalaa perkembangan aelanjutnya tlmbul
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bataoan-batasan oleh keadaan perkembangen ekonoml, sehlngga - 
batasan ltu semakln banyak. Mengapa perjanjlanltu mempunyai 
kekuetan sebagal Wet bag! para plhak T Hal lnl harua dljawab 
karena pare plhak sendiri telah memberIkan persetujuan atau 
(atas deaar kehendaknya aendlrl menyataken denikian) *

Menurut paaal 1338 BW ayat 2, bahwa perjanjlan yang me 
nglkat eebagal U.U. bagl pare plhak yang membuatnya pada umura 
nya tldak dapat dltarlk kembali, kecuall dengan persetujuen - 
kedua belah plhak (wedersljdse toestemming)» etaupun berdasar 
kan alaaan-alasan yang oleh U.U. dlnyatakan oukup untuk ltu.

Sedangkan menurut pasel 1333 Bff ayat 3, bahwa perjan
jlan ltu harua dl lakaanakan dengan jujur (bona fide)* lnl a- 
dalah syarat yang amat pentlng dan dalam hal Ini dlmaksudksn 
bahwa pelakaaeaan perjanjlan ltu tldak hanya harua menurut - 
erti kata-kata tetapl juga harus dllaksanakan dengan etlkat - 
balk dan menurut keadllan.

XX, AKXBAT PEitJAWJIAN PlHJAM~MEH£tiJAH UANG YANG MBHU - 
RUT HBTSNTUAH KUUSU3UYA CIAlUfi 2>AMM PASAL 175© . 1757 ,
1. Menurut paaal 1756 BW ayat 1, utang yang terjadi karena pe 

mlnjaman uang hanyalah terdlrl atas Jumlah uang yang dlse- 
butkan dalam poraetujuan. Dengan kata lain paaal lnl menen 
tukan sebagal pokokaya, bahwa tldak dapat lagl dlpedullken 
hal nslk atau merosotnya harga nllal darl mata uang yang - 
dlplnjemkan* Cukuplah jlka slberhutang mengemballkan aejum 
lah yang sama darl mate uang yang aemula dlterlraa#

nJadl alape memlnjam Rp. 100>* dan untuk ltu menerlma -
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••btlii uang fcertee deri Bp* 100 boleh neabefer dengan
10 bale! deri ftp* 10»* ueng fcertee den elepe teleh nene 
rlna sate uang boleh nenbeyar keabeli dengen nate ueng 
lain eteu dengen uang iceriee*"

Akin tetepi eyet 1 lnl dlperlunek berlekuny* oleh eyet 8 ye*  
ltu eebeia eeet peluneeen tlbe teleh terjedi penelken eteu -  
penurunen herge u U  uang eteu terjedi perubefcan berlekanye -  
ueng ltu# neke penbeyeren kenbell harua dilekuken dengen uang  
yang beleku pad* eeet ltu* dlhltung nenurut hergenye pede eek  
tu ltu#

Pembuat u,0ft delea be I untuk pembayeren kenbell berpe* 
gang pede herge noainel aedangkan herge lntrlnelk derl ueng , 
(herge ueng terhadap ber*ng*bereng) tldek dlperhetlken# ten • 
buet lnl berdeeerken pede perliaGungen kepeetlen hukun * 
den tldek aenfcendeki pereellelhen tenteog herge ueng, Jedl ee 
retue rupieh adaleh eeretue rupiah* Bel Ini nenlmbulken keede 
*n yeng diraeakan aangat tldek edll, aeka dale* hel ini kredl* 
tur aenoarl perlindungen terhftdep eklbet tereebut dengen ape 
yang dleebut •Cleueule ueng enee**

Balan eleueule ini dltetapkan tehee debltur herue men* 
beyar kenbell hateagnye ltu dengen ueng cnee, neeklpun uang * 
yang dlplnjennye ltu berupe uang kertee. Cleueule led eah*
8# eenurut paaal 1767 Bt yang nenberiken kenungkinen untuk ne 

nyinpang dari peeel 1756 Bt» yaltu mengenai euetu plnjenen 
josleh mete uang fcertentu, antara kedue belah plhek dapat 
dlparjanjikan bah«a pihak yang senlnjan harue nengenbellkan
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hutangnya ltu dengan mata uang yang tepat juralafanya darl ma 
cam yang aama eepertl semula pada waktu raemlnjamnya •

Sedangkan ayat 3 mengatakan bahwa apablla mata uang yang 
semaoam tldak mencukupl atau tldak ada lag! dalam peredaran - 
maka kekurangannya dapat dlgantl dengan mata uang logam lain, 
tetapl darl jenle dan nllal yang aama dan Jumlahnya harua me- 
ngandung logam asll yang aama beratnya eebagalmana yang tarda 
pat dldalam Jumlah mata uang logam yang audah tldak ada lagl 
dalam peredaran teraebut.liaka perjanjlan aemacara ini termar> 
auk pula dengan apa yang dlaebut *Goud Clauaule".

HI. AKIBAT PBRJAiiJXAH PHiJAM-tfSMlNjAM UAKO TERHADAP 
PARA PXHAK DALAU BENT UR HAK PAM KEWAJIBARNYA*
A* Xewajlban orang yang memlnjamkan (kredltur)*

1. Kredltur tldak dlperkenankan mlnta kemball apa yang te
lah dlplnjamkannya, eebelum maaa yang telah dltetapkan- 
nya dalam perjanjlan berakhlr (paaal 1759)•

2. jlka waktu ltu tldak dltetapkan, hakim berkuasa apablla 
kredltur menuntut mengemballkan plnjamannya menurut ke
adaan memberlkan aekedar kelonggaran kepada debltur ya
ltu dengan memperpanjang waktu (paaal 1760).

3* Jlka telah dladakan perjanjlan bahwa plhak debltur akan 
mengemballkannya bllamana la mampu untuk ltu, maka haklra 
menglngat keadaan akan menentukan aaat pengemballan (pa 
sal 1761)*

B* Kewajlban alpemlnjam ( debltur )•
1* Debltur berkewajlban mengemballkan apa yang telah dlpln
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jmrcnya (uang) dengan Jumlah dan mac am yang aama pada *a 
at yang telah dltentukan (paaal 1763 SB)* Venurut hal - 
ini hanyalah memuat ulangan darl paaal 1754 8fr *

8* Bllaatana ptngtmballen aaeara ltu tldak mungkin yaltu a* 
pabile uang emae (logos* yang aejanle dan aenilai)itu aa 
me ■•kail tldak ada lagl, maka dabitur dlperbolehkan u* 
mambayar nllalnya borupa uang dangan menglngat akan tak 
tu dan terapat penerlmaen vemula darl kreditur (paaal • 
1764 BW).
Selanjutnya tentang janji membayar bunga, hal lnl dla* 

tur dalam paaal 1765 * 1769 83*t
Menurut petal 1765 BW adalah diperkenankan stamper j an Jikan bu- 
nga ataa peminjaman uang eteu lain barang yang menghabit ka - 
rena pemakalan. Sedangkan plnjaman uang dipandnng aebagal men 
perbungakan uang,jadl tldak lagi aepertl dalam hukum canoniak 
atau hukum Jelara yang senyatakan bahwa plnjaman uang dlpan * 
dang aebapal auatu perbueten yang berfungai untuk menolong* 
Jika dlhubungkan dengan paaal 1754 BW, maka paaal ltu tldak* 
lah berlaku mutlak, aebab menurut paaal 1765 BW adalah diijln 
kan memungut bunga. Palmn hal ini kedua be lah pihak bebas da* 
lam menetepken berapa beaernya bunga, akan tetapi Voekerrente 
tldak dlljlnkan*

Menurut paaal 1767 ear ada 2 maoem bunga yaltu t bunga 
menurut n .(7 . ( L * R .  tahun 1948 no. 22 dltetapkan 6 % aetahun) 
dan bunga yang dltetapkan dldalam perjanjlan, boleh melempaui 
bunga menurut U.0. dalaa tegela hal eaftl tldek dllarang dlla-
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oleh 0.0.* Ke»udlen b v nmya  bung* jr*ng dlperjanjlken harua -  
dltetapkan aaoara tertulle*

Delaa hal lnl alaaan Peabuat tT.tr. lalah agar aeorang * 
kredltur yang menetepkan bunga tarlalu tlnggl akan raalu blla 
nenyetakan 4alaa bantuk hi tea dlataa putlh* Olah aebab ltu tu 
Juan paaal Ini lalah untuk raenoegah panatapan bunga yang tar* 
lalu tlnggl. ifeka eebagal konaekweneiaya lalah Jlka kedua be* 
leh plhak teleh bar Jan Jl tantang bunga uang ltu, tetapl eeoa* 
re llean eaje, tldak tertulle, iseka hakim harua laenganggep * 
tldak ada pembeyaran bunga atau menurut paaal 1768 B% bahwa 
bunga yang harua dlbayar oleh debltur lalah bunga aenurut U.0 
yaltu 6 *  eetebun*

penetapen bunga ltu dlbataal oleh *foeker Ordormautle  
1933, t.W, 1939, no *324% mxUt berlaku tgl* 17*9*1939 yeltu  
0*U. untuk oesiberantae llntah da rat. u.O. Ini oenberl kefcue-  
eaan kepada hakim untuk mambateleken atau menurunkon Juxlah *  
bunga yang telah dljanjlkan ltu (ertlnya raenetepkan ayarat *  
ayftrat yang lebih rlngan), apablla bunga ltu adalah terlalu *  
tlnggl* HaklB bertlndak dealklan ltu karena atea perointaen -  
plhak yang rugl atau Juga atea kekuaaaan Jebatanny* den tldak  
bertlndak dealklen bile terang bahwa debltur tabu betul*betul  
beratnya pombayaren bunga ltu dan la tldak bertladak aeoare *  
eeabrono* etau eebegal aklbat darl kureng pengalaaannye deles  
hal plnjaa-seralnjaa uang etau delta keadaan meaakea* 16)

15) Birjono prodjodlkorof ffukuw perdete d»la« pereetu#

Juan tertentu) penerbltan Vorklnk wan Hove Bandung Orovenhage  
954s hal, 123 .
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Kemudian pasal 1766 BV menentukan bahwa dalam hal bunga 
tldak dijanjikan dan eidebltur membayaroye, maka la tldak dll* 
jlnkan untuk raeralntanya kemballt atau memotongnya darl jumlah 
pokok, keouall blla bunga ltu melebihi bubga menurut U*U. Pam 
bayaran bunga yang tldak dlperjanjlkan, tldak berakibat bahwa 
eidebltur diharuakan aalalu membayarnya, tetapi untuk bunga - 
yang telah dljanjlkan maka bunga ltu harus dlbayar aampal u- 
ang pokok dlbayar kemball, meaklpta telah dltetapkan vaktu un 
tuk membayar kemball uang pokok dan vaktu ltu sudah lampau.

Selanjutnya paaal 1769 BW menyatakan aebagal buktl bah 
va uang plnjaman pokok telah dlbayar dengan tldak menyebutkan 
hal pembayaran bunga memberlkan aangkaan bahva bunganya juga 
telah dlbayar dan aldebltur bebae darl kevajlbannya*

D* ebhakhirhya  perjanjiah  pin JAM - hBKINJAM uamo *

Tentang car*-cara berakhimya, hapuenya, batalnya aua* 
tu perjanjlan plnjam-memlnjam uang t
1* Karena pembayaran t Suatu pin j am -merain j am uang dengan ada* 

nya pembayaran, maka berakhlrlah plnjaman tereebut; aebab 
pembayaran berartl memenuhl atau meluneal perjanjlan* 
Pembayaran ltu harua dlaerahkan kepada kreditur sendiri a* 
tau kepada eeorang yang dikuaaakan olehnya, atau juga ke * 
pada aeorang yang dlkuasekan oleh hakim atau U,U* untuk me 
nerlma pembayaran bagl kreditur (paaal 1305 BV), aebab ke* 
leu tldak demlklan pembayaran ltu tldak berharga, kecuall 
kreditur kemudlan menyatakan benar ataa pembayaran teraebut
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atau juga dapat menyatakan bahva perabayaran ltu benar ber> 
manfaat baginya*

2. Karena pembaharuan hutang t Kedua belah plhak (kredltur - 
dan debltur) mengadakan permufakatan untuk membuat perjan* 
jian baru sebagal penggantl perjanjlan pinjam-memlnja» u- 
ang yang lama*
Dalam hal lnl ada 3 mac am jalan ; (pasal 1413 BW)*
a). Debltur membuat auatu perjanjlan hutatog baru dengan - 

kredltur untuk menggantl hutang yang lama, yang tldak 
berlaku Xagl karenanya,

b), Apablla dltunjuk seorang debltur baru untuk menggantl 
debltur lama, yang oleh kredltur la dibebaskan darl * 
perjanjlan hutangnya*

c)« Apablla dltetapkan seorang kredltur baru untuk menggan 
tlkan kredltur lama terhadap elapa uidebltur dlbebaa - 
kan darl perjanjlan hutangnya,
tfenurut pasal 1415 BW menyatakan bahva adanya suatu - 
pembaharuan hutang harue terang ternyata darl pembuat^ 
an hukuiB darl para plhak, tldak boleh hanya dlanggap - 
saja* Tetapi juga tldak perlu selalu ada buktl tullsan 
melalnkan cukup blla ada alat-alat buktl lain, mlsal - 
nys saksl-saksl dan persangkaan*

Z, fcarena perjurapaan hutang atau kompensasi j Hal lnl dapat - 
terjadl Jlka antara kredltur dan debltur aaling berhutang 
satu pada yang lain, dalam hal demlklan terjadllah suatu 
perjumpaan dengan mana hutang-hutang antara kedua belah pi
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hair teraebut men jadl lunas, yakni untuk jumlah yang aama • 
(paaal 1425 BW^.Dan perjumpaan ltu terjadi deml hukum, bah 
kan dengan tldak aetahunya orang-orang yang berhutang kedua 
hutang ltu galing menghapuakan pada aaat hutang ltu beraa» 
ma-aama ada, bertimbal balik untuk auatu jumlah yang aama* 
(paaal 1426 BW) •

4* Karena pereampuran hutang t (paaal 1436 BW).
Apabila kedudukan aebagal aeorang kreditur dan aeorang de
bltur berlcumpul pada aatu orang, maka terjadllah deml hukuat 
auatu pereampuran hutang dan oleh karena ltu perjanjlan - 
plnjam^meminjam uang menjadl terhapua*

5# Karena pembebaaan darl hutang : Menurut paaal 1320 BW ayat 
aatu untuk aahnya auatu perjanjlan harus1ah ada kata aepa* 
kat atau ataa auatu keauka relean kedua belah pihak yang 
raengadakan perjanjlan* Maka kalau kemudian kreditur dengan 
auka rela hendak membebaakan pihak debltur Ini pada hake * 
katnya adalah tldak boleh dlhalang*halanglv Tetapi mungkln 
Juga aeorang debltur menolak untuk dibebaskan, miaalnya ke 
rena pembebaaan ltu merupakan auatu syarat baglnya untuk - 
mendapat keuntungan dari atau bagl pihak ketiga. Dalam hal 
pembebaaan hutang lnl pada hakekatnya perlu juga adanya ka 
ta aepakat darl kedua belah pihak.

Adalah mengherankan apabila pihak kreditur tldak lagl- 
menghendaki pelakaanaan, maka audahlah layak apabila paeal 
1438 BW menentukan bahaa pembebaaan darl auatu hutang tl - 
dak boleh dipersangkakan, melalnkan harua dibuktllcan* Fem-
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baktlan ini dlatur menurut u.U* yaltu pasal 1439 BW,bahva 
pengembalian sepucuk tanda plhutang asli secara auka re la 
oleh kredltur kepada debltur merupakan suatu bukti tentang 
pembebaaan hutangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang 
turut berhutang, secara tanggung^menanggung*

0« Karena kebatelan atau pembatalan i Menurut pasal 1446 BW j  

dan pasal 1449 DW yang menyatakan batal demi hukum suatu • 
perjanjlan, yang dlbuat oleh orang yang dlnyatakan tldak - 
cakap bertindak dan yang dlbuat dengan pakaaen, kekllafan, 
dan penlpuan.

Terhadap kedua paaal teraebut penulls menyetujui penda 
pat Dosen yaltu bahva suatu perjanjlan yang dlbuat oleh o* 
rang yang tldak cakap bertindak tldak dengan sendlrlnya ba 
tel, akan tetapi juga mempunyai aklbat hukum seakan^akan - 
dlbuat oleh seorang yang cakap bertindak, hanya saja per * 
janJian yang demlklan dapat dlmlntakan perabatalannya, kepa 
da hakim; Akan tetapi melulu atas permlntaan darl plhak - 
yang tldak cakap bertindak ltu atau curatornya, Hal Ini - 
berlaku juga blla berdasar paksaanf penlpuan dan kekllafan

Dengan demlklan dalam perjanjlan yang batal menurut - 
paaal 1446 BW dan 1449 BW teraebut harus dibaca dapat dl- 
batalkan, dlmana dapat dltarlk keslmpulan bahwa perjanjlan 
yang dlbuat oleh orang yang tldak cakap bertindak adalah - 
dapat dlmlntakan pembatalannya*

Selanjutnya dalam perjanjlan plnjam*memlnjam uang yang 
dlbuat oaleh orang tldak cakap bertindak, juga karena penl

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



puan, paksaan dan kekllafan ltu tldak batal deml hukuntj me 
lainkan kebatalannym harue dimintakan kepada hakim*

7* Karena lewat waktu atau daluwarsa :
Bilamana aeorang kreditur dalam jangka waktu yang panjang 
tldak berbuat apa~apa terhadap debiturnya, maka kreditur -* 
member! keinsyafan pada debltur ltu dan pihak-plhak lain , 
seolah-olah bahwa debltur ltu tldak mempunyai auatu pin • 
jaman uang •

Keadaan kreditur tldak bertlndak inlf setelah tlga pu- 
luh tahun lampau beraklbat bahwa perjanjlan plnjam ltu ti- 
dak berlaku lagi* Dalam hal lnl dlaebut daluwarga yang mem 
bebaskan *
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FBfttEMBASQAH flUKUM TEVTA80 PSfUAJIJXAll 
PlUAM*|fE)ftlSJAAI UANG B5V&SA IKI YAHO 
B3RTEBTAHGAW DBNGAfl O82>AaQ.0H£)A«Q

■anganal psmlnjanan uang, hal lnl dalaa perdagangan 11* 
dak dlanggap aabagal pambarlan bantuan yang baralfat raanolong 
tatapi dlllhafrnya aabagal tlndakan dalam hubungan dangan par* 
aatujuen poroodalnn, aaka dalam hal ini diparlukan adanya kon 
tra praatasl sabagai panggantlan paiabartan hak nanggunakan u~ 
ang ltu# barupa aajunlah tartantu yaltu yang dlaabut bunga * 
(dlatur dalaa paaal 1766 B9), Salanjutnya kadua balab plhak - 
babaa untuk manatapkan barapa tlngglnya bunga dangan syarat - 
baru* dltatapkan aecara tartulla/paaal 1767 Bi* Sadangkan un
tuk pambataaan Jumlah bunga lnl dlatur oleh 0.0, yang dlaabut 
Woakar-ordonnantla 8« 1936/534•

Dalai* bab III lnl panulla akan msmbahaa praktak par Jan 
Jian plnjaa^maminjam uang yang bartantangan dangan 0*U* olah 
karana parkaabangan perdagangan dan parbankan* Praktak lnl * 
tlabul karana 0.U. audah tldak dapat lagl mamanuhl kabutuhan 
masyarakat•
I* tfBBGBSAl JAN18AK BUTASG.

Kanurut BO Indonesia, dlaamplng banda tatap banda bar*
garakpun dapat dljadlkan Jarainan hutang (dlatur olah pa*1150} 
Gadal lalah oara utamperolah kradlt yang waring tarjadl did a - 
lam praktak, dangan banda bargarak salaku Jamlnan ataa hutang
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nya tereebut* Minumt paaal 1152 BV mengharuskan barang jamln 
an ataa hutang harus dlserahkan kedalam kekuaaaan flalk aang 
pemegang gagal atau sang kreditur*

Kemudlan pasal 1152 BV ayat 2 merupakan auatu peratur
an yang menglkat, yang mengatakan bahwa; Takaah adalah hak ga 
dal ataa eegala benda yang dtbiarkan tetap dalam kekuaaaan al 
berhutang atau slpemberl gadal, ataupun yang kemball ataa ke- 
jaauan slberplutang* Blla dltlnf#u syarat hak gadal teraebut - 
merupakan hambatan atau aerlngkall menimbulkan kesulltan^keau 
11 tan bagl perkembangan perdagangan dan Juga dlraaakan aangat 
menglkat,

Selanjutnya menurut Bapak M* Jaman (Sank Indonesia) - 
yang menyatakan bahwa Bank dllarang mempraktekkan pemberlan * 
kredlt dengan elstlm gadal, tetapi pada dewasa lnl berhubung 
dengan majunya perdagangan burst dl Indonesia tentulah akan - 
dlanut praktek bursa plnjam*memlnjam dengan jamlnana yang me- 
nyimpang darl pada peraturan pasal 1152 BW*

Msalnya plnjam uang dengan jamlnan effeoten, dlatur - 
sedemlklan rupa sehlng&a tldak usah d lad akan perjanjlan gadal 
formll darl ef fee ten kepada Bank yang berkedudukan aebagal pe 
megang gadal* Dalam hal effecten yang bernomor darl suatu per 
usahaan Internaelonal dlgadalkan kepada Bank juga tldak perlu 
Bank harus mengemballkan effect darl perusahaan yang aama mes 
klpun nomomya tldak sama* Hal lnl sesual dengan pendapatnya 
J. Hardjawldjaja*

Selanjutnya dalam hukum Romavl semaeara hak gadal yang
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diberl na^a flducla yaltu berupa suatu peralndahan hak mlllk - 
dengan perjanjlan bahwa banda akan dlkemballkan apabila side- 
bltur talah membayar hutangnya. Selama hutaag ltu belum dlba
yar alkredltur men Jadl pamlllk darl banda yang menjadl Jamln* 
an ltu; aabagal pemlllk dangan aendlrlnya alkredltur barhak * 
untuk memakal atau menyewakan banda yang manjadl Jamlnan ltu 
kepada eidebltur, eehlngga dengan cara demlklan lnl eidebltur 
tetap menguaaal bendenya*

praktek lnlpun dlkenal juga dl Indonesia, dalam hal 1* 
nl penulls utarakan auatu contoh. Mlsalnya suatu peruoahaan * 
autobua meraerlukan kredlt dengan jalan hendak manggadalkan a*- 
tobua-autobusnya. Manurut paaal 1152 BW mengharuakan penyerah 
an autobua tereebut yaltu aebagal barang yang dlgadalkan ke
pada kekuaaaan kreditur, Jlka hal lnl dllakaanakan maka peru- 
sahaonnya harua dlhentlkan, eehlngga mengaklbatkan tujuan ee- 
mule (perlueaan peruaahaan) tldak dapat dleapal. Maka dltem • 
puhlah auatu akal yaltu dengan mempergunakan apa yang dlnama- 
kan penyerahan hak ml Ilk untuk jamlnan *(elgendoms orerdraoht 
tot sekerheld). Dalam eontoh lnl hak mlllk ataa autobua dlae* 
rahkan kepada kreditur. Kemudlan debltur dan kreditur bar Jan* 
jl bahwa aetalah hutang ltu dllunael, maka autobua -autobus 1- 
tu menJadl hak mlllk debltur lagl* jadl selama berlangaungnya 
hutang, kreditur ltu merupafan pemlllk ataa barang jamlnan. 
KONSEKWEHSIHYA i

Kreditur lnl berwenang melakukan tlndakan, aelanjutnya 
terhadap autobua ltuf mlaalaya memlnjamkan untuk dlpakal atau
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M I L 1 K
PE R P I STAKAAN 

•UN1VERSITAS A IR LA N G G A " 
S U R A B A Y A

dlaewakan kepada dabltur tadl* Kredltur tldak boleh memakal - 
•tau mengexploatlr barang yang dlgadalkan, aebab hak gadal gu 
nanya hanya untuk jaminan* Akan tetapi kredltur dan debltur - 
boleh mengadakan perjanjlan, bahwa debltur boleh memakal ba* 
rang yang dlgadaikan ltu* Dengan jalan demiklanlah peruaahaan 
autobua tadl dapat memperoleh kredlt guna tujuan lebih lanjut

praktek demlklan lnl diakul oleh yurisprudenel (HR) ya 
ltu bahva perallhan hak mlIlk ataa benda*benda bergerak aela- 
ku jaminan hutang tldak bertentangan dengan U.U.* tldak meru
pakan auatu I.o* yang tldak halal dan juga tldak bertentangan 
dengan keausllaan* Sejak arreat lnl tahun 1929, perjanjlan de 
mlklan dlberl nama "Fiduclalre Blgendoma-Overdracht^dlalng- 
kat F «fi «0 • yang artlnya penyerahan hak ml Ilk ataa daaar keper 
cayaan*

Selanjutnya perjanjlan dengan nama F*B*0* lnl diprak- 
tekkan dl Indonesia sejak tahun 1920, pada waktu terutama - 
peruaahaan-peruaahaan Import memerlukan banyak kredlt darl - 
Bank-bank untuk memblayal Impott barang-barangnya, dan aete* 
rusnya dlsalurkan ketoko-toko ataa kredlt. Jlka Bank mengha- 
ruskan barang-barang yang dllmport ltu dlserahkan dalam gu * 
dang Bank sebagal jaminan maka tujuan peruaahaan Import untuk 
memperdagangkan dan menyalurkan barang-barangnya tldak dapat 
dlcapal* Maka untuk mengatasl keadaan dsmlklan lnl dalam prak 
tek tlmbullah keblasaan bahwa barang yang telah dllmport de
ngan kredit Bank tersebut untuk seluruhnya dlnyatakan sebagal 
dlgadalkan tanpa keharuaan dlslmpannya barang-barang ltu da*
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lara Bank dan dlljlnkanlah dieelurkan ketoko-toko.
praktek inipun n m l i  waktu id* aengketa dlmuka Pervga- 

dllan dlnyatakan bertentangan dengan U.U* (yaltu paaal 1150 BV) 
eehlngga gadal dlnyatakan batal ataa tldak ada* Tetapi lambat 
laun dapat pengakuan, karena kebutuhan praktak yang tldak di- 
imbangi dengan perubahan 0*0. Peraoalan pengakuan oonatrukal- 
hukum ini dapat dllakukan jlkalau kreditur Bank merupakan Bank 
yang bona fids, oleh karena pengakuan P,K,0 . kreditur men jadl 
•preferente Creditur" dan harua dijaga jangan aampal ada ai* 
mulaai yang dapat meruglkan Iain-lain kreditur dan Juga harue 
dladekan public atle did after dlkantor panitera Pengadilan le- 
gerl aetampat* 16)

pada vaktu sekarang ini menurut penjelaaan darl Bank - 
Indonaala oabang Surabaya mengatakan bahva Bank-bank maaih fce 
tap mempraktekkan perjanjlan yang dlnamakan F.K.O. tereebut - 
dlataa, dlsanplng ltu juga pengadilan Vegari Surabaya pemah 
memutuakan yaltu pada TOL. 23-9-1971, no* 478/1970 Pdt.

11* MGBOSHAI FBRATUflAB YAHG IE R KB HAL UhUM PASA h 1251 BV TA- 
X1U USSOAtUR IfiHTAHG RIBA DIATA3 RIBA .

praktek parbankan mengenai hubungan R*K. antara Bank - 
dongan naaabahnya yang dltutup tlap akhlr bulan menunjukkan - 
alaa debet naaabah dengan porhltungan riba darl hari kehArl » 

Untuk leblh jelaanya penulla kutlp bunyl pasal 1251 BV

16) J.HardjavldjaJa; lua Contra Legem dan Fraua Legiaj 
penerbltan Pakultae Hukum Univeraitaa Alrlaogga Surabaya51871 
hal1 18 •
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terlehlh dahulu yaltu * Bunga darl uang pokok yang dapat dlta* 
gih, dapat pula menghasllkan bunga, balk karena auatu perraln* 
taan dlmuka pengadllan, imipun karena auatu peraetujuan khusus 
aaal saja pomlntaan atau persetujusn tersebut mengenal bunga 
yang harua dlbeyar untuk aatu tahun**. Jadl slngkatnya pasal - 
terssbut menyatakan bahva suatu bunga darl uang pokok yang da 
pat dltaglh dapat berbunga lagi, asilkan bunga yang harua dl* 
fcayar ltu untuk waktu aatu tahun*

Sedangkan Bank msmpraktekkan perhltungan riba darl harl 
keharl, maka dalam hal Ini terbuktllah merupakan pelanggaran 
terhadap pasal 1251 BW, akan tetapi prsktek perhankkan membu* 
tuhkan pelayanan peredaran uang yang lancer* Keblasaan yang * 
demlklan lnlpun tldak menyefcabkan tuntutan koreksl dlmuka pa- 
ngadllan* sebab telah diakul eebagal lus contra legem dalam * 
praktek* Dlsamplng praktek perbankkan juga para kredltur lain 
(bukan Bank) mempraktekkan perhltungan bunga darl harl keharl 

Selanjutnya pada dewasa lnl pasal 1251 BW jarang seka* 
11 dianut, karena majunya dual a pemlagaan sehlngga memhutuh* 
kan modal yang dapat dlperolehnya dengan cepat* Sedangkan das 
lost praktek plnjam-raemlnjam uang, bunga dapat dltagth dengan 
perhltungan riba darl harl keharl ataupun darl mlnggu kemlnggu 
jadl teranglah menylmpang darl ketentuan pasal 1251 BW*

Penulls perlu membedakan antara pengusaha dagang besar
yaltu yang memerlukan modal besar/mlsalnys peruaahaan exports 
import, pengusaha toko-toko, pengusaha pabrlk, P*T* deb.) de* 
ngan para pengusaha dagang kecll yaltu yang memerlukan modal
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tldek begitu beaar (altalnya pare padagaog dipaaar-paaer, pe- 
dagang toll ling, Juga yarig tlnggal dlkamping-kamptmg dab*} * 
Pada umvucnya para penguaaha dagang beaar caranya raemperoleh • 
kredlt melalul Bank-bank* dangan eyaratvharua menjadl naaabah 
terlablh dahulu, dangan jalan membuka R,K. dan untuk aelanjut 
nya barulah rcongajukan permohonan merabuka kredlt dengan beaar 
nya bunga yang talah dltetapkan dari Bank, dan naaabah harua* 
aemenuhi eyarat-afarat ctexsbuka kredlt teraebut* Cara-oara un
tuk ce»peroleh kredlt melalul Bank telah penulla bahaa pada - 
bab II.

Sedangkan bagl penguaaha dagang kecil yaltu yang dipa- 
sar-pasarp caranya cenperoleh kredlt aebagian beaar bukan ®e- 
lalul Dank, akan tetapi dlperolehnya dari kredltur*»kredltur - 
lain (yaltu para pemlllk modal) , dengan perjanjlan iseabeyar - 
bunga yang telah dlaatujul oleh kedua belah pihak*

Dalam hal ini beaarnya bunga yang telah dlsetujui oleh 
kedua belah pihak teraebut aangat Jauh aekall badanya dengan 
bunga menurut tf.tf* dan ada kalanya melampaul bunga menurut un 
tuk dagang* aanurut haail penelitian penulla, pada niaaa aeka- 
rang ini bunga yang blaa dianut oleh aaayarakat adalah £0 < - 
eetelan, tetapi kadang-kadang ada yang aaapai 30 40 bah 
kan ada yang aexpa1 50 f  aabulan* Untuk lablh jelaanya penu * 
lie utarakan beberapa contoh perjanjlan plnjaiB-mamlnJam uang
yeng beaarnya bunga neleblhi bunga menurut U.U» dan juga me - 
nylmpang darl paaal 1251 BW j

1, Seorang pengu9aha darang A nwsraporoleh kredlt darl
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seorang kredltur B sebeaar Rp. 50.000,- Dalam peraetujuan kre 
dlt ltu tertulle dalam kwltanal tldak sebeaar Fp. 50.000,- te 
tapl sebeaar ftp. 60.000,-. Plnjaman uang ltu dltetapkan aela* 
ma aatu bulan* selanjutnya ada Juga yang membuat perjanjlan - 
lag! bahwa debltur harua membayar kemball tlap mlnggu aebeaar 
Rp. 16.000,- (terdirl darl uang pokok tambah bunga). Ktiaudlan 
bllamana dalam waktu 4 mlnggu atau 1 bulan belum/tldak dapat 
raelunasl, maka barang jaminan menjadi mlllk tetap elkredltur 
aetelah dlberlkan tambahan waktu untuk melunasl * Atau dlbuat 
lah perjanjlan baru yaltu berapakah uang yang belum terbayar, 
kemudlan darl Jumlah yang belum terbajrar teraebut dlbungakan 
lagl.

2. Jiiaalnya seorang debltur memlnjam uang kepada aeo* 
rang kredltur sebeaar Rp. 20.000,- Kemudlan dlperjanjlkan la* 
gl yaltu setlap harlnya debltur harus membayar kemball sebe - 
aar Fp. 1000,- dan harus lunaa dalam waktu aatu bulan. Sehlng 
ga dalam waktu 1 bulan ltu uang kredltur menjadi pp. 30.000,* 
berartl beaamya bunga 50 f  aebulan. Bllamana dalam waktu aa* 
tu bulan belum lunas jumlah plnjamannya, maka bend a jaminan * 
menjadi mlllk kredltur, atau debltur dlberl waktu lagl untuk 
aegera melunasl butangnya. Dapat juga dlperjanjlkan bahwa u* 
ang yang belum terbayar teraebut dlbungakan lagl dengan oara 
yang aama.

Apablla dlperhatlkan kedua praktek pinjam-rcemlnjani uang 
teraebut adalah bertentangan dengan tJ.U. {mengenal beaamya > 
bunga) dan juga bertentangan dengan paaal 1251 BW, Hal lnl a*
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dalah terjadl karena paaal 176? Of tarlalu luaa artlnya, aa « 
hlngga idta tldak; mempunyai pedoman yang paatl berapakah ba * 
aarnya yang dlperbolehkan melampaul bunga menurut 0.0, dalam 
sagala hal yang tldak dllarang olah 0,0, teraebut* Jadl dengan 
berdasarkan paaal 1767 tereabutlah para kredltur dapat ice* 
netapkan bunga yang tlnggl, aaalkan para kredltur dan debltur 
menyetujul maka aahlah perjanjlan plnj am-aenlnj am uang tab*

3, Contoh ketlga lnl berlalnan aetall dangan cur*-car* 
teraebut dlataa* Dalam hal lnl makaud para plhak yang bereang 
kutan (yaltu plhak kredltur dan dabltur) menghendakl terjadl* 
nya auatu plnjam-raemlnjeai uang, totapl cara yang dltenpuh bu- 
Iranlah oara plnjam*mesilnjam uang* Cara yang dltempuh lalah • 
Jual-'oell banda dangan bataa waktu tartentu, kemudlan dlbuat 
perjanjlan kedua alaalnya dalam bataa waktu yang talah dlten- 
tuk&n teraebut debltur harua membayar bunga aebagal bunganya , 
atau dapat juga dlaunull perjanjlan sewa-ctenyewa.
Ontuk Jelaanya panulla utarakan beberapa contoh yang pamoh - 
terjadl dalam masyarakat ;
a)* Seorang bernama A oecorlukan uang dengan coralojan uang ka 

pada aeorang bemana 8. Jalan yang dltempuh pertama A man 
jual rumah beserta tanahnya seharga'Hp*660.000f- (dalam * 
bentuk kwltanal)9 aadangkan harga aebenarnya adalah sebe- 
aar Pp«$00*000,- untuk waktu 6 bulan* Hemudlan dlbuat par 
Janjlan lagl bahwa penjual (berkedudukan sebagal debltur) 
untuk tlap harlnya harua membayar Rp.2000,- aaspai aelama 
6 bulan, uang ini dlrcakstidkan sebagal bunganya, Bllamana
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setelah batas waktunya habls debltur tldak depet membayar 
lunae bunganya ditarabah herge rumah yang oebenaraya yoitu 
Rp*300,000,- maka runah boaerta tanah tereebut menj&di ral- 
11k pembeli (sebagal kreditur), Gera lnl ditempuh karena - 
kreditur bermaksud untuk menyelamatkan uangnya,

b)* Cara lain lagi yaltu seorang debltur A perlu uang dongan 
Jolan raamlnjom kepada kreditur B* Jalan yang diterapuh per- 
taka a msnjual mmahnya kepada a ceharga Hp,400,000,^ (di- 
serial kvitanai) • Kemudlan dibuat perjanjlan yang kedua , 

yaitu rumah disewakan kemball kepada A solama 5 bulan, de- 
ngan setlap bulannya uang sswa Bp .60*000 (sewa ltu aebe- 
narnya sebagal bunganya)* Bllamana setelsh vaktu 5 bulan - 
ltu borakhir debltur tldak dapat membayar lunas uang sow* 
dltambah harga ruiaah pp.400*000,* maka rumah ltu menjadl - 
mlllk tetap aikreditur B, Cara lnipun oleh kreditur dlmsk* 
sudkan untuk mellndungi kepentlngannya yaltu menyelamatkan 
uan^iya yang telah dipinjamkan teraebut,

Menurut. keaimpulan penulla mengenai tltlk beratnya lei 
lah dalam M l  plnjaramGminjam uang tersebut dlataa* Heskipun 
telah ditciapuh dengan beberapa mac am oara, ternyataleh bahwa 
beoamy* bunga yang dianut aekarang lnl adalah rata-rata 00 % 

eebulan* Solaln ltu juga perhltungan bunganya dilalmkan darl 
hari kehari (melanggar pasal 1251 Bit).

JJI» OSSOEHAI SYARAT YAHO DIRAMAKAN STARDART EM A3 (GOOD 01*AUa 
SOIB) %
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Selrajutnya dalam praktek pemberlan kredlt atau dale* 
perjanjlan plnjam-raemlnjam uang kadang-kadang dladakan syarat 
yang dlnamakan at and art emaa (goud olauaule) dalam buku Aaaer 
Kamphulaen jllld XII halaman 667 dlaebutkan 3 mac am klmuaule*
1 *Klauaule pembayaran denagan mata uang emaa (da gouden munt 
olauaule)*

2*Klauaule bahwa harua dlbayar dalam harga aroaa pada waktu - 
hutang dlbayar, aadangkan jumlah hutang dlcantumkan dalam 
berat emaa muml 24 karat, mlaalnya 1 kg emaa murnl, dapat 
dlbayar dalam uang rupiah (de goudwaardeolauaules) •

3.Valuta claueulee, dlbagl lagl dalam i
a). Jumlah hutang dlcantumkan dalam mata uang dollar, mlaal 

nya audah cukup kalau kelak dlbayar datam jumlah uang - 
Xndoneala menurut kure pada harl pembayaran.

b). Bentuk valuta olauaule yang mengharuakan pembayaran be* 
nar-benar dengan mata uang dollar, tldak dapat dlgantl 
dengan mata uang Indonesia*

Hutang-hutang kredlt pemerlntah Indoneala kepada Luar Hegerl, 
merupakan valuta-clauaulea yang no* 3b), dlataa* 17) 
Selanjutnya Mahkamah Agung dalam arreetnya menetapkan bahwa 
untuk menllal hutang-hutang dan penggandalan aawah adalah ber 
daaarkan harga emaa aebagal ukuran dan menyamplngkan jumlah - 
rupiah yang dltetapakan dalam perjanjlan aerta mewajlbkan ma-
olng-maalng plhak memlkul eeparoh darl reelko turunnya nllal- 
uang rupiah, Jlka dlbandlngkan uang emaa* Dalam hal lnl tuju
an Hahkamah Agung teraebut adalah untuk lebih men j ami# adanya

17) J* Hardjawldjaja; Loc olt.
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rasa fceadilan*
Deraikianlah menurut penyelidlkan penulla praktek plnjam 

memlnjwn uang dengan bunga yang bertentangan dengan Undang-un 
dang yang pada devasa lnl dljalankan oleh masyarakat.
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peosedur  psnysi ^ saxan  sbhgk m

Sudah raenjadi suatu ketentuan yang berlaku umum bahva 
aemua harta kekayaan mlllk seseorang yang borhutang (dabitur) 
balk yang bergorak maupun yang tldak bergerak, balk yang au - 
dah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari adalah man- 
jadl jamlnan bag! acmua pinjaman-pinjamannya (pasal 1131 BV), 

Dalam hal-hal tertantu tarjadl auatu kemungklnan bahva 
harta kekayaan aldebitur tereebut dlatas dijual aeluruhnya,ke 
mudlan darl haail penjulana benda-benda ltu dibagl-bagi kapa- 
da para kreditur menurut perbandingan jumlah plutangnya, keou 
all apabila di antara kreditur ltu mempunyai hak untuk dldahu* 
lukan (dlatur oleh pasal 1132 BW).

Hal teraebut dlataa dllakaanakan apabila aldebltur ja- 
tuh pailit yang berarti dllakukan panyltaan umum ataa seluruh 
harta kekayaan mlllk debltur untuk dijual dlmuka umum guna me 
lunaal hutang-hutangnya,
A. TXMBULHYA SEHGKETA

Pada bab dlataa telah panulls hakaa oara%eara untuk • 
memperoleh kredlt balk dalam jumlah beaar maupun jumlah kacll 
Kredlt ltu dapat dlperoleh dari Bank*bank, Jawatan pegadaian, 
dan juga darl para kreditur lain (bukan Bank).

pada umumnya senketa dalam ftubungan perkredltan ltu a* 
dalah timbul karena i
1* Plnjaman uang pokok atau modal, blaya-blaya, bunga dan lafc
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lain-lain ysng harus dlbayar oloh debltur tldak dlbayar te 
pat pada waktunya*

2* Apablla temyata kredlt yang dlterlma ooleh debltur tldak, 
dlpergunakan menurut tujuannya.

3. SI debltur tldak raau menyerahkan Jaminan*
Jadl pada prinalnya eengketa ltu tlmbul oleh karena adanya * 
wanpreataal dan sebelum dlnyatakan wanpreatasl harua dladakan 
aommatle terleblh dahulu.

Apakah wanpreataal dan aommatle ltu ?
Menurut sJUBBKTI yang dlmakeud wanpreataal lalah seorang debl- 
tur dlkatakan lalal, apablla la tldak memenuhl kewajlbannya - 
atau terlambat memenuhlnya atau lagl memenuhl, tetapi tldak - 
aepertl yang telah dlperjanjlkan. 18)
Menurut SOSTOJO PRAWlROUAUIDJfcJfc yang dlraaksud wanpreataal 1- 
alah auatu keadaan dlraana debltur aeoara tldak hukum (onreoht) 
tldak pada waktunya atau tldak sebagalmana meetlnya , memenuhl 
auatu verblntenla * 19)

Blla dlperhatlkan kedua pendapat teraebut pada prlnalp 
nya wanpreataal berlntlkan i
1. Secara tldak hukum tldak memenuhl prestaftl atau lalal un - 

tuk memenuhl prestaal*
2# Secara tldak hukum tldak memenuhl preatasl tepat pada wak

tunya atau terlembat memenuhlnya*

13) Subektlj Pokok-pokolc darl hukum perdata; Penerbit 
P.Tt Perablnfelng maa*; Jakarta; Cetakan ke VIII; 1985;hal*105*

19) Soetojo prawlrohamldjaja; kuliah pada tgl*19-2«196d*
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3* Saeara tldak hukum tldak maaanuhl praataal aabagalmana maa  
tinya atau mamanuhl praataal tatapl tldak aaporti yang ta* 
lah dipvrjanjikan.

Akibat hukum tarhadap dabitur yang malakukan vanpraa- 
taal lalah t
1# flarua mambayar gantl rug! (blaya, rugi, bunga).
2* pambatalan perjanjlan*
3. paralihan raaiko.
4# Uoabayar blaya porkara kalau a&mpal dlperkarakan dlniuka 

hakim.
Sslanjutnya untuk dapat dlkatakan bahva aaorang dabi - 

tur dalam kaadaan vanpraataal, tldaklah cukup bahva dabitur f 
tldak maaarruhi praataal, tatapl harua tar lablh dahulu dipar - 
kan aomaatle yang lalnya; "bahaa dabitur pada umugnya baru dl 
nyatakaa barada dalam kaadaan vanpraataal, aatalah ad any a au
atu •oanatla*
Apakah aomatla ltu I

Uanurfct arraat Hit tgl* 89*1-1916, yang dlnakaud aomaa- 
tla lalah auatu pembarltabuan darl kradltur kepada dabitur - 
bahva kradltur manghandaki paraamhan praataal itu, pada vaktu 
yang talah ditantukan dalam aomatla. Jadl aommatla harua bar 
lalfcan t

It Praataal yang dimlnta*
8, Oaaar praataal yang dimlnta«
3. Vaktu untuk pamanuhan praataal yang dimlnta#

Palom manantukan vaktu untuk pamanuhan praataal ltu harua
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diperhatlkan unsur kapantaaan* Manurut arrest HR tgl *12 ua 
ret 1926 bahwa * •'waktu paneAtuan ltu harua tegas-tegaa di- 
eabutkan." Jadl laslranya debltur ltu harua dlberl keoempat 
m  untuk maslh dapat memenuhl perjanjlannya*

0B9TOTC 80«unB |
tfenurut paaal 1238 B9 aomnatla ltu dllakukan dengan aua- 

tu aurat parintah etau akte leln yang aajenla, Sedangkan yeng 
dlmaksud "surat perintah* lalah auatu aurat darl Juru alta,un 
tuk lnl tldak ada kereguan lagl dl antara para ter jane Hukum * 

Selanjutnya yang dlraakaud dengana *akte leln yang se - 
Jenis" terdapat perbedaan pendapat i
1. Pandirlan lama menartikan eebagal auatu akte otentlk*
2. pendapat earjana yeng kemudlan mengatakan bahwa akta lain 

yang sejenls dlmakeudkan oukup dengan tullaan akte saja , 
Jadl tldak perlu suatu akta otentlk*

3. Honurut Arrest HR tgl, 12-4-1922 dan tgl* 12-3-1926, men-* 
nyatekan bahwa suatu sommatla 11aan sudah oukup* De&lkian 
juga menurut pendlrlan van Brakel*

4* Henurut J* Hardjawidjaje bahwa sekalipun secara liaan ju
ga sudah cukup, jadl aesual van Brakel; tetapi darl sudut 
praktak/prakt1a sebalknya sommatio ltu dllakukan aeoara * 
tertulls *

B. CAR ANGARA rSS*BLE3AJAH SKUOKETA .
Fade bagian diatas talah penulls bahas bahwa kredit i- 

tu dapat dlperoleh darl Bank-bank dan darl kreditur-kreditur
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lain (yaltu bukan Bank). Suatu aengketa dalam hal perjanjlan 
plnjam-mamlnjam uang dapat dlaeleealkan dengan 3 cara j
I. Penyeleealan dlluar pengadllan.
II. Menyerahkan penyelesalannya kepada Panltla Urusan plutang 

Negara*
III* penyeleealan lewat pengadllan.

I* PBHXBX8SAIAN DILUAR FBNOADILAN*
a. Sengketa antara Bank dengan naaabahnya >

Dalam hal lnl bagl Bank-bank ewaata ada yang mvngambll ke- 
blkaanaen aebagal berikut: naaabah (debltur) meakipun da* 
lam keadaan wanpreataal maalh dlberl keeempatan untuk raelu 
nael ftutangnya kepada Bank. Sal lnl d(perlukan bilamana pi 
hak Bank (kredltur) menghendaklnya, karena preataal menu - 
rut penyolldlkaanya maalh mungkin dapat dlpenuhl. Dengan * 
kctentuan Bank dapat mlnta gantl rugl aebagal aklbat wan 
preataol, dlmana beaarnya gantl rugl ltu blasanya audah dl 
cantumkan dalam akte perjanjlan membuka kredlt yaltu eekl- 
an peraen derl bunga yang telah dltentukan dalam perjanjlan 
tereebut* Keeempatan lnl dlberlkan bermakaud untuk melln - 
dungl kedua belah plhalc darl bahaya kemacotan.

b, Sengketa antara debltur dengan kreditur-kreditur lain (bu
kan Bank). Dalam hal lnl dapat dlaelesoikan dengan berba - 
gal cara menurut kebljaksanaen kedua belah plhak i
1), Cara pertama s

Blla plhak debltur tldak dapat meluneel hutangnya tepat 
pada waktunya, maka plhak kredltur segera memberlkan *
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sommatla dengan ketentuan paling lam* satu bulan lagl, 
agar dabitur barusaha melunasi hutangnya* Bllamana raa- 
aih tatap tldak dapat malunaai, maka dlatnblllah tindak 
an qlah kradltur, yaltu banda jamlnan yang dltangpnnya 
kradltur dijual atau dllelang dan darl haail panjualan 
taraabut dlpargunakan untuk malunaai hutangnya, kemu - 
dian blla masih ada slaanya maka dlkemballkan kapada - 
dabitur* Atau salaln dangan oar a tersebut dapat juga , 
dltampuh jalan yaltu pihak kradltur langsung mamlllki 
banda jamlnan yang berada dltangannya, sabab hal taraa 
but memang sudah diparjanjlkan.

£)• Cara kedua t
Blla dabitur tatap tldak dapat malunaai hutangnya mas* 
klpun talah dlbarl kaaampatan lagl olah pihak kradltur 
maka dalam kaadaan demlklan pihak dabitur dapat manga* 
tael dangan jalan memberl tahukan kapada kradltur bah
va ada pihak ketlga yang akan mananggung hutangnya* J1 
ka dangan cara demlklan lnl pihak kradltur manyatujul, 
maka dlbuatlah parjmajlan baru dangan pihak ketlga dan 
berakhirlah aangkata tersebut*

3)* Cara katiga t
Blla tlmbul aangkata antara pihak kreditur dangan pi - 
hak dabitur, maka cara psnyalaaalannya lalah bahva dl* 
antara kadua belah pihak taraabut mengadakan penyala - 
aalan sandlrl* Dalamhal ini eara yang dltampuh lalah , 
mambuat auatu perjanjlan pinjam*iaemlnjem uang yang ba*
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ru dengan Jumlah ueng pokoknya berubah yaltu men jadl - 
Jumlah uang pokok lama dltambah dengan bunga yang be* 
lum dlbayar*

Cara-cara teraebut dlataa adalah auatu cara yang laslm dltem- 
puh pada maaa aekarang lnl* Tetapi bllamana dengan cara diluar 
pengadilan tetap tldak ada kata aepakat barulah penyeleaalan, 
dllekukan lewat pengadilan*

IX* HEtfYERAHKAN PKNYBI£3AIA!IHYA KB PADA PANXTXA URUSAS 
PX0TAH3 KBQARA ( P.U.P.H* ) .

Bllamana terjadl aengketa antara nasabah dengan Bank , 
terutama Bank Pemerlntah dan Juga Bank-bank svaata yang aeba- 
glan modalnya dlperoleh darl Pemerlntah, yang dlsebabkan ada* 
nya wanpreetael eehlngga mengakibatkan plutang Negara dlnya - 
takan eebagal plutang Kegara yang mecet, maka dalam keadaan * 
demlklan Bank eegera menyerahkan penyelesalannya kepada PUP*.
D.U. yang aengatur tentang PUPH lalah Peraturan pemerlntah Pe 
nggantl Undang-undang no.49 tahun 1960 yang karena tJ*U« no.l, 
tahun 1961 telah dljadlkan U.U. no,49 tahun I960* (L*S. tahun 
1960 no*l&6{ Tambahan L.H. no.2104)* U.U, no.49 tahun 1960 1- 
nl aebagal peraturan Kegara yang mengurunl aoal plutang Nega
ra yang macet*

Dalam paaal 4 mengatur tentang tugaa-tuga* PUPS i
1)* Mengurua plutang negara yang maeet yang berdasarkan pera

turan lnl telah dlserahkan pengurusannya kepadanya oleh - 
pemerlntah atau semua Inatanal Pem4rlntah yang mengalaml 
kemaeetan*
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2)* Tang dlmakaud plutang negara lalah plutang yang adanya - 
dan beaarnya telah paetl menurut bukum, akan tetapi yang 
penanggungnya hutang tldak melunael aebagalmana meetlnya

3). Uenylmpang darl ad.l) yaltu tldah us mb. menunggu penyerah* 
annya apablla menurut pendapatnya ada oukup alasan yang * 
kuat, bVfewa plutang-plutang negara teraebut harua aegera 
dlurue.

4). Helakukan pengawaaan terhadap plutang/lcredlt yang talah - 
dlkeluarkan oleh negara/badan»badan negara, apakah kradlt 
ltu benar-benar dlgunakan aeaual dengan permohonannya,den 
raenanyakan keterangan kepada Bank dengan menfrlmpang darl 
Perpu no.23 tahun I960 tentang rahaeia Bank*

Blla dlperhatlkan ada perbedaannya dengan penyeleealan 
lewat pengadllan negarl j
I. P.U.P.H. i

1. Waktu oepat dalam penyeleealan.
2. Dllarang menyerahkan penguruean plutang negara kepada 

pengaeara.
3. Haell lelang darl barang jaminan, aegera dapfct dleerah 

kan kemball kepada instanal yang bereangkutan.
4. Tldak dlperkenankan menurunkan beaarnya bunga.

I I .  PEHGADJLA8 HBGERI t

1. ffalctu lama, karena adanya banding, kaaasl dan sebagalnya
2* Haell lelang maauk kantor Bendahara Negara.
3. Dlperkenankan menurunkan beaarnya bunga.

Penyeleealan lewat p#tt«p,H. ada 2 car* yaltu t
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Penyelosaian Xewat p.U.p.N. ada £ oar* yaltu t
a, Cara perdamalan,
b. Cara pernyataan beraama.

a, CARA FBRDAHAIAH ;
MlsaXnya auatu penyelesaian dari pups pada tgl ,5-3-1974 

Duduknya perkara aeorang debltur bemama Jan Horo berterapat - 
tlnggal di Magetan yang berhutang kepada Bank Bakyat Indone - 
eia di Magetan* Karena Jan Horo meXakukan »anpreetaelp akibat 
nya B*R*I* mengalami kemaoetan* Dalam hal ini uruean penaglhan 
dlserahkan kepada PUPU dl Surabaya,

SeteXah Jan Noro mengetahui, maka la lalu mengirim su- 
rat ke PUPH Jews Timur, yang islnya memlnta persetujuan darl 
PUPH bahwa la bermaksud akan menjual rumah yang dl jadl kan ja
mlnan terhadap hutangnya tersebut seharga Rp.1000,000,- guna 
dlbayarkan sebagal angsuran hutangnya*

Kemudlan PUPN mempelajari semua perkara dan surat- ou- 
rat yang dlajukan, seXanjutnya PUPN memberl kabar kepada B.R.I 
dl Magetan bahwa pada prlnslpnya menyetujul usuX Jan Noro*3e- 
bab jika melalul leXang haslXnya Xeblh kedX dan dlsamplng 1- 
tu toh masih ada beberapa barang jamlnan Xalnnya yang oukup - 
berharga* Dalam haX ini pihak B*R*I. dl Magetan menyetujul a- 
kan pendapat darl PUPU* SeXanjutnya pupn  berdasarkan psrtlm- 
bangan hukumnya memutuskan memerlntahkan Jan Noro untuk menye 
lesalkan penjualan rumah teraebut dan kemudlan aegera menye - 
rahkan haail penjualan rumah tersebut secara tunai kepada -
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PUPH dl Surabaya (yaltu aebeaar Rp, 1000*000,*)• Untuk eelon - 
Jutnya uang teraebut dlklrlmkan ke B.R.I, wagetan. Haell #arl 
penyeleealan perkara teraebut adalah berbentuk aurat yang dl* 
keluarkan oleh PUPN •

b. CARA DENGAH SUATU PERNYATAAN BBRSAMA :
Mlaalnya eeorang nasabah bernama All berhutang kepada 

Dank Rakyat Indonesia dl Surabaya sebeaar Rp*2000*000,- Kemu*- 
dlan All melakukan wanpreeteel, aklbatnya B.R.I. mengalaml ke 
maeetan *

Dalam hal lnl penyerah plutang (B<R*X. Surabaya) menye 
rahkan penyeleoalannya kepada PUPN. Penyerahan plutang cukup- 
lah dleertai dengan data-data lengkap, tentang dokumen-doku - 
men dan hal-hal lain yang bertalian dengan perlkatan yang me* 
nyebabkan adanya plutang ltu atau oukup dengan eallnan-eallnon 
atau foto copynya# Kemudlan berdasarkan data-data toreebutjah 
PUPH mengadakan penyeleealan tentang penagihannya *
PR03SDUR PBB'XBLESAJAHNYA ;

Pertama eecara damal terleblh dahulu yaltu debltur (na 
aabah All) dlberi keeempatan untuk mwnceri aendlrl oalon pern- 
bell, blla telah berhaeil dlharuekan aegera memberlkan lapor- 
an kepada PUPN, Bllamana PUPH menyetujui, maka memerlntahakan 
agar pembayaran dllakukan dlhadapan PUPN yang kemudian dlper-
untukkan sebagal pelunasen atau angauran ataa hutangnya. uiapa 
ma pupm tldak menyetujui, maka memerlntahkan debltur untuk * 
roenoarl oalon pembell lagl dalam waktu yang telah dltentukan.
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Setelah PUPH menyetujul maka dikeluarkanXah suatu surat yang 
menyatakan bahwa hutangnya telah dilunasi atau telah dlangsur

Tetapi sebaliknya bllamana dalam waktu yang teXah dl * 
tentukan teraebut tldak berhasil aencarl ©alon pembell sendi- 
rl, maka terpaksa dibuat auatu pernyataan bersama yang aemuat 
kewajlban debitur/penanggung hutang untuk melunasinya. Dalam 
hal lnl debltur dlberl waktu untuk mengangaur carapai lunas ya 
ltu selama 6 bulan, aejak hari jatuh* MlsaXnya dalam waktu 4 
bulan belum juga dapat mengangsur, maka segera dlberl tegoran 
tegoran* Setelah dlberl tegoran tetap tldalc dapat melunasi ,i|* 
ka dlberl perlngatan I, XI dan XII yang jarak antara maaing- 
maalng perlngatan adalah 10 hari*

Dan apabila tetap tldak berhasil, maka berdasarkan pa
sal 6 dan pasal 10 ayat 3 U,U. no*40 t.thun I960, dikeluarkan- 
lah suatu surat paksa yang dapat dljalnnkan seoara pensitaan 
dan pelelangan ataa barahg-barang kekayaan debltur dan seoara 
penyanderaan terhadap dlrl debltur setelah dapat ljln tertu - 
lie dari Pengawas/Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I dalam wl*  
layah dlmana debltur bertempat tlnggal*

Kemudlan darl haslX Xelang barang-barang tersebut diam 
bll untuk peXttnasan hutangnya dltambah blaya administrasi XOf 

dari Jumlah hutangnya (Keputusan ttonteri Iuran flegara R.i* - 
no*8pd*X-X-30 tgl,9-3-1986) , yang selanjutnya untuk diserah- 
kan kepada instansl yang bersangkutan (dalam hal lnl B.R.I* 
Surabaya)*

Bllamana dari haslX Xelsng tersebut terdapat keleblhas
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uang, maka »laanya diserafckan kemball kepad# debltur, tetapi 
bliemana darl haell lelang temyata tldak meneukupl dan tldak 
ada lagl harta kekayaan debitor untuk dialta, maka hutang de» 
bitur dlnyatakan telah lunae Atau dlnyatakan hapue.

Surat pernyataan beraama Ini mempunyai kekuatan pelak- 
eanaan aepertl putuoan hakim dalam porkara perdata yang her * 
kekuatan paetl, dan aurat pernyataan bereama Ini dlkeluarkan 
oleh Ketua panitia Uruoan plutang Negara dengan berkepala % 

"Demi keadllan berdasarkan Ketuhanan Yang Kaha Sea”, yang ~ 
dllamplrl dengan euatu eurat pernyataan tentang daftar ba- 
rang*barang Jaminan ataa torbayarnya hutang teraebut dalam - 
Pernyataan bcrsama dlatas.

Kenudlan eurat pakea lnlpun Juga berjudul "Ataa nama - 
keadllan", nerapunyai kekuatan yang aama aeperti grosee darl - 
putuaan Pengadllan Negerl dalam perkara perdata. Dllakeanakan 
oleh Juru elta atae kuaaa llenterl Keuangan.

III. pSNTffiLSSAlAN IBWAT PE NO ADI UN i 
Hal lnl terjadl bllamana debltur benar-benar telah din 

nyatakan dalam keadaan wanpreataal* pada bablnl penulle mem* 
bataal dlrl hanya mengenal keputuoan-keputuean pengadllan da* 
lam hal pelunaean hutang beeerta bunga yang dlaengketakan*

Jlka jumlah uang pokok, bunga atau eewa modal yang ae« 
haruenya dlbayar oleh debltur, tldak dlbayar tepat pada wak * 
tunya eeperti yang telah dltantukan dalam perjanjlan plnjam - 
memlnjam uang; maka plhak kredltur berhak dengan tldak mengan
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cam atau dengan cere lewat pengadilan, untuk Ecnjadikan uang 
terhadap barang-barang debltur yang telah dijarainkan. Kemudl- 
an hat liny a tfiporgwnakan untuk membayar pinjamannya, aedangkan 
keleblhaannya dikembalikan kepada debltur*
CARA PS»tELBSAIA»aTA :
1* Gugatan lewat pengadilan harua dllamplrkan buktl -buktl an* 

tara lain t
a, Akto perjnnjien mcmbuka kredlt#
b* Akte penyerahan hak mlllk ataa barang*barang yang dlja* 

mlnkan•
o. Laporan ponafalr harga barang jamlnan* 
d„ Akte perlngatan untuk aagera melunasi hutangnya, blla* 

mana telah dilakaanakan.
3* Baltic aurat gugatan ltu harus dengan jelaa ditentufcan hal* 

hal apa naja yang dltuntut* fade umumnya a-ingketa dalam hal 
plnjam-memlnjaTt uang, pihak penggugat dalam aurat gugatan* 
nya aobon kepada hakim agar dladakan tindaken hukum terten 
tu aebelua dljatuhkan keputuaan pengadilan pertama terha * 
dap pokok perkaranja atau aebelum keputuaan dapat dll aka a* 
kan*

3* Tlndakan*tindakan hukum yang dljalankan oleh pihak penga - 
dllan antara lain t

a* Banilta barang*barang bergerak darl tangan yang mempu - 
nyal barang ltu dengan makaud untuk menjaga kepentlngan 
orang yang mempunyai hak ataa barang ltu, menjelang pe- 
merlkeaan dan keputuaan dalam perkara pokoknya* Hal ini
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dlaebut revlndicatolr bealag.(dlatur dalam pa.226 HIR). 
b* Menaita barang-barang bergerak featyun tldak bergerakfde 

ngan raakaud untuk menJage agar eupaya yang berhak tldak 
dlrugikan oleh perbuatan-perbuaten ourang darl yang dl* 
gugat, yaltu blla ada peraangkaan yang beralaaan bahva 
yang digugat ada nlat untuk menggelapkan atau membawa , 
lari barangnya agar terhindar darl penagih hutang arti* 
nya aupaya tldak dimilikl oleh penggugat* Hal lnl dlae* 
but konservatolr bealag* (dlatur dalam p#*227 HIR), 

Selanjutnya dalam uralan ini penulla raembahaa 2 keputuaan da* 
rl pengadllan Begerl Surabaya ;
X* Keputuaan pengadllan negeri Surabaya dangan daftar nomer 

201/1969 Pdt. tanggal 14*Junl*1969, yang diputua pada ta
nggal 6-Aguatue-1969*

XI. Keputuaan pengadllan negeri Surabaya dangan daftar nomer 
22/1968 Pdt. tanggal 3-Februari-1980, yang diputua pada - 
tanggal 16-Septerober-19d9« Kemudian dlmohonkan banding pa 
da pengadllan tlnggl Surabaya dengan daftar no*183/1969 
Pdt* yang diputua pada tgl.25-Mel-1970* Akhimya dimohon* 
kan kasaal pada Mahkaraah Agung dengan daftar no.340 K/Slp/ 
1971 pdt,,tgl,23-Junl*1971 dan diputua pada tgl*7-7*1971* 
Selanjutnya putuaan Mahkamah Agung lnl telah menjadi aua* 
tu TfUrlaprudensl tetap*

I* Keputuaan pengadllan negeri Surabaya dengan daftar nomer * 
201/1969 Pdt yang telah dlputuakan pada tgl* 6*8*1969 oleh Ha
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ki® katua Mohamad Soemadijono Sfl .
!• PARA PIHAKUYA s

Kradltur* p.T, Bank Surabaya Pixtra, bertas&pat kedudukna dl
Surabaya, Panggung Hi/24, dlaebut Panggugat dangan Panga-
eara R. Soetojo Prawlrohamldjaja SH .

Dabitur; Go Sea Tlk, bertercpat tinggal dl jl, Obi no*5 Ma
lang, dlaabut Tergugat*

2. TSHTAHG DUDUKliYA PERKARA :
- Bahna Panggugat mengajukon gugatan ke Pengadilan Hegeri 
Surabaya pada tgl* 14*6-1969*

“ Bahaa alaaon-alauan yang dlajulcsn ialah karena pifcak Tar 
gugat tlduk melunasl hutangnya boaarta bunga yang telah 
dlaatujuinya (126 % aetabun) dan proviai 1 % at as plafond 
kredit aeteaar Rp*200*000*-

• Eabwa kredlt Itu dalazn akte perjanjian tnombuka kredit tar 
tanggal 1*0.-1968 no.A/C.199, dimana tergugat menjaminkan 
sabuah mnah taracbut dtataa*

- Bahva dalaci akta teruabut Bank berhak aawaktu-waktu wm - 
ngakhirl perjonjian perabarlan kredit, ayarat ini adalah 
mutlafc, sebab blla tidak disotujui perjanjian pemberlan 
kredit batal,

- Bahwa pada akhir Junl 1969 R#!C* ter gugat manunjukkan ~de 
bat aaldo aabaaar Rp.582.396,58 hingga aampai gugatan dl 
ajukan, belum raalunaai inoakipun tolah seringkali dlberl
tagoran.

- Bahva da'lam gugatan ini panggugat mengajukan pormobonan,
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agar rumah yang dljamlnkan dlalta lablh dabulu, barati * 
dladakan panyltaan konaarvatoir*

3. KBMUDXAB DALA* PBRSXDAHQJUI PIHAI PSVOADXLAH MBBIHBAKQ JA ft 
VABAB 7AHA FI11AKJ ttSSUMBAHO TSSTAMO H01WMXA, aSLAHJOTSTA 
KsiicmraKAK »
~tfangabulkan gagatan panggugat •
•tfangbakua targugat untuk ataa tandm panarimaan yang a ah , 
saabayar uang aabaaar Fp,38fi.396,6Q dltambah dangan bunga 
nya 125 f aatahun dihitung darl akhir bulan Juni 1969 a an 
pal batang ltu dibayar lunaa *

* Nanyatakan babaa pambaalahan lablh dabulu ataa barang-ba- 
rang targugat aabagalnana taraabut dldalaa Barita Aoara - 
baalah lablh dabulu yang dlbuat olab Kaaaroaa Zaman, fan! 
tara Panggantl pangadllan nagarl Malang, tgl.11-7-1969 ,  

daftar no#201/1969 fdt, aah dan barharga*
* Hangbukum targagat untuk oa*bayar blaya ptrkara yang hi - 
ngga harl kaputuaan Ini dlraneanakan aabaaar Rp*31flfi#-

* nanyatakan bahaa kaputuaan ini dapat dijalankan lablh da* 
bulu dangan atau tanpa tanggungan.

Palaa panyalaaaian parkara Ini tldak ntangalaml kaaullt 
an, aabab targagat tldak nanyangkal aadikitpun tarhadap apa - 
yang talah dlgugat olah panggagat* Tatapl jlka kaputuaan tar* 
•abut panulla parhatikan tardapat parbadaan dangan apa yang * 
talah dlgugat olah panggugatf yaitu auku bunganya dlturunkan 
darl 126 i  manjadl 126 i  aatabnn* Jadl dalara hal ini hakla - 
bardaaarkan foakar Ordonnantla barhak *ammwkan bunga, bila-
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man* dlraaa tarlalu tlnggl,

XI, A, Kaputuaan pangadllan negarl Surabaya dengan daftar no* 
mar 22/1968 pdt, tgl *3-2-1068, yang talah dlputuakan pada 
tgl, 16*9-1968 olah hakim Sumartono SH •

1. PARA PIHAKHYA j
Kradltur* Jordaniua Aka Santavldjaja, padagang, dalam hal 
ini mamlllh tampat kadlaman hukua dlkantor kuaaanya Mr Sur- 
Jadl dl Jl, Kambang Jepun 180-184 Surabaya, dlaabut plhak 
Panggugat*
Dablturi Hy, Haaan All Ibrahim, padagang, bertarapat kadlam 
an dl praban Kulon 1/15 Surabaya, dlaabut plhak Targugat.

2. PDDUKHTA PBRKARA t

Panggugat mangajukan aurat gugat ka Pangadllan nagarl Su - 
rabaya, dangan daftar no*22/1968 pdt, tgl ,3*2*1968 yang 1- 
alnya bahwa targagat dua kali memlnjam uang kepada pangga* 
gat yaltu y
•* plnjaman portama aabaaar Rp.600*000,- dangan jamlnan ba 

barapa perhlaaan dalaro gadal tarbuktl dalam kwltansl pa 
da tgl,25*7*1967 dangan bunga 20 % aebalan, Plnjaman aa 
lama aatu bulan dan dapat dlparpanjang sarapal dangan ta 
nggal 25*9*1967, 

b* pinjaman kadua aabaaar Rp,600*000»- barbantuk auatu akta 
Hotarla oal Slang PJla SH no,22, tgl,16*8*1967* Plnjam- 
an harua lunaa pada tgl*l-9-1967, haraa dlkonakan bunga 
aabaaar 20 % aabulan.
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* Bahwa kadua plnjaman taraabut hlngga tgl* dlajukan gugat 
an balum dllunaai aelurufanya, moaklpun talah dlbarl pari 
ngatan dan tagoran*

- Bahwa gugatan dldaaarkan aurat dlbawah tangan dan akta - 
otantlk*

* Bahwa bardaaarkan alaaan*alaaan teraabut agar Katua panga 
dllan nagarl mangadakan panyltaan tarhadap aaluruh harta 
kakayaan targugat*

* Uakft panggugat mohon kapada Pangadllan nagerl Surabaya,a 
gar mamutuakan j
a. Manghukum targugat untuk mambayar kapada panggugat da 

ngan tanda pambayaran yang aah uang aabaaar Rp.600.OOO 
dltamabah bunga 20 % aabulan terhltung tgl•25*7*1967* 

b* Manghukum targugat untuk mambayar kepada panggugat da 
ngan tanda pembayaran yang aah uang aabaaar Rp.500.000 
dltambah bunga 20 % aabulan tarhltung tgl *1*9*1967 , 
aampal tarbayar lunaa.

c. Mambayar upah komlai taglhan 10 % darl taglhan fcarda* 
aarkan gugatan pertama aub b)* dlataa dltambah pajak 
upah 20 % darl Juralah upah komlai. 

d* Menyatakan balk dan barharga panyltaan pendahuluan - 
yang diperintahkan *

a. Vanghukum tergugat mambayar aaluruh biaya, upah adpo* 
kat aabaaar Rp*12*50O»- dltambah 20£ pajak panjualan. 

Salanjutnya aatelah dlpartlmbangkan tentang hukumnya dan ma * 
nglngat akan paaal-paaal yang baraangkutan did a lam Kaglamant
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Indonaaia yang dlperbaharul mengadlll $
1. Mangabulkan gugatan panggugat untuk aebaglan.
3« Menghukum targugat untuk raerabayar kepdda panggugat dengan 

menerlma tanda pembayaran yang aah uang Rp.800*000,- dltam 
bah bunga 8$ aabulan terhltung mulai tgl,25-7-1967 aampal 
aaluruh Jumlah tarbayar lunae.

3, Menhukum targugat• *• • • ,dan aetaruenya uang Rp .600.000,- dl 
tambah bunga b% aabulan terhltung tgl ,1-9-1967 aampal Jua- 
lah tar a abut terbayar lunas.

4.  Venyatakan aah dan berharga konaervatolr baalag yang dlla- 
kukan olah panltera penggantl pada Pangadllan negerl Sura
baya tgl.27-7-1968 nomer 32/1968 pdt,

5* Menghukum targugat untuk membayar aagala blaya dan aabagal 
nya .

6, Henolak parmohonan panggugat untuk aelebihnya.
Dalam putuaan Pangadllan Hagarl teraebut diataa dlta - 

tapkan tlngglnya bunga menjadl 5J» aabulan, dangan alaaan bunga 
20^ aabulan ltu dlanggap tarlalu tlnggl aehlngga layak apabl- 
la dltatapkan menjadl b$ aabulan, Dalam hal Ini pangadllan no 
gerl bardaaarkan Soaker ordonnantla 1938 (D,U« untuk memberan 
taa llntah darat, staatablad 1938 no.524, mulai berlaku aajak 
tgl,17-9-1933), yang lalnya antara lain i

"Hakim laluaaa untuk manurunkan Junlah bunga yang talah dl 
janjlkkn apablla bunga ltu dlraaa tarlalu tlnggl, kecuall blla 
debltur betul-batul mangetahul baratnya bunga ltu dan la tldak 
bertlndak aaoara aembrono, kurang pangalamannya dalam hal ha-
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tang-plutang atau dalara keadaan memaksa (licfatslnnlgheld, onar- 
▼arenhold, nootoeatand)•

Terhadap penurunan bunga lnl penulla meraaa keberatan, 
aebab berdaaarkan j
1* Paoal 1333 BW yaltu bahwa apa yang talah tertulia dalam - 

perjanjlan dlanggap aebagal U»U. dan para plhaknya harua , 
raelaksanakan dan ootorusnya, Dalam hal lnl beaarnya pinJan 
an dan bunganya telah terbuktl pad a buktl P,X dan P*XI oa- 
rah*

2, pasal 1767 Bff yaltu bahwa bunga yang dlperjanjlkan dalam - 
peraetujuan boleh molarapaui bunga roenurut U,U* dalaoa aega- 
la hal yang tldak dllarang oleh U,U, dan harite dltetapkan 
aecara tortulia • Konurut henot penulla cukar untuk menge- 
tahul berapakah bataa-bataa bunga yang berlaku untuk da - 
gang yang tldak dllarang oleh U«U. teraebut, aedangkan be- 
samya bunga yang dlanut oleh maayarakat pada umumnya, de- 
wasa lnl raenurut penyelldlkan penult* adalah 20£aebulan , 
malahan ad a yang 30^sampal bO f aabulan* Dlaamplng alas an
al as an teraebut deml terwujudnya keadllan klta haruelah - 
menglngat pula nllal uang pada dewaaa ini. Juga perlu di- 
lngat pihak Bank peraerintah aebdlrl menetapkan bunga 24 % 

setafcun Maximum), minimum 12# aedangkan Bank awaata ad a 
yang menotapakan bunga 10<«ebulanj Jadi terbuktllfth bunga 
egaetahun tldak dianut lagi, hal lnl karena najunya dunia 
perdagangan dan nllal uang pada devaaa lnl*

3* Selenjutnya menurut hemat penulla pihak debltur adalah me-
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ngetahul betul-betul beratnya bunga ltu dan la tldak ber- 
tlndak aecara sambrono ataupun kurang pengalaman dalam hal 
pinjaa-meininjara uang# Sebab dalam hal ini plhak debltur a- 
dalah seorang pad a gang, begitu pula plhak kredltur, jadl - 
aenglngat hal ltulah tentang bunga 20#8et>ulan debltur rae- 
raaa keboratan, tidak dapat dlbenarkan, toh juga telah ter 
buktl dalam buktl P*I werah dan P.II merah yang rcempunyal 
kekuatan sebagal alat buktl.

B* putuaan pengadllan Tlnggl Surabaya pada tanggal - 
25 Mel 1970 no •183/1969 Fdt, eebagal putuaan dalam tlngkat - 
bandlngan darl putuaan Pengadllan Hegerl Surabaya no *22/1963 
perdata, teraebut filatae.j
1.PAKA PJHAKNYA l
* R. fahjudi SH cq fly. Merloni Haean All Ibrahim, sebagal - 
targugat pembanding juga sebagal tarbandlng*

* R. Soerjadl 3H cq Jordaniua Aka Santawidjaja, sebagal pe- 
n6gug»t terbandlng juga eebagal peabandlng*

pengadllan Tlnggl teraebut telah membaca berkae aurat- 
eurat perkara dan aemua auxst yang berbubungan dengan per- 
kara lnl :

2, ISHTABO DUPOKSYA PERKARA *
Memperhatikan dan menerlma keadaan-keadaan mengenal - 

duduknya perkara dalam putuaan eela pengadllan Tlnggl dl- 
Surabaya pada tgl.27-1-1970 no.183/1969 Pdt* yang dlotum- 
nya berbunyl eebagal berlkut :
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* Menerlma akan perraohonan-permobonan untuk pemerikaaan * 
dalam tingkat banding darl para plhaknya teraebut* dan 
sebagalnya•

- Kfenirabang dan aebagalnya.
3* 1BNTAKG PEBTIMBASCtAN HUKUMNYA 5

- Menlmbong dan sebagalnya#
• f/snimbang, bahwa panggugat terbandlng dldalam memori bon 
ding raengajukan keberatan *
a* Bahwa pengadilan negeri telah menurunkan euku bunga - 

darl 20£menjadl b% sebulan pada hal telah diperJaniiJ** 
kan oleh kedua belah pihak dalam euatu perjanjian , 

(bukti p ,1 dan P.II merah).
b. Bahwa pengadilan negeri juga menolak upah komlal pada 

plnjaman kedua aebeaar 10J& dan membayar upah adpokatt 

yang telah dijanjtkan bukti dalam akte Notaria.
- tfenlmbang, bahwa tergugat perabanding dalara memori ban- 
dlngnya raengajukan keberatan %

a, Bahwa tergugat pcmbanding/terbanding tidak pemah mem 
beri kuasa lioan kepada (Cire Kho 3wan atau member! per 
setujuan untuk menerima uang aebagai pinjaman darl pe 
nggugat terbanding/pembanding* 

b* Bahwa akte Sot.aria oel Slang DJie SH, no.22 tgl* 16- 
Agustua 1967 adalah batal manurut bufcum, berdaaarkan 
surat keterangan notaria pada tgl.27-7-1968*

Tentang aub a. darl penggugat terbandlng Juga pembandingi
- Henlmbang.... dan aebagalnya*
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- Mculnbmig, bahwa plutang pertain* dctl&m berlta tear* tangg&l 
6-5-1908 t&myata aebcaar Bp .600*000,- ltu eudah termaauU - 
bunga 2C% , aad&ng uang pokoknya Rp.600*000,- maka tuntutan 
nya tldak dap&t dlterina*

- Menlmhung, bahwa plutang kedua Ini termuat dalam akt® nota- 
ris tersebut dlatas, juga tenteng bunganya aeba&ar £0£uobu~ 
lan. Karana akto ini r̂ erupaken afcte otcntlk dan i&ompunyftl - 
buktl kekuatun lahir, maka tuntutannya tentang bunga 20% sa 
bulan dapat dltarlma*

Tentang eub b. lalah ;
- Meniinbung, bahwa mengenaI hal lnl ».**.dan sebagalnya.

Tentang oub a. darl targugat pembandlng s
- Uenimbang, • * * * * «dan sebagalnya maka kebaratarmya tldak dapat 
dlterlraa.

Tentang sub b. t
- Hanliabang, bahn&ourat keter&ngan darl notarla col Slang DJla 
tgl. 27-7-1968 dan sebegatnya, makn tldak dltarima.

* Henlmbang, bahwa pertimbttiigan hukum tingk&t partcuaa, Uceuft*
11 teraebut dlatas dapat dibenerkan n:aka keberatan dapat dl 
teriira untxik sebagl&n.

- venliabang.... dansebagainya maka adalah ftdii apablla pong*
gugat pembandlug Juga haras difcukui*' untuk meny&rahkan por ~ 
hlaaan-perhlttoan ltu kepada targugat percbandlng,

* Menimbang....,**dan oebegainya*
fconglngat akan patal-paaal u»U. yang beraangkutan Pen&a
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M 1 L I K
PERPtSSTAKAAN 

-DNIVRRS1TAS AlRLANGGA'*
S U R A I> A Yj\___I

dilan Tinggi Surabaya mengadill j
- Memperbaiki keputusan pengadilan Begerl Surabaya pada tang* 
gal 10*9*2968 no.22/1968 Pdt. yang dlbandlng ltu«
Dan mengadili aendiri *
* Mengabulkan gugatan aemula untuk aebaglan.
1. Menghukum targagat pembandlng untuk mambayar kepada 

penggugat pembandlng dangan menerima tanda pambayaran 
rang aah uang aabaaar Bp.600.000,-

2. Menghukum targagat pembandlng dan aabagalnya uang aaba 
aar Rp.600.000,- dltambah bunga 20 £aebulan terhitung 
mulal tgl.1-9-1967 aampal plnjaman lunaa.

3. Menghukum targagat pembandlng untuk membayar upah koml 
si taglhan aabaaar b% darl aaluruh Jumlah yang harua 
dlbayar olah tergugat pembandlng kepada panggugat pem
bandlng dan upah advokat Rp.I2.500,- bardaaarkan dic
tum aub b«

4. Menghukum penggugat pembandlng untuk menyerahkan kepa
da tergugat pembandlng barang-barang perhiaaan berupa

dan aabagalnya.
5* Menghukum tergugat pembandlng untuk membayar blaya per 

kara dalam kedua tlngkatan, yang pada tingkat banding 
aebeaar Rp.1.465,-

6. Menguatkan keputuaan yang lainnya.
7. Memerintahkan pengiriman seheXal turunan ream! darl pn

tuaan ini dengan berkaa perkaranya kepada Kepala Penga 
dllan ffegeri Surabaya.
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Terhedap putuean pengedllen Tinggi Surabaya pada tang- 
gal 80*6*1970 no.183/1*69 pdt. tereebut dlataa menurut keela* 
pulan penulla lalah dale* hal tingginya bunga 2Q f aabulan yang 
dlaengketakan, telah dltetapkan aeaual dangan apa yang dlper* 
janjlkan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya keputuaan tentang 
penyerahan kemball barang*barang perhlaaan kepada tergugat pem 
bending ekan dlbahaa peda tingkat kaeael, aebab terdapat keku* 
rangan-kekurangan dalam putuean Pengadilan Tinggi.

C. Putuean Mehkaaah Agung tanggal 7*7*1971 no .340 X/Slp 
tabun 1971 merupakan putuean tingkat kaeael darl putuean Pe
ngadilan Tinggi Surabaya dlataa.
1. PARA PIBAKHYA t

Hy. Marian Haaan All Ibrahim, eebagal penggugat untuk ka* 
eaei, juga tergugat dalam kaeael, dahulu tergugat pemban* 
ding/terbanding.
JTordaniue Aka Sentawldjaje, eebagal tergugat dalam keaaal, 
Juga penggugat untuk kaeael, dahulu penggugat terbandlng / 
pembandlng.

S. DUDUKHYA FBRKARA t
Mahkamah Agung teraebut, mellhat eurat-aurat yang bereang* 
kutan s
* Menlmbang ...... dan eebagalny*.
* Menlmbang terlebih dahulu..... dan eebagalnya.
* Menlmbang, babira permohonan kaeael aquo beaerta aleean- 
alaeannya yang telah dlberltaftukan kepada pihak lavan ,
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dftljtra tenggang waktu dan cart-car* menurut O»0«# maka o- 
leh karena ltu dapat dlterlsna*

~ Menimbang, kebaratan-kebaratan darl panggugat untuk kaaa 
•1: Ny. Marl am Hasan All Ibrahim lalah %

1* Bahva pengadllan Tlnggl tldak memperhatlkan maraori ban 
ding darl targugat aval*

2. Bahwa Pengadllan Megeri maupun pengadllan Tlnggl tldak 
mongabulkan parmohonan panggugat untuk kasaal/targugat 
aaal **•*.* dan aebagalnya*

5. Bahva partimbangan pangadllan Tlnggl*»««• dan eebagal* 
nya*

4* Bahva pambuatan akte perjanjlan pada tgl*16«6*1967 , 
no ,22 tardapat uneur-unaur porbuatan pldana penlpftan 
dan dllakukan dangan pakaaan psychologia,

6* Bahwa bunga t o f aebulan bertentangan dengan raaa ka- 
adllan dan foek©r*ordonnantle 193d*

* Menimbang, bahwa keberatan no*l - no*4 tldak dapat diba- 
narkan* Keberatan no *5 Juga tldak dapat dlbenarkan, kara- 
na hal yang dlmakeud oleh tergugat aaal ltu telah dengan 
tepat dlpertlmbangkan oleh yudaxfacti, yaltu berdaaarkan 
ttarleprudenel tetap, maka bunga 2Q$ aebulan yang telah ,  

dlmufakatl dalam auatu perjanjlan dapat dlkabulkan kalau 
hal Ini terbuktl*

- tfenlmbang keberatan-keberatan darl penggugat untuk kaaa- 
el Jordaniua Aka Santawldjaja lalah t 
1* Bahva mengenai perjanjlan yang pertama tergugat aaal
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telah raengetabul, bahwa la menmlnjem Rp.600*000,- de- 
ngen bunga 20£ eebulan*

2. sahwu inangenei penggugat aaal harue mengembellkan be* 
rang-barang perhlaean kepede tergugat aaal, make pe
ngadilan Tinggi tldak melakaanakan pasel-paeal ll&OBW 
1152 B*, yaltu bahwa barang^berang tereebut akan dikem 
ballkan kalau tergugat aaal telah melimasl plnjaman - 
nya*

- Menlmbang keberatan no.l tldek depat dlterlma, karana te 
lah dengen tepat. dlpertlmbangkan oleh yudex-faotl den ee 
bagalnya. Keberatan no#2 depat dlterlma, karena Pengadll 
an Tinggi telah salah menterapken Saikum den eebagalnye*

* Menlmbang bahwa berdaaarkan apa yang dlpertlmbangkan dl
ataa, make putuean Pengadilan Negerl dan pengedllen Ting 
gl harue dlbatalkkn dan Mahkamh Agung ekan mengadlll a- 
tas perkara lnl*

* Menlmbang, bahwa tergugat eeel eebagal pihak yang dike - 
lahkan harue membayar aemua blaya perkara(tingkat perte- 
me, handing dan kaeael)*
Selanjutnya memperhatlken peeal U,0. yang bereangkutan 

Pereturan Jiahfeamah Agung IndoneBla na.l tahun 1963 dan paeal 
46 tf.TJ* no*13/l96B, memutuakan %

* Menolak pertsofeonan kasaal darl penggugat untuk kaeaalt yal

tu wy* Mariam Hasan All Ibrahim*
* Menerlma permohonan kaaasi darl penggugat untuk kaaaels ya
ltu Jordanlus Aka Sentawldjaje*
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* Membatalkan putuaan Pengadllan Tlnggl dan Pengadllan Ndgerl 
teraebut dlataa.

PAH MSKOADILX S E H D IR I (

- Mengabulkiui gugatan penggugat untuk seb&glan.
1* Menghukum tergugat untuk t

a. Membayar kepada panggugat dengan menerlma tanda pemba 
y*ran yang sah uang sebeaar Rp.600.000,-

b. Membayar kepada penggugat.....* dan aobagalnya uang , 
sebeaar Rp*500*000, * dltambah dengan bunga 20% sebu- 
lan terhltung tgl*1-9-1967 aampal jumlah teraebut ter 
bayar lunaa.

o . Membayar upah komlal tagihan b% darl aeluruh Jural ah , 
dan sebagalnya. Dengan kewajlban darl penggugat untuk 
mengemballkan barang-barang perhlasan berupa...* • .dan 
sebagalnya, aegera setelah kewajlbannya teraebut dla- 
taa dilakaanakan.

2. Menyat&kan sah dan berharga alta Jamlnan {coneervatolr - 
beslag) yang dllakukan oleh par&tera-penggantl pada pe
ngadllan Hegerl Surabaya tgl.27-7-1968 no.22/1968 Pdt.

- Menolak gugatan penggugat untuk aeleblhnya.
Mengftukum tergugat untuk membayar semua blaya perkara (ting 
kat pertama, banding, kaaaal); untuk kaaaal Rp,130,-*

Wenurut hemat penulla putuaan liahkamah Agung yang mene 
tapkan bunga 20% aebulan adalah aesual dengan apa yang telah 
dlperjanjlkan antara kedua belah plhak, jadi aesual pula de
ngan apa yang tercantum dalam paaal 1338 Bff dan paaal 1767 Bff
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yang maksudnya telah panulls bahas dlataa.
Besarnya bunga pada kedua perjanjlan plnjam-memlnjam 

uang dengan bunga lnl menurut kesimpulan penulla lalah j 
1* pada plnjaman pertama tgl.25-7-1967 eebesar Rp.600.000,- 

ltu eebenarnya sudah termasuk bunga 2 0 f sebulan dliaana u- 
ang pokoknya Rp.500.000,- ; buktl p.X raerah. Dan cara lnl- 
pun sudah penulla bahas pada bab III.

2 . sedangk&n besarnya bunga pada plnjaman kedua yang telah di 
tetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah berdasarkan , 
yuriaprudensl tetap, maka bunga 20# aebulan yang telah dl- 
mufakatl dalam suatu perjanjlan dapat dlkabulkan blla da- 
lam hal Ini terbuktl. padahal dalam perkara teraebut dla
taa adalah benar-benar telah terbuktl, yaltu buktl p.II me 
rah.

putuaan Mahkamah Agung tereebut adalah merupakan yurls 
prudenal tetap dengan daftar tentang perkara perdata nomer % 

340 K/1971, tanggal 7-7-1971 .
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KBSIMFUliAH DAM SARAHisARAN

Setelah raembahaa apa artl hukum pada uraumnya dan per - 
kembangannya aampal aaat lnl, maka sekarang penulla akan mem- 
berlkan keslmpulan-kealmpulan dan saran-aaran ;
1 * Bahva perkerabangan masyarakat dan hukum aangatlah erat ha- 

bungannya, sehlngga peraturan-peraturan hukum yang telah 
berbentuk Kltab undong-undang sebaglan tldak dapat lag! me 
menuhl kebutuhan masyarakat atau Juga merupakan suatu per* 
aturan yang tldak lagl memberl kepuaaan hukum terhadap ma- 
ayarakat, Hal lnl karena pada waktu U.U. ltu dlbuat maaya- 
rakat berkerabang terua, sehlngga begktu TJ.TT* eelesal dlbu
at keadaan mauyarakat telah berubah khususnya Kltab Undang 
undang Hukum Perdata klta lnl adalah suatu terjemahan darl 
Burgerlljk ffetboek, yaltu salah tatu kltab 0 .0 , yang bera- 
aal darl jaman penjajahan Belanda, yang sekarang tetap ber 
laku bardasarkan peraturan Peralihan U.U.D. 1945* Jadl bl- 
la dltlnjau pada masa aekarang lnl 3ff sangatlah ketlnggal- 
an ja&an, tldak dapat menglkutl perkembangan maayaraka^, 
Karena sebab-sebab ltulah yang mengaklbatkon tlmbulnya su- 
atu praktek hukum yang bertentangan dengan Ufcdang-undang. 

2. Hukum yang bertentangan dengan Undang-undang lnl tlmbul ka
rena adanya tlndakan-tlndakan hukum darl masyarakat yang 
bertentangan dengan TJ.U. yang telah dlakul oleh Pengadllan 
dan selanjutnya merupakan suatu yurlsprudenal tetap, jadl
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merupakan auatu putuean Hakim yang telah mempunyal kakuatan 
hukum tetap*

3* Untuk lablh Jelaanya penulla mengutarakan tentang apa yang 
dlmaksud dengan hukum pada umumnya menurut pendapat darl A* 
sis Safloedln, eebab dlsapiplng Itu banyak deflnlsl yang dl 
keraukakan oleh para ahli hukum lalnnya* “Hukum lalab pera- 
turan-peraturan atau norraa-norma yang beralfat memaksa yang 
beraal darl yang berwe*enang dan berguna untuk menertlbkan 
maayarakatj yang dllengkapi pula dengan suatu aankal, dan 
yang terbentuk dalam auatu slstlm dalam bentuk tertulls a* 
tau tldak tertulls4*.
Maka menurut hemat penulla hukum atau rr.tf* yang akan dlbu- 
at nantl aemoga benar-benar dapat mencermlnkan kebutuhan 
masyarakat dan berfungal untuk menertlbkan masyarakat*

4* Selanjutnya dengan bertakunya Surat Bdaran Mahkamah Agung, 
(S.B.K.A.) no.3/1963 tgl.6-9-1803 no.illB/p/3S92/il/l963 , 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa kltab U.U. Hukum perda 
ta tldak usah dlperlakukan eebagal U.U* akan t.etapl hanya 
aebagal rechta book (Kltab mengenal hukum) atau hanya ae- 
bagal pedoman.
Penulla dalam hal lnl menyetujul pendapat J. Kardjawldjaja 
yaltu bahira formll BW m&slh berlaku aebagal dl Xndone
sis, karena sampal eaat lnl belura dan tldak ada aebuah U*U 
pun yang menoabutnya dan memperlakukannya eebagal reehts • 
boek* Sebab menurut aletlm perundangaundangan bahwa suatu 
Peraturan/o.U* hanya dap at die abut dengan suatu U,U. yang
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setingkat derajatnya, jadl yang berhak mono abut adalaU Ba~ 
dan Leglalatir atau Bad an Pambuet Undang-undang.
Maka menurut hemat penulls ■abaiknya S . B . U . A .  no.3/1963 , 
teraebut aegera dlberi bentuk U.U. sep&rtl halnya U.U.P.A .  

no.G/ltfCO yang raenggantlkan buku XX BI tentang bumi, air , 
dan kekayaan alamnya, kecuall hlpotlk. Dan juga aepartl UU 
Perkawinan Indonesia yang baru tahun 1974 yang aebaglan da 
rl paaal-pasalnya menyatakan tldak berlakunya pasal-pasal 
Bf yang bertallon dengan soul perkawinan.

5. Talah penulls bahas bahva imkom perdata atau Bil kit a raeru** 
pakan oopy nagarl Belanda yang dlparlakukan dangan axaa * 
konkordansi. Karena Bit kita yaog hlngga aaat Ini audah ber 
mala 127 tahun oejak dlplublkaalkan tgl.30-4-1347 (3.1347 
no.23), maka audah aewajarnyalah kalau aebag&on darl paaal 
paaalnya eudaix tldak aesual lagl dengan kebutuhan hukum na 
syarakat* oleh karena ltu untuk mengadakan perubahan atau 
menclpta hukum perdata Indonesia yang baru diaerahkan kapa 
da Lembaga pamblnaan Hukum tlaalonal gaya baru, yang selan- 
jutnya akan dlundangkan oleh peraerlntah sebagal U.U. dan 
dlmuat dalam l*mbaran ilegara Hapubllk Indonesia,
Dalam pemblnaan hukum lnl maka peranan hakim dengan hak u- 
jlnya mempunyal peranan panting. Hakim sebagal aalah satu 
Lembaga pembentuk hukum dapat menggunakan keblfaks anaan ,ke 
beranlan dan kebebasan untuk menentukan bagian-baglan mana 
kan darl BW yang j
a. aarus dltlnggalkan karena audah tldak dapat raamenuhl -
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perkembangan hukum di Indonesia, 
b* Hasih dapat dlterapkan.
o. Dapat dlsesusikan dengan perkembangan hukum dl Indonesia 

8 * Perkembangan hukum di Indonesia meliputi 2 arah s
s. Perkembangan hukum yang sesual dengan tr.0., artinya aega 

la perubahan/perkembangan hukum yang mengaklbatkan tlm* 
bulnya hukum baru dl Indonesia dlbuet oleh badan Legis- 
latif sesual dengan prosedur perundangan-undangan, se- 
lanjutnya dltetapkan sebagal U,Ut dlmuat dalam Lembaran 
Negara R,I* dan berlaku sebagal hukum posltlf.

b. perkembangan hukum yang bertentangan dengan U.0 . art! - 
nye segala perubahan dan perkembangan hukum yang terja- 
dl sebagal akibat darl tlndakan-tindakan hukum masyara
kat yang bertentangan dengan 0 .U,f berhubung a.U. dlang 
gapnya sudah tldak sesual lagl dengan perkembangan ma
syarakat pada Jaman modem devasa lnl* Dlmana perbuatan 
hukum yang bertentangan dengan 0*U# Itu dlakul oleh Pe
ngadilan dan merupakan suatu yurlsprudensl tetap, yang 
laxlm disebut dengan Istllah lus oontre legem*

7* Berdasarkan putuaan Mahkamah Agung no *105 K/Slp/1968* tang 
gal 12-6-1968 dan no.239 K/Sip/l968,tgl*15*3-1968 yang te* 
lah menjadl yurlaprudensl tetap yang mengabulkan tuntutan 
pereeralan dengan alasan onheelbare tweespalt, maka menu - 
rut hemat penulla syarat-syarat pereeralan sepertl teroan* 
turn dalam pasal 208 BW pada devasa lnl kurang berfung»l,ma 
ka aebalknya pasal 208 BIT tersebut dladakan perbalkan atau
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dlperluas dengan U.U. perkavlnan yang baru. Karana blla pa
sal 208 Bf ltu dlterapkan betul-betul akan meruglkan para 
plhaknya kalau memang temyata keadaannya sudah tldak da
pat dldamalkan atau dlpertahankan lagt, aedangkan menurut 
pasal 39 ayat 2 u.u, perkavlnan yang baru dlljlnkan adanya 
pereeralan blla oukup alasan yaltu antara suaml Istrl tl
dak akan dapat rukun lagl sebagal suaml Istrt*
Menurut hemat penulla bagl aeorang hakim dalam membsrlkan 
keputusan hendaknya mellhat fakta-fakta obysktlf, ssbsb a- 
da kalanya alasan tersebut dlbuat-buat yang pentlng dapat 
putusan oaral.

8 . Terhadap pasal 34 Bf apablla pada devasa lnl tetap dltsrap 
kan adalah kurang tepat berhubung dengan pssatnya kemajuan 
llwu ksdokteran*
Menurut hemat penulla syarat 300 harl bagl seorang vanlta, 
untuk melangsungkan perkavlnan baru atau perkavlnan ksdua 
dapat dlkeouallkan, blla bekas Istrl tersebut dapat menun- 
Jukkan surat keterangan darl asorang gynaecoloog, bahva la 
tldak hamll sejak putusnys pereeralan. Atau ssbalknya pa - 
sal 34 BW tersebut dlperluas dengan tr*U* perkavlnan yang 
baru, sebab syarat lnl dlatur dalam pasal 11 yang mana par 
aturan pelakaanaanftya akan dlatur dalam paraturan tersen- 
dlrl.

9. Pasal 1754 BW dan pasal 1763 BW pada pokoknya menyatakan , 
bahva suatu persetujuan plnjam monggantl dltentukan pengem 
ballaa dengan sajumlah uang yang sama darl macam dan koa-
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dean yang eama pula, Menurut hemat penulle kedua paaal tar 
aebut bukanlah merupakan peraturan mutlak, aebeb kedua be. 
lah plhak raempunyal keleluaaaan dalam menetapkan jumlah 1 * 
tu. Dlaamping ltu mengenal pemlnjaman uang dalam hal lnl, 
yaltu dalam dunla perdagangan tldak dlanggap eebagal pem- 
berlan bantuan yang beralfat menolong, tetapl eebagal tin 
dakan dalam hubungan peraetujuan permodalan, sehlngga di- 
perlukan kontra preataal darl plhak lain eebagal pehggantl 
pemberlan hak untuk menggunakan uang ltu yang berupa aejum 
Xah uang yang dlaabut bunga dlatur dalam paaal 1765 Bff.

10* Selanjutnya kedua be lab plhak bebes untuk menetapkan bera 
pa beearnya bunga aaal tldak dllarang oleh U.U*, dan men* 
eyaratkan harue dlbuat eecara tertulle. Hal lnl untuk men 
cegah adanya penetapan bunga yang $erlalu tlnggl ( dlatur 
dalam paaal 1767 Bff ).
Paaal 1767 Bff mengandung pengertlan terlalu luas karena , 
kite tldak dapat mengetahul dengan paatl berapakah betas 
makelmum beaamya bunga yang dlperbolehkan melampaul bunga 
menurut U.U. dalam segala hal yang tldak dllarang oleh Utf 
teraebut eehlngga dalam hal lnl memberl keeempatan kepada 
para plhak untuk dengan bebae menentukan beaamya bunga, 
aaal dlaetujul dan dlbuat aecara tertulle. Sedangkan da* 
lam praktek bunga untuk dagang ltu tldak same, yaltu dlaa 
tu plhak menurut ketentuan Bank paling tlnggl antara 2% -  

4$ aebulan; dllain plhak menurut para pedagang keoll rata 
rata 20% aebulan*
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Maka menurut hemat penulla pasal 1767 BV kurang meaberl a- 
danya kepaatlan hukum, aebalknya LPHH aegera melengkapl 4e 
ngan suatu TJ.U* yang kfausua mengatur tantang perkredltan, 
balk kredlt melalul Bank maupun kredlt antara para Indlvl- 
du. Dalam 0«0# perkredltan nantl hendaknya dlatur pula au- 
atu sistlm jaralnan yang dlsabut Flduclare Blgendama over- 
draoht (F.B.O*) dan jamlnan affootan atau surat-aurat aa- 
ha», sabab pihak Bank marapraktakkan hal jamlnan taraebut.
* Yang dlmaksud F.E#0* lalah jamlnan band a bergerak, ba- 
galmana blla yang dljamlnkan aaoara P.B*0, ltu banda ta 
tap, kan UUPA tldak menbedakan banda tatap dan banda bar 
gerak. Maka atas dasar Itulah handaknya roemparkenankaa, 
banda tetap dlflduolakan. Mlaalnya aabuah gadung yang 
tertancap dltanah mlIlk orang lain*

- Sedangkan untuk jamlnan yang berupa affaotan, karana au 
atu Bank-bank berhak untuk manukar nomor-nomor effect 
yang baraangkutan yaltu dalam prolongatla oontraotan* 

Kedua slatlm dlataa adalah menylmpang darl peraturan pa
sal 1152 BV, tatapl toh Pangadllan tatap mempraktekkannya 

11* Salanjutnya pasal 1251 BV parlu dlparhatlkan dan dladakan 
parbalkan, manurut hemat panulla aabalknya dlparbalkl da
lam 0*0* tantang perkredltan, Hal lnl karana praktek Per- 
bankan dan para pedagang aandlrl mambutuhkan pelayanan au 
atu paradaran uang yang lanear, maka untuk mangataslnya , 
tarpaksa melanggar paaal 1251 BV, (yaltu tantang perhl - 
tungan bunga darl hafcl kaharl), toh tidak menyebabkan tun
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tutan dlmoka Pengadllan* sebab telah dlakul sebagal lus - 
contra legem.

12. flenurut Pembuat U.U. mengenal pasal 1756 BW yaltu yang me 
muat ketentuan bahwa dalam hal pembayaran kemball tldak 
dlllhat jumlah harga nilal darl mata uang yang berhubung* 
an dengan sltuaal monetalr yang dapat nalk atau turun»me- 
lalnkan darl Jumlah mata uang yang sama pada waktu dlterl 
manya dahulu. Jadl yang dlpergunakan adalah harga nominal 
atau harga intrlnslk darl rupiah ltu, hal lnl dlterapkan, 
karena deml menjamln kepastlan hukum.
Dalam hal lnl penulls menyetujul pendapat pengadllan atau 
Mahkamah Agung yang menggunakan pedoman clauaule emas(Go- 
udclaueule), karena lebih menjamln adanya rasa keadllan , 
Jadl dalam hal Ini balk kredltur raaupun debltur aaraa-«araa 
menanggang reslko blla terJadl ketldak stabllan harga nl. 
lal mata uang rupiah. Sebagal contoh pada tahun 1966 ter* 
Jadl sanerlng uang, Jatenl Rp.1000*- lama men Jadl Hp, 1,- 
baru.

13. Selanjutnya menurut hemat penulls adalah tldak layak dan 
tldak adll Jlka dalam perjanjlan plnjam-memlnjam uang dl- 
mana dljanjlkan bunga akan tetapl tldak dltentukan tlnggl 
nya bunga (pasal 1768 BI)* kemudlan Pengadllan maslh ber- 
pedoman pada bunga menurut U.U. yang dlatur dalam S. 1848 
no.2 2, yaltu 6% setahun. maka seballknya bunga menurut UU 
tersebut dlnyatakan tldak berlaku dan segera dladakan per 
balkan, menglngat sudah tldak sesual lag! blla dlbandlng-
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kan dengan nllal uang pada devasa lnl#
Alasan-alaaan pa null a bard a Barkan pada j 
\* Hakla bordasarkan Voekar ordonnantle dalam aengkata mm 

ngenal bunga yang dlanggapnya torlalu tinggi (meaklpun 
oudah dlparjanjikan) berwovenang nenurunkan bunga do* 
ngan sssxparbatlkan baaarnya bunga yang blaaanya berla- 
ku pada aaat aengketa tersebut berlangaung dan yang da 
pat dlpaatlkan pada vaktu Ini aetidok-tldaknya dlataa 
6# aetahun* Dalaja hal lnl Pengadilan Hegar1 Rurabaya , 
bias a Menetapkaa bunga 5# sebtlan *

2* pihak Bank nagara aanatapkan bunga antara 12# aaapal 
24# setahun untuk kredlt jangka pandekj sedang untuk 
Bank-bank Swaata lain lagl*

3. YUriaprudenol tetap tfahkamah Agung no#340 K/Slp/l971t 
tgl.7-7-lt>71 mecsutuskan bunga SO# aabulan, karana me~ 
mang telah nyata-nyata terbuktl pada perjanjlan 
pinjaa-eajnlnjam uang antara para plhaknya yang telah, 
dlnyatakan aah,

4. Dlkalangan nasyarakat untuk kredlt Ju»lah kecll, bunga 
blaaa dltetapkan 20# sebulan.

14. Penyeleaalan penaglhan plutang Re gar a raolalul P.tf.P.fl. me 
nurut penulla adalah sangaiaml keaulltan-keeulltan dan ke 
janggalan-kejanggalan ; Kasulltan dan kejanggalan ltu la* 
lah s
!)• Menurut pasal 10 U.D# no»49/l960A yang dalam curat - 

psmyataan beraaraa perlu adanya kata sepakat tentang
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jttralah ftutang yang maalh haroi dlbayar antara panltla 
d«tagan debitor, dan aurat parnyataan baraaraa ltu bar- 
tanpala; kaadi Ion berdaaarlun Katuhanan TTang aa-*
ha Saa% bararti aaxa dangan putuaan Pengadllan 533a- 
rl dalam parkara perdata yang bartrakuatan paatl.

Xtongaa adanya kata aepakat taraebut akan raanlrabulkan fcoau 
11 tan osndlrl bagl f karena bagl dabitur yang ziakal
a tom mangtfmafcan keaarapatan dangan tldak memboriJcan katou 
aepakat unt uk aenand* t&ng&nl our at pamyataan beraaaa,!- 
tu ccakipun to lab tarbufeti bahva la *obagal dobltur.Malah 
an dabltur nanyatakan kepada p,0 .p*H. guna dorijjajukan ka- 
Pangadilan 1$»E«rit aahlngga blaa mon^alur-ulur vaktu ka- 
3*ona Adanya banding dan kasaoi»
2 ), Bagi dabltur yang nakal manghllang darl alaisat eojrala 

nahlngga auttar dlhfcbungt ol&h P.U.FJ!, dan dalast prak 
tofc ponaglhan ltu r*?aakan walttu land, kadang*Vadang 
aanpal I tahnn lnl adalah diaahabkan fcoienahan adral * 
niotraal, proaadur karja dan P.U.P.W. hanya barada dl 
puaat dan dltlap-tlap daormh Ibu *ota propiual aaba- 
gal cabangyvya; aedangkan dabltur toraebar dldaarah-da 
arah. I&lpua akan aonghambat karja p,U.f.w. ltu aendl 
rl# 3saafelpu» dabitm* barotlkad balft#

3)* ftomdian tlrsbul pula Ka^anggalan, aobab tujuan p*n^?*w
adalah hauya nengnraa kop#ntlngan Irroditm- caja, do •• 
lan hal lnl flagara* 8adang bagalnana blla Angara aeba 
Gal debitor dan bacairaana car a Vrroditur untuk uonaglh
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j ILIK
PI R f l  STAKAAN 

"U N IV E R S n  AS A IR LA N G G A "
S U R A B A Y A  ) m

uangnya yang ada pada Negara, oadong 0.0. do *49/1960 
tidak aangatur • Juga aebaliknya jikft Negara aebagal da 
bitur, aedangkan Znstanel lain «abagai kreditur ( »i- 
aalnya C.V. ), daXwa hal lnl kreditur harue raenunggu 
dropping uang darl Pesaerintah* Haka temyatalah ka - 
rang adanya keeeimbangan antara Negara eebagal kr edi
tor dan Negara eebagei debltur*

4). fimbul kejanggalan pula blla Negara aebagal kreditur, 
dalam raenghadapi dobitur yang nakal dikenakan sangsl- 
sangfli hukum (sender*)* pada hal oangal tareebut ta
lah die abut oleh aurat gdar*n vahkaaah Agung (S.S.SUA) 
no*a2/p/374/taA964 tgl •28-1-10645 khuaue bag! P*0 *P,N 
diberl weaenang dengan daear hukum S *ff .H »A . noser t 
492Aik/2107/%/196& tgl *3-6-1966. Sedangkan aeballknya 
blla Nogara sebagal debitor, aikreditur hanya dlharua 
kan aanantl dropping uang dart Negara*

5)* 0*0* no *49/1960 tereebut mongatur pula tantang ad any a 
aanggahan debitor torhadap pelakaena dan terhadap pa
ri nt ah penyanderaan karana dlonggap tidak aah, toh ha 
ruo diajukan ko pengadilan segerl*

xenurut hemat penulla berdaaarkan alaaan-alasan dlataa ae 
baiknya 0*0. no*4^/lV60 porlu aekali dllengkapl karena me 
nggadung kekurangan-kekurangan atau aetldak-tidaknya dl- 
kemballkon menjadi wevenang pengadilan Negeri* Dalan hal 
ini perlu dikstahul pula haall mueyeitarah flaaional yang 
ke-Vl pada tgl*8-9-lv71 darl Ikatan Hakla Seluruh Indone-
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ela yang berlangsung dl Medan, yaltu telah roengueulkim 
kepnda pemerlntah dan I)*p*R* agar eelekaa mungkln menca- 
tont T*.u. no*49/l960 tentang P*IKPJ?, dan mengenballkan , 
wewenang raengadill perkara rweaebut kepada plhak Penga - 
dlian.

!£** Dlatas telah penulls utarakan bahwa aankal-sanksi hukum 
yang bertipa aandera telah die abut oleh aurat Edaran M«h- 
kamah Agung no*82/p/374/fe/l964 tgl,22-1-1064 yang lslnya 
raelarang pengadllan Negerl dan Pengadllan Tlnggl untuk 
nenjalankan penyanderaan karena bertentangan dengan perl- 
kemanuslaan* pada hal khusua bagl P . U . P . N ,  dlberl wewe - 
nang untuk wenjalankan dengan daaar hukum aurat gdaran - 
Mahkamah Agung no*492/» k /2187/ m/ 1966 tgl*3-6-lS65, maka 
raenurut hemat penulls aebalknya plhak pengadllan Juga dl- 
berl ifewensng aebab untuk mempertahankan kevlbawaan pera- 
dllan perdata sebagal penegak hukum, keadllan dan kebenar 
an, dan Juga berfUngsl mengayomi huk-hak dlbldang perdata 
tanpa membeda-bedakan hak-hak slapa yang dllanggar.
Sagl keuntungannya lalah yang terutama untuk mengataal pi 
hak debltur yang benar-benar nakal* DIsamping ltu blla d# 
bltur sasspai dlsandera maka debltur akan kehilangan keper 
cayaan darl para langgannya, terutama keparoayaan darl - 
Bank* Karena Itulah maka untuk menghindarl kekawatlran , 
teraebut debltur eendirl atau aetidak-tidaknya ksluarga 
ataupun kairan deka$nya akan beruauha melunaal hutangnya 
ltu, Dengan demlldan maka plhak kredltur (plhak yang hak-
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haknya dllanggar) dapat dlllndungl oleh hukum*
I©* Kangenal Ultvoebfcaer blj voorraad yang terartl menyatakan

r
bahwa keputusan rengadil&n Hegerl dapat dljalanken leblh 
dahulu* Akibat dtkeluarkannya S.S.H.A. no*13/iy64 pada - 
tgl*10*7-1964 dsrn S*E,fcf*A. no*5/1965 tgl .2-7-1969* para 
Kakim pangadilan ttegerl jarang jaengabulkan tuntutan peng- 
gugat nongenai Ultvoerbaar blj Voorraad teraebut* padahal 
laakaud S.E.U.A. ltu adalah borupa anjuran bagl hakln un* 
tuk Jangan tsrlalu mud ah »engabulkan keputuaan tersebut * 
Boleh raongafeulkan asal racmenuhi ayar*t-*farat tldak aeru- 
gtkan para pihak dan dengan Jalan minta persetujuan ter- 
lablh dahulu kepada pengadilan Tinggi*

Kesnidlan kedua S.E*H*A. dlataa die abut oleh S.C*M.A. * 
no.03/1971 tg!.17-b-lW71, aklbatnya pengadilan Eager! dl* 
borl nowonsng kembali dongan eyarat~syarat :
1* Ada auarat otentlk atau tullaan tangan yang menurut tju  

laompunyal kekuatan buktl.
2* Ada koputuoan yang sudah mempunyai kekuatan past! ae- 

luumya yang monguntungkan panggugat dan ada huhungan 
dengan gugatan yang bersangkutan.

3* Ada gugatan provloionil yang dikabulkan.
4. palaja aengketa-aengkot* mngonai beaitsrecht.

17* Koslctpulan dan aaran penulla yang terakhlr lalah dlataa 4 
telah penulla uralkan bahwa BV telah dlnyatakan sebagal 
p*do»an# maka aenurut horaat penults BV pada dewaea lnl ae 
lakaa mungkln dl&dakan penibahan-perubahan aeeual dengan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



Jiwa bangs a aerta tuntutan Jam&n, tanpa raenyiapang darl 
asaa negara k«prlb*dl*n bangga*

Doraiklanlfih kaaimpulan don saran-saran yang telah pe - 
nulla kemukakan dengan tujuan scnoga men Jadl aurabangan atou 
ada manfaatnya bag1 porker.bangnn llnu pongatahuan ununnya dan 
k&aausnya bag! perabinaon Mean perdata Indonesia, ualcupun a- 
pa yang tolah paitulift uralkan ini ,}auh dart censpuma nengi - 
ngat psngetahuan ponulls «£«lah terbatos*
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Laspiran t
Ferkkr* p«rd»t* no.340 */sip/l971 tgl.7 JuU 1971. 

§ k* Buku* Antar Tat* BEakaa Intern*
2# QPg^w Pengaoara*

* bahva dltanplng ltu Juga darl berita-acara penerlkaaan
* a ana aekall tldak ternyata darl rna ongkoe pengacara
* Rp.12*500,- dlperhltungkan, tegaenya tldak terbuktl
* bafaaa ongkoanya adalah denlklant
* paeal 6 darl perjanjlan manentukan, "aegala blaya yang
* beraangkuten dengan penaglhan hutang debltur aeoara ae
* dealklan ltu terbltung juge prpaentaal yang lasinnya 

dlpungat oleh aeoraag Pengacara atau Kuaae lalnnya ltu
*  ......aehlngga aenurut pendapat Hahkanah Agung
* leblh tepat »aoara ex aequo et bono ongkoe pengeoara
* telah teraaeuk S t upah komlel taglhan*
t»e»aaa»aaiiaaa»ae*
fruduk parkaranya t

Tergugat ttemlnjaa uang Rp*600*Q00#- dan Rp.500.000*- 
kepada penggugat* Bungaaya 20t  aebulan* plnjaaan kedua dlbuat 
dlsuka Wot aria* Jamlnan terhadap pin J aman-pin J anian teraebut 
adalah perhl a t an -par hi aa an , tanah baaerta bangonan* Hlngga ee 
karang tergugat beluolah melunasl ftutang-hutangnya teraebut*

Putuaan Pengadllan gegerl Surabaya tgl.16-9-1968 no*82/1068 
Perdata i

lengabulkan gugatan eebaglan*
Kengbukon tergugat untuk «e»beyar pinjaoan-pinjewannya 
tab* kepada penggugat dengan bunga &£ aebulan*
Tuntutan upah Pengacara dltolak* karena paaal 182 KIB, 
tldak aengenelnya.

Pertlaibangannya i
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Pertlnbannannya t

Plnjaman tereebut terbuktl dan bunga 20% aabulan ter- 
lalu tinggi, ditetapkan b f aabulan*

Paftar Mo.28/1968 Pordata*
DBMl KEAPIIAM BSHDASAEgJUl KBTOHAflAM YABQ MAHA S3 A*
penggdilan Negerl dl Surabaya yang mengad111 perkara - 

perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putua 
An dalam perkaranya j

Tprdanlua Aka Santawldjaja, dulu beraama Jap Kiang Ping » 
dldaiam hal lnl raemilih tamp at kediaman hukum dikantor ku- 
aaanya Mr R. Soerjadi, dljalan Kembang Jepun no.180-104 gu 
rabaya, aelanjutnya diaebut penggugat;

-------------- i a w a n— — ---*------------- *
Byonya Mariam Haaan All Ibrahim» bertempat tlnggal di pra- 
ban Kulon Gg.I no.16 Surabaya, aelanjutnya dlaebut targugat 

Pengadilan Kegerl dl Surabaya ;
Hendengar kedua belah pihak 5 

Mellhat surat-aurat yang dlajukan ;
TEMTAHO DUDU&BYA FEBftAHA :

Menlmbang bahwa kuaaa penggugat dengan surat gugatnya 
tertanggal 2-2-1968, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadil
an Negeri Surabaya pada tgl,3-2-1968 dlbavah no.22/1968 Pdt, 
mengajukan gugatan aebagal berikut :

bahwa tergugat telah due kali meminjam dan menerlma u- 
ang untuk dipin jam darl penggugat, yaltu yang pertama kallnya
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aejujalah Rp.600.000,-{•nan ratus ribu rupiah) dan yang kedua 
kallnya sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus rlbu rupiah) ;

bahva untuk plnjaman yang pertama tergugat memberlkan 
Jamlnan, yang terdlrl darl beberapa barang perhiasan, yang dl 
■erahkan kepada penggugat, dalam gadal (In pand) ssbagalmana 
dapat dlllhat dalam kvltansl tgl♦25-7-1967, yang photo copie- 
nya dllamplrkan dlalnl sebagal buktl (p.x merah) ;

bahva untuk butang lnl tergugat menglkat dlrl untuk , 
membayar bunga sebesar 20% sebulan dan hutang ltu harus diba- 
yar lunas dalam satu bulan sesudah plnjaman dlterlma dengan 
kemungklnan perpsnjangan vaktu untuk paling lama satu bulan $ 

bahva dengan demlklan plnjaman yang pertama ltu harus 
dlbayar lunas dengan bungany* paling lambat pada tgl.25-9-1967 

bahva akan tetapi sekallpum sudah dlberl perlngatan ba 
Ik dengan llsan, ataupun dengan tullsan, tergugat hlngga seka 
rang belum juga melunasi hutangnya ;

bahva mengenai plnjaman yang kedua diblklnkan akte No
taria oleh Uotarls 0© Slang Djie 8H tgl.16-0-1967 no.22, yang 
turunan otentlknya dlslnl dlserahkan sebagal buktl (p.IImerah) 
dan yang Islnya untuk seluruhnya dlanggap termasuk dlslnl ;

bahva menurut bunyl akte tadl hutang yang kedua ini ha 
rus dlbayar lunas pada tgl.l-10«1967, dengan ketentuan, bahva 
blla tergugat melunasi hutangnya pada tgl.1-9-1967 atau sebe* 
lumnya, seluruh hutang ltu tldak dlkenakan bunga, akan tetapi 
tergugat harus membayar bunga sebesar 2Q f sebulan, blla pemba 
yaran dilakukan sesudah tgl.1-9-1967 5
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bahwa tergugat hlngga sekarang helm melunasl hutang - 
nya sehlngga la atas hutangnya berkewajlban membayar bunga 20% 

aebulan terhltung mulat bulan September 1967 ;
bahva aekallpun tergugat dengan tldak melakukan pemba- 

yaran pada waktunya, telah dengan aendlrlnya dalam kealpaan - 
(paaal 3), namun penggugat toh maalh melakukan penegoran-pene 
goran dengan secara 11*an kepadanya akan tetapl tanpa has11 j 

bahwa penggugat oleh karenanya berkepentlngan untuk me 
ngajukan gugatan lnl ;

bahwa menurut bunyi perjanjlan butang^piutang yang ke* 
dua lnl semua blaya penaglhan termasuk blaya perkara, seluruh 
nya dan temaeuk pula honorarium adpokat untuk mangajukan gu- 
gatan upah penaglhan (incaaso-coja»isale) eebeear 10% darl jun 
lah seluruhnya tagihan dlbebankan pada torgugat ;

bahwa ada kekawatlran, bahwa tergugat akan menggelap - 
kan barang-barang hak mlllknya untuk menladakan jamlnan bagl 
tagihan penggugat yang kedua, make penggugat akan memohon tu* 
paya atas harta kefcayaan tergugat, sebagal terperlncl dlbawah 
Ini dltaruh penyltaan pendahaluan ;

bahwa gugatan lnl dldasrkan kepada surat dlbawah tangan 
dan akte otentlk, dan oleh karenanya keputusan dldalam perka
ra lnl dapat dlnyatakan dapat dljalankan leblh daftulu sekall- 
pun perlawanan atau banding*;

Maka berdaaarkan alaaah-alaaan terural dlatae dlnohon 
audilah oaudara Kepala pengadllan Negerl Surabaya memerlnteh- 
kan supeya dltaruh penyltaan pendohuluan atas :
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X. Tanah dan bangtman-bangunannya (tanah bskas elgendoa notnor 
perpondlng 7194), yang terletak dl Jl* Qentengkali no* 55-
57 Surabaya*

2. Tanah dan ruraah yang dltampatl sendlri oleh targugat, yang 
terletak dl Jl* ?raban !Culon Gg.l/15 Surabaya.

5. Perkakas ruaah dan lain-laln barang yang bergerak tanpa tar 
keouall yang berada dldalani rumah .Tl.praban Kulon ag*l/lS, 
tersebut dlataa ; 

dan kemudian dlmohon supaya pengadilan Heg^ri Surabaya dengan
keputuoan yang dapat dljaiankan leblh dahulu sekallpun perla*
wanan atau banding ;
1* Henghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan 

menerima tanda pembayaran yang eah uang sejualah Rp„6QG0OO 
(enaia ratus rlbu rupiah) dltambah dengan bunga aebeaar 20% 

sebulan terhltung mlal tgl•25-7-1967 aaiapi eeluruh jualah 
terbayar lunas*

2 . ttenghukuro tergugat untuk wemb&yar kepada penggugat dengan 
menerlica tanda peisbayaran yang s»h uang sejusnlah flpSOGOOO,- 
(lima ratus rlbu rupiah) dltambah dangan bunga aebeaar 20% 

aebulan terhltung sulal tgl. 1-9-1967 sarcpai juinlfch torsebut 
torbayar lunas*

3* Menghukum tergugat untuk mestbayar upah komisl taglhan (In* 
oasso-commlsle) sebesar 10% darl aelurah jumlah yang harus 
dlbayar oleh tergugat kepada penggugat berdasarkan gugatan 
aub 2 dlataa dltaabah dengan pajak upah aebeaar 20$ darl 
jumlah upah komisl .
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4. Menyetakan balk dan berharga penyltaan pendahuluon yang dl 
perhitungkan*

S* Uenghukum tergugat membayar aeluruh blaya perkara ini ter- 
raasuk upah (honorarium) adpokat yang dapat dltetapkan sebe 
ear Rp«12*500,- (dua belas ribu lima ratue rupiah} dltam - 
bah dengan 20% paj&k penjualan.

Kenimbang, babwa untuk aidang-sidang pertana dan solan 
jutnya kedua belah plhak laaaing-masing datang menghadap hftnya 
pada aldang yang pertam* dan kedua tergugat tidak hadir.
Untuk penggugat datang rcenghadap kuasanya Mr R, Soerjadi, Dan 
untuk tergugat datang menghadap aendiri.

Wenunjuk, aegsla uraian sebagaiBisna tertera dalam beri 
ta-acara yang bereangkutan dldalam perkara ini,

‘HSSTASG EUKUk ;

ttenimbang, bahwa tergngat at as gugatan penggugat menga 
kui bahwa benar ia telah menaruh tanda frangart diataa kvitanal 
tgl.25-7-19G7 (bukti p,i merah) ;

tfenimbang, b»hwa selanjutnya tergugat raengamukakan un
tuk plnjawao Rp*(300.000f- (enam ratus ribu rupiah) teraebut # 
tergugat telah menyerahkan eejumlah perhiassm eebagal terae
but dalam daftar lacipirun buktl P.IX merah sebagal jamlnan ;

Reniznbang, bahva menurut tergugat eebenaroya pinjaman 
itu beaamya Rp.6GO.OOO,~ (lima ratus ribu rupiah) ditambah. 
bung* 20%, menjadi Hp^eOQ.OOO** (enam ratue ribu rupiah) ae- 
bagal yang tertulle dalam bukti merah $

Tetapl tergugat menyangkal, dan mengatakan bahwa, la
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tergugat tldak perneh menerima uang eebeear Pp.600*000,- (e- 
n*m ratus rlbu rupiah) ;

Menlmbang, bahva terhadap perjanjlan hutang-plutang an 
tara tergugat dengan penggugat sebesar Rp.500.000,* (lima rai 
tue rlbu rupiah), dengan borg tanah dan bangunannya (buktl - 
P.II merah) dlakul qeleh tergugat raemang pemah dlbuat aurat 
perjanjlan hutang-̂ plutang tersebut ;

llenliibang, bahva tergugat menyangkal dan mengataken bah 
va tergugat tldak pemah menerima uang sebeaar Rp.500.000,- , 
(lima ratus rlbu rupiah) darl penggugat aebagal yang dlaebut 
dalam buktl P.II merah tereebut t

Menlmbang, bahva tergugat telah mengajukan sakal-2 nya 
yaltu : 1* Rachman Dlanda.

2. Husen paranl. 
yang kedua aakel teraebut telah dldengar dlbavah sumpah raem- 
berl keterangan aebagal berlkut :
» Sakai Rachman Dlanda, mengatakan bahva aakal pemah menge - 
tlk tanda penerlmaan uang plnjaman, buktl p*l merah, tetapi 
•aksl sudah lupa bunyl kalimat-kallmat yang pemah la ketlk 
dalam buktl p.I merah ;

- Sakai Huaen paranl, memberl persafcslan bahva aakal hanya me 
naruh tanda tangan saja ;

Tentang uang uejumlah Rp*600.000,- (enam ratus rlbu ru 
plah) dan perhlasan yang dljadlkan jamlnan, aakel tldak menge 
tahul apa-apa eaja*

Menlmbang, bahva untuk membuktikan kebenaran darl da-
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dalil-dalll gugatannya, penggugat telah menyerahkan buktl-buk 
tl : 1* buktl P.I merah.

2. buktl P.II merah*
3. sakal Kwee If ho Swan, yang telah memberlkan persakslan 

dlbavah sumpah dlmuka hakim.
Menlmbang, bahwa untuk plnjaman uang buktl p.I merah , 

penggugat telah menyerahkan uang kepada Kwee Kho Swan sebesar 
Rp.500.000,* (lima ratus rlbu rupiah), yang telah mendapat ku 
asa 11 san darl tergugat untuk menerima uang tersebut*

Menlmbang, bahwa menurut penggugat plnjaman tersebut - 
sebesar Rp.500*000,- (lima ratus rlbu rupiah), dengan Jamlnan 
perhlasan-perhlasan yang terlamplr dalam lamplran buktl p,I 
merah, yang sekarang disimpan oleh penggugat ;

Bahwa, plnjaman ftp,500*000,- (lima ratua rlbu rupiah), 
dltambah bunga 20% menjadl Rp.600*000,- (en*nt ratus rlbu rupl 
ah^, sebagal sekarang tertulla dalam buktl p,I merah yang ha
rus dlbayar kemball oleh tergugat ;

Menlmbang, bahwa untuk perjanjlan plnjam-meminjam da
lam buktl P.II merah, sebesar Bp.500.000,* (lima ratus rlbu 
rupiah), penggugat telah menyerahkan uang tersebut kepada aak 
si Kwee Kho Swan, yang telah menerima kuaaa lie an darl tergu
gat untuk menerima uang yang tersebut dalam perjanjlan hutang 
piutang dalam buktl P.II merah ;

Menlmbang, bahwa sakal penggugat Kwee Kho Swan, membe- 
rl keterangan dlbawah sumpah ?

Bahwa saksl ataa perlntah/permlntaan tergugat, dimlnta
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untuk meneari plnjaman uang aebesar Rp.500.000,- \%tmm ratus 
ribu rupiah), dengan jaralnan perhiasan yang teraebut dalam , 
lamplran buktl P*I merah ;

Bahwa sakai menghubungkan tergugat dengan penggugat, 
dlmana penggugat aetuju memlnjaml uang Rp.500.000,- kepada 
tergugat, dengan borg perhlaean dltambah bunga 20$ aebulan, 
menjadi Rp.600*000,-(enam ratua ribu rupiah) ;

Kenlmbang, bahwa menurut awksl tergugat Juga memberl, 
kuaaa kepada saksl untuk menerlma uang darl penggugat, sebe - 
ear Rp.500.000,-f lima ratus ribu rupiah ) , sebagal teraebut 
dalam buktl P.I merah ;

Bahwa mentfrut aaksl uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) tab* yang Rp.100.00 0#- (earatua ribu rupiah) dlaerah- 
kan kepada tergugat, yang Rp*400*000,- (empat ratus riba ru
piah) , oleh aakal dlbayarkan kepada 0*V*Qlntang Mae guna nelu 
nael oek kosong yang dltarlk oleh tergugat ;

Bahwa t-atas kuaaa 11san darl tergugat, saksl telah zse- 
nerlma uang sebeaar Rp.500.000>- (lima ratus ribu rupiah) da
rt perjanjlan hutang-plutang darl buktl p.ll merah $

Bahwa uang teraebut oleh saksl telah dlserahkan kepada 
tergugat $

Wonimbang, bahwa darl bukti P.I merah dan P.IX merah , 
rang dlajukan ofteh penggugat, serta dlakul kebenarannya, dan 
banya dlsangkal oleh tergugat akan penerimaan uangnya, dltam
bah dengan keterangan saksl penggugat bemama Kwee Kho Swan , 
maka pengadllan berpendapat bahwa penggugat telah berhaall -
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membuktlkan gugatannya 5
Menlmbang, bahwa oleh karena ltu gugatan penggugat ha- 

rue dlkabulkan kecuill ;
a. bunga 20% sebulan darl plnjaman pokok yang dlmlnta oleh pe 

uggugat, pengadilan berpendapat bahwa bunga 20% tersebut v 
dlanggap terlalu tinggi, dan Pengadilan berpendapat adalah 
layak jlka dltetapkan bunga 8% aebulan ;

b. tuntutan penggugat agar menghukum tergugat untuk membayar 
upah koralal taglhan sebesar 10% darl Jumlah-jumlah yang ha 
rue dlbayar oleh tergugat kepada penggugat dltambah dengan 
psjak upah sebesar 20% darl jumlah upah koralsl, karena tl~ 
dak ada dasar hukumnym harus dltolak ;

c* blaya perkara termasuk upah pengacara sebesar Rp.12.500,- 
(dua belas rlbu lima ratus rupiah) dltambah 20% pajak pen- 
jualan harus dltolak, karena dalam memperhitungkan blaya 
perkara, pasal 182 RIB tldak dlkenal adany* upah pengaoarm 
oleh sebab ltu upah pengacara ini harus dlbayar penggugat, 

Menlmbang, bahws sebagal pihak yang kalah, tergugat ha 
rus dlhukum membayar blaya perkara ;

Menglngat akan paaal-pasal yang bersangkutan dldalam 
Rfglement Indonesia yang dlperbaharul ;

MsaQADxu aaaPiRi 3

• "Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian",
-* Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat dengan 

menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlsh enam ra* 
tus rlbu rupiah (Rp•600*000,-) dltambah dengan bunga 5% se
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bulan terhltung mulkl tanggal 25-7-1067» aajcpal aeluruh Jua 
lah terbayar lunas”;

* "Henghukusi targugat untuk membafar kepada penggugat dengan
uenerlna tando pembayaran yang sah uang Rp*600*000,-(llna- 
ratua ribu rupiah), dltambah bunga vabeaar 6# aebulan ter- 
hltung iculal tanggal 1 -9*1967 9 aanpal Jumlah tab* lunae j

• *Kenyatakan a ah dan berharga Conaervatolr beslag yang dlla-
kukaa oleh panltera-penggantl pada Pengadllan Begarl Sura* 
baya igl*27-7-1968 no.22/1963 Perdata j

* "Hanghukum tergugat roembayar aegala Maya perkara yang hlng
ga klnl dltakalr aebeaar Rp*2*360t-(dua ribu tiga ratua m  
naa puluh rupiah) , kaouall upahnya pengaaara yang harua dl 
bayar oleh penggugat aendlrl*|

• *Henolak permohonan panggugat untuk aeleblhnya* ?
Dealkianlah keputuaan lnl dlambll dan dlunmkan dlper- 

aldangan Pengadllan Begerl Surabaya yang dlnyatakan terbuka ,  

untuk uuum, pada hart 3en*n tgl* 16-9-1963, oleh kaml s SO B - 

dAHtOHO S.U.J Saida pengadllan Hegeri Surabaya, dengan dlha - 
dlrl oleh UARilAM j panltera penggantl pada pengadllan teraebut 
Kuaaa penggugat dan tergugat aendlrl**

Panltera - penggantl, B a k i n  ,

ttd. ttd*

( m a ft a a it ),* ( SQttiABTOtlO &.H* )
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Putu&an Fenpadllan Tlngirt. flayitin tenjral 2 fi-Mel-ia?0 . no
nap lflS/lflflO Pftrdata i

Hemperbalki putuean pengadilan Hegerl♦
Menghukum targugat untuk mambayar pin J araan-pinj sunannya 

tersebut kepada panggugat dengan bunga 20% sebulan (untuk pin 
jaman kedua),

HongUukum panggugat untuk menyerahkan kepada. targugat 
barang-barang perhlaaan tersebut kepada tergugat* 
Pertlmbangannya :

Bunga 20% sebulan darl plnjaman kedua audah dlperjanji- 
kan* Adalah adil blla penggugat menyerahkan barong-barang , 
perhiaaon kepada tergugat,

ftp.183 /  1969 Perdata,
DEMI KK API LAN BBKPA3ARKAN &3TUBABAH YAHQ MAHA SB A.
Pengadilan Tinggi Jawa Timur dl Surabaya, mengadlll per 

kara-perkwro perdata dalam tingkat bandlngan dalam sldang per- 
musyawaratan telah menjatuhkan putuean akhir aebagal tprtera, 
dibairah lnl dalam perkaranya t

R#ffAHJT2DI $E qq KY.KAPJAK 2ASAH AU IBRAHIH^ berumah dl - 
praban TCulon Gg.I no*15 Surabaya, aebagal,,«,,,, tergugat 
pembandlng juga aebagal terbandlng ;

M e 1 a w a n j 
R.SOERJADI SH qq JOKDAHIUS AKA SAHTAffXDJAJA, berumah dl J1
Kembang Jepun no, 180-104 Surabaya, aebagal..... penggugat
terbandlng juga aebagal pembandlng,

PBNdADILAil TXJiaai tereebut s
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, Telah membaca berkaa «urat-sur*t perkara dan niaai au- 
rat yang berhubungan dengan perkara lnl i

TENTAMQ PUDUKHYA PERKARA I

Ttemperhatikan dan menerlma ke ada«n-ke ad aan mengensi du 
duknye perkara yang tertera dalam koputuaan Sela pengadllan ** 
Tlnggl dl Surabaya tgl*87-1-1970 no,183/1969 pdt, yang dictum 
nya berbunyi sebagal berlkut ;
9 Henerima permohonan-permohonan akan pemerlksaan dalam ting* 
kat bandlngan darl tergugat-pembandlng dan darl penggugat - 
pembandlng n j

Sebelum mengadlli pokok perkara ; 
n Memorlntahkan kepada pengadllan Hegerl dl Surabaya untuk , 
membuka kemball pomeriksaan persldangan dalam perkara lnl , 
den menambahakan pemerlksaan lnl tentang hal-hal yang talah 
dlsebutkan diatas lnl n ;

* Selanjutnya untuk dengan aegera menyampaikan berlta-barita 
aoara pemerlksaan ltu kepada Pengadllan Tlnggl untuk molan- 
jutkan pemerlkitaan n j 

IT,t Uenunda keputuasn tentang blaya perkara hlngga keputusan a* 
khlr tt j

n Heraerlntahkan pengiriman eehelal turunan resml darl putuaan 
putuaan lnl diaertai berkes perkaranya kepada Kepala penga
dllan Hegeri dl Surabaya " j

Menimbang, bahwa menurut berlta acara pemerlksaan per
sldangan Pengadllan Hegeri dl Surabaya tgl#30-3-1970, no - 
mer 22/1968 pdt, peritah untuk melakukan pemerlksaan tam-
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bahan telah dipenuhl j
Selanjutnya untuk aemperaingkat uralan keputuaan lnl , 

keterangan-Uetorangan tentang keadaan-keadaan aepertl ter- 
cantum dalam berlta acara pemerikaaan peraldansRn tereebut 
dlanbll sebagal terurai dloini j

3BMTAB0 PERgltfflASOAH HUKOM :

Menlmbang! bahwa Pengadilan Tinggi mengenal hal lnl, 
bersand&r pada apa yang talah dlpertlmbangkan dalaja keputusan 
Sela tereebut ;

Manimbang, bahwa penggugat pembandlng dalam memori bon 
dlngnya, tgl,28-1-1969 yang ditirima di Xeponlteraan Penga41I 
an Hegeri Surabaya tgl,3-2-1969 telah mangajukan keberatan - 
keberatan Jakni sejauh mengenftl bag!an-bag!an yang tldak dika 
tulktm ataa keputuaan pengadilan Uogori Surabaya tgl»16-9*f68 
Pdtf yang pokoknya adalah aebagal berikut ;
1. Bahwa pengadilan Negori telah monurunkan auku bunga darl - 

20# msnjadi b %, pada hal suku bunga 20?  itu eudah diperjan 
jlkan oleh kedua balah pihak dalam auatu perjanjlan j 

2 * B&hva pengadilan Kogsrl Juga nenolak upah koraisi (Incaaao- 
ooramiaai;, nenganul plnjaman kedua sebeaar Rp,5 0 0 *0 0 0,-(11 
ma ratua rlbu rupiah) sebanyak 10# dan membayar upah (ho -  
norarium) adpokat, pada hal telah dlperjanjlkan dongan te- 
gaa dalam akte Notaria j

Uenlmbang, bahwa tergugat pembandlng dalara raernri ban- 
dlngannya tgl*15-X-1969 yang dtterlma di Kepanlteraan Penga - 
dilan ilegeri Surabaya tgl.11*2-1969 telah Juga mengajukan ke-
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beratan-kaberatan ataa keputuaan pengadllan Pegerl Surabaya, 

t g l .16*9-1969 no•28/1968 pd t, teraebut pada pokoknya adalah 

sebagal berlkut s

1« &afa»® targugat pemban&ing/terbandlnfe tld ak  pernah member! 

kuaaa l i t a n  kapada Evaa Kho Swan atau aetldak-tldaknye • 

mambarl peraetujuan untuk nanarlma uang eebagal plnjaman d 

d arl panggugat terbandlng/panbandlng j 

2.  Bahwa akta Hotarla Mr 0a Slang D Jla t g l *16-8-1967,  n o u r  -  

88/1967 sdalah tld ak  mempunyal kakuatan barlaku la g ! atau 

b a ta l menurut hukum, bardaaarkan aurat keterangan d arl Wo* 

ta r la  termaksud t g l  *87-7*1968 |

Tentang sub* 1,  %

Wenlmbang bahwa, plutang yang dlbarlkan o lah  panggugat 

pembandlng ta la h  ta r  Jadl dua k a l i ,  yaltu  yang pertama pada ta  

nggal 85*7*1967 aabanyak Rp*600*000,-(enam ratua rib u  rupiah) 

dan yang kadua pada t g l a16*8*1967 aabanyak Rp*600#000, -  ( lin e  

ratua ribu  rupiah) i

Henlmbang, bahwa mengenei plutang yang part ana ln l  Fa* 

nggugat-pembanding dalam pengakuannya pada peraldangaa tin g  -  

kat partama eebagalmena tam yata dalam b a r lta  aoara pada tang 

gal 6*5*1968# plutang aabanyak Rp *600*000, -(anam ratua rib u  *  

rupiah) l tu  audah termasuk bunga 80£ ,  dtmana uang pokoknya ta  

banyak Rp*500*000, * ( lima ratua ribu  rupiah) , maka olah karena 

l tu  tuntutan panggugat-pembandlng tentang bunga 20$ d arl plu

tang yang pertama l tu  tld ak  dapat dlterlm a j

Menlmbang, bahwa menganai plutang yang kedua in i  ta la h
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dladakan suatu perjanjlan yang termuat dalam akte Notarle Oa 
Slang Djle tgl,16-8-1967 no.22, dlmana dalam akte ltu dlaabut 
juga tantang bunga 20% aebulan# maka ?engadllan Tlnggl barpan 
dapat # karena akta ltu merupakan akte otantlk dan mempunyal# 
kekuatan pembuktlan lahlr (ultwendlga bawlJa kracht)# maka ak 
ta ltu harua dlanggap benar aampal ada pembuktlan yang aaba - 
llknya darl targugat-terbandlng/pembandlng# olah karena ltu 
keberatan penggugat*pembandlng tantang bunga yang talah dltefc 
tapkan 20% aabulan ltu dapat dlterlma \

Tentang sub. 2 i
Henlmbang, bahwa mengenal hal Ini aapartl dalam pertfaa 

bangan yang baru dluralkan dlataa Pengadllan Tlnggl berpenda- 
pafr# keberatan yang dlajukan olah penggugat-pembandlng dapat 
dlterlma# akan tatapl karana dalam akte Hotarla tersebut tl
dak dltantukan tentang proaentage darl upah komlsl, maka ada* 
lah layak apablla dltantukan sebeaar 5jC# dan upah adpokat as* 
basar Rp.l2.600#»(dua belaa ribu lima ratus rupiah) sabagal 
yang dltontukam dalam petltum# aadangkan tambahan 20% pajak 
penjualan tldak dapat dlterlma# karena hal yang demlklan man* 
jadl kewajlban darl wajlb pajak aandlrl ?

Henlmbang# tentang keberatan-keberatan yang dlajukan 
olah tergugat-pembanding :
Tentang aub. 1 :

Henlmbang# bahwa walaupun tergugat-pembandlng manyang- 
kal membarl kuaaa kepada Kwee Kho Swan dan hanya mamberl kua
aa kapada Raehman Dlmnda untuk mamerlma plnjaman uang darl pa
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penggugat-pembandlng, akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendap 
pat bahva kepada alapa tergugat-pembandlng ltu memberl kuaaa 
bukanlah auatu hal yang pentlng, (Irrelevant) aebab Kvee Kho 
Swan eendlrl eebagal aakal dlbavah eumpah dlpereldengan telah 
mengakui bahva mengenal plnjaman yang pertama eebanyak enam - 
ratua rlbu rupiah (Rp.600*000,-) maupun yang kedua eebanyak 
Rp*600*000t-(lima ratua rlbu rupiah) telah dleerahkan kepada 
tergugat-pembandlng, sehlngga telah terjadl perlkatan antara 
penggugat-pembandlng dan tergugat-pembandlng, dan andalkata b 
benar eebagal yang dlkatakan tergugat-pembandlng bahva uang - 
plnjaman ltu eeluruhnya belua dlterlmenye adalah menjadl per- 
aoaian perdata teraendlrl, oleh karena ltu keberatan tergugat 
pembandlng tentang sub*l lnl tldak dapat diterima j 
Tentang eub, 2 i

Menlmbang, bahva aurat keterangan darl Notaria Oe Slang 
DJle tgl*27-7-1967 menerangkan bahva pada tgl* dltanda tanganl 
nya Akte tgl.16-8-1068 no*22 tldak ada penyerahan uang epapun 
oleh penghadap Tap Klang Ping (penggugat-pembandlng) kepada - 
fly* Mariam Haaan All Ibrahim (tergugat-pembandlng), memang de 
mlkianlah keadaannya aebab bukankah akte ltu juga berbunyl i
* Fendapat diplhak keaatu menerangkan, bahva karena telah me- 
mlnjam dan benar eebelum menenda tanganl akte lnl menerlme 
uang tunai darl penghadap kedua aebeaar Kp*500.000,- (lima 
ratus rlbu rupiah), untuk penerlmaan jumlah mana akte lnl , 
bagl para pihak merupakan kvitaneinya*, maka oleh karena 1- 
tu Pengadilan Tinggi berpendapat tentang keberatan sub* 2
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lnl juga tldak dapat dlterlma ;
Uenlmbang, aelanjutnya bahwa pertlmbangan-pertlrabangan 

hukum Pengadllan tingkat pertama kecuall aekedar yang talah , 
dipertimbangkan dlataa dapatlah dibenarkan, aehingga gugatan 
darl penggugat-pembandlng dapatlah dlkabulkan untuk aebagianj

Menlmbang, aekarang bahwa panggugat-pembandlng dalam 
gugatannya dan juga dalam pemerlkaaan taabahan yang dilakukan 
olah pengadllan tingkat pertama eebagal ternyata dalam barita 
acara tambahan tgal*30-3-1970 talah mangakui bahwa aabagal Ja 
minan terhadap hutang yang pertama, tergugat-pembandlng telah 
menyerahkan barang-barang parhiaaan aepertl dalam daftar yang 
dlmaaukkan dalam peraidangan ini, akan tetapi dalam pftltum, 
penggugat-pembandlng tldak mlnta Pengadllan untuk dltantukan 
bagaimana tentang jaminan parhiaaan ltu, maka pengadllan Tl
nggl berpendapat, dengan tldak mengurangl hak bantah darl ke
dua belah plhak, akan menentukan aendlrl tentang barang-ba - 
rang parhiaaan ltu, yaltu aelagl tergugat-pembandlng dl hukum 
untuk menyerahkan hutangnya kepada penggugat-pembandlng,ada
lah adll apablla penggugat-pembandlng juga harua dlhukum un
tuk menyerahkan barang-barang parhiaaan ltu kepada tergugat* 
pembandlng j

llenimbang, bahwa berdaaarkan hal-hal yang telah dlu - 
ralkan dlataa, keputuaan pengadllan Kegerl Surabaya, tanggal 
16-9-1968 no.22/1968 Pdt* harua dlperbalkl dan pengadllan Tl
nggl akan mengambll peradllan eendlrl j

Wanlmbang, bahwa karena pada daaarnya penggugat-pemban
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ding/terbanding ada dipihak yang dikalahkan, blaya perkara 
dalam kedua tingkatan patut dlberatkan kepadanya j

Henglngat akan pasal-pasal U.0 . yang bersangkutan ;
H H A H L X i  

Memperbalki kepututan Pengadilan Negeri Surabaya tang* 
gal 16-9-1968 no♦22/1968 pdt. yang dibanding ltu ;
PAH UfiHQADXLI S B S D IR I ;

Mengabulkan gugatan semula untuk sebagian.
1 . Menghukum tergugat -pembanding/terbanding untuk membayar ke 

pada penggugat -pembanding/terbanding dengan menerima tanda 
pembayaran yang sah uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus 
rlbu rupiah).

2 . Menghukum tergugat -pembanding/terbanding untuk membayar ke 
pada penggugat-pembanding/terbanding dengan menerima tanda 
pembayaran yang sah uang aejumlah Bp .SCO.000, -(lima ratus 
r*t>u» rupiah) dltambah dengan bunga 20# eebulan terhltung 
mulal tgl.1-9-1967 sampal Jumlah tereebut terbayar lunas.

3» Menghukum tergugat-pembandlng untuk membayar upah koroisi 
taglhan (incaaso ooamisie) sebesar b% darl seluruh jumlah 
yang harus dlbayar oleh tergugat-pembanding/terbanding ke
pada penggugat-pembanding/terbanding berdasarkan dictumnya 
sub 2 dlataa, dan upah adpokat sebesar Rp.12.500,- (due be 
las rlbu lima ratus rupiah).

4* Menghukum penggugat/pembanding/terbandlng untuk menyerah - 
kan kepada tergugat-pembanding/terbanding barang-barang - 
perhiasan berupa *
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WO.
V t t

Kama / maoaa toarang Baratnya Baaarnya
takairan

m ftp. 40.000Q* 40
m i» 70.000,* 82

a
m a 160.000,* 99

119.900 gr m 85.000,* m

185.110 gr m 40.000,* •
147.800 & n 38.000 *

840.150 & ft 60.000,* -
96.800 gr n 2 0.000,-
131.900 gr n 33.000,*
118.130 gr n 25.000,-
146.800 gr n 30.000,* -
134.130 & « 35.000,* 43

810.400 gr i i 50.000,* 18

117.500 gr i * 45.000,* *

90.400 «*• • 80.000,* i t

97.350 I * *
• 8 6*0 0 0,* 1<

113.400 6** » 30*000,* *

87.460 gr N 40.000,* 12

79.800 gr W 2 0 .000,* m

Katarangan

1
8

3
4
6

e
7

0

9
10

XX
12

13

14

15

16

17

18 

19

aatu clnoln warklaa
aatu paaang giwang Har 

klaaaatu galang Harklaa
aatu galang maa 23 Krt
aatu galang maa 23 Krt
aatu galang maa 83 Krt
dua balaa galang maa 
kronoong 23 Krt
aatu galang maa 23 Krt
aatu galang maa 83 Krt
aatu galang maa 23 Krt
aatu galang maa 83 Krt
aatu galang naa 23 Krt
aatu galang maa 23 Krt 

Alaxandrlata
aatu atal Chrlaaprooa 

23 Krt Hljau
aatu laontin dan kalung 

23 Krt
aatu atal mutlara 23Krt
aatu laontin dan kalung 

23 Krt Bloadatone 
Bltaa

aatu laontin dan kalung 
anpat Alaxandrlata 6 an 
aatu nutiara
aatu laontin dan ranta dangan batu Agaat 23Krt

18 Barllan
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eo 'autu c Inc in dangan batu1 t t
1 Agaat 83 Krt * 10.900  gr'Rp . 6.000,*’ -

21 1 satu olnoln dangan batu1 9 »
’ Agaat 23 K M  1 IS .£00  gr,w 4.000,-*

££ *aatu olnoln dangan batu* » »

* Alaxandrlata 24 Krtf
V f

19.350  grj* 4.500,-*

23 'aatu olnoln dangan batuf 14.100  gr,w 3.600,

* t » t

i »  
* J u m l a h  1
t «

t t  
•ftp*802.000,-*  
» i

tfanghutam targugat-pa»bandlng/tarbanding untuk msb* - 
yar blaya perkara dalam kadua tingkatan, yang pada tingkatan 
banding dlranoang sabanyak Rp.1.465,- (aoribu ampat ratus a- 
nam pnluh lima) rupiah*

Manguatkan kaputuaan yang lalnnya •
Hamarintahkan sahalai turunan rasml darl putuaan lnl da 

ngan barkas parkaranya dikirlrakan kapad* Kapala Pengadilan la-
garl dl Surabaya,

Damiklanlah dlputua pada harl j SS îi tgl .26 Hal 1970, 
olah kaini i HARSADI PAKS0&0BS0BM0 Sfl. hakim Pangadllan Tinggi 
tarsabut dangan dlhadlrl olah ̂ QflM .0 .aAiiPSliAtAMB. p panltara- 
panggtntl,-

Fanltara-panggantl, H a k i m ,

t *t +d« t $t ad«

(John.O.Sahualvalana). (Haraadl Darsokoosoamo 8H).
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Putuaan Mahkajaah Affung tgl* 7**7*1971 no *340 K/51p/l971 : 
Ktmbatalkan putuaan Fangadllan Tlnggl*
Hangabulkan gugatan panggugat untuk aabagian*

Kanghnkua targugat untuk *arabay*r pin J aman-pin Jaoannya 
taraabut kapada panggugat dangan bunga 20? aabulan (untuk pin 
Jaman yang kadua) dangan ka#ajiban darl panggugat untuk raa* 
ngam'oalikan barang-barang parhiaaan taraabut aagora aatalah p 
kavajlban targugat taraabut dlataa dilakaanakan* 
Fartlabangannya t

Pengadllan Tlnggl talah aalah mantarapkan hukum*
Dalam hal ini tarjadl auatu hubungan antar tata hnkua 

intarn, dlrasma hukum aarat diparXakukan karana raallhat bahva 
parjanjlan ini dlbuat d L m k * siotaria, taaka dapat dloabll ka- 
aimpulan balm para plhak baraafcaud mampargunnkon luikua Ba - 
rat, akan tatapi dangan U*TJ*?*A* paaal-paaal nanganai *pand*# 
taluh dieabut* iralaupun daaiklan tldaklah bartantangan dangan 
hukua dan poraaaan kaadllan kalau baraug*baraag yang dljadi - 
kaa Jaalnan ltu dlkajoballkan ootalah ftutangaya dilunaal*

fttangaaal ongko* perkara untuk pengocora tldak terbuktl 
Bp* 12*600(dua balaa ribu lima ratus rupiah)* Berdaaarkan pa 
sal 6 darl perjanjlan, iiahkaaah Agung berpendapat lebih tapat 
aaaara ax aequo at bon© ongkoa pangaoara talah termaauk 6# u- 
pah koi&lel tagihan*

Bog. iio.340 g/Sip/l97JL
£EilI KSAilLAB t& fSim & xW  ULVJiXnM *«30 iUilA E3»

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERKEMBANGAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN ... SUJATI



DEMI KE ADI LAN BSRDASARKAN KBTUHASAN YANO MAHA ESA 

M A H K A M A H  A Q P H Q  

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan *e - 
bagal berlkut dalam perkara :

- NYOHYA MARIAM HASAS A U  IBRAHIM, bertempat tinggal 
di praban Kulon Gg.i no.15 Surabaya, penggugat un

tuk kaaasi, Juga tergugat dalam kaaasi, dahulu ter 

gugat-pembanding/terbanding j

ra « 1 a if a n ;
- JOHDANIOS AKA SANTAWIDJAJA. dalam hal lnl memilih 

tempat kediaman hukum dikantor kua3anya Mr R.Soer- 

jadi di Jl. Kembang Jopun no .180-134 Surabaya,ter- 

gugat daisy* kaaasi, juga penggugat untuk kasael , 

dahulu penggugat-terbanding/pojnbauding ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Melihat aurat-surat yang beraangkutan ;

Menlmbang, bahwa darl ourat-surat terasbut ternyata, 

bahwa sekarang tergugat dalam kasasi juga aobagal penggugat , 
untuk kasaai J0RDAHIU3 AKA SANS’ASIDJAJA sebagal penggugat a<- 

ali telah nenggugat sekarang ponggugat untuk kaaasi Juga ter

gugat dalan kaaaai ijy .MARIAM. HASAN A U  XBRAUIU aebagal tergu- 

gat-aall dimulca pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas 

dalll-dalil j bahwa tergugat-asli telah dua kali meuinjam u- 

ang kepada penggugat-aali, yang pertama sejuralah Rp.600.000,- 
dan yang kedua aojumlah Rp.500.000,-

Bahwa untuk plnjaman yang pertama, tergugat-aali mem -
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berlkan Janinan gadai sobagairaana dapat dlllhat dalam kwitan- 
«1 tertanggal 2B-7-1967, bahwa untuk pin J aman Ini tergugat a- 
all mengikat diri untuk membayar bunga 20% aabulan Jan Jamin- 
an ltu harus dlbayar lunas dalam waktu satu bulan sesudah pin 
jaman ltu diterima dengan kemungkinan perpanjangan w%ktu uri - 
tuk paling lame 1 bulan, yaltu paling lambftt tgl.28«-9-1967 j 
bahwa akantetapi tergugat-aa11 hingga aekarang* sekalipun au- 
aah dlberl peringatan, tergugat-aali belura juga melunasi hu~ 
tangnya; bahwa mengenai plnjaman yang kedua yaltu berdasarkan 
akte Notaria tgl ,16-8-1967 no.83 harus dlbayar lunas pada ta- 
nggal 1-10-1957, dengan ketontuan bll* tergugat^aali melunaal 
hutangnya pada t g l ,1-9-1337 atau 83belujsnyaf oeluruh ounga i- 
tu tldak dlkcna.kan bunga, tetapi tergugat-asli harua r&embayar 
bunga aebeaar 20% ©ebulan taroltuag mulai bulan September 1967 
bahwa aekalipun dengan tldak tuelakukan pembayaran pada waktfc- 
nya telah dengan sendirinya dalam kealpaan, najiiun penggugat - 
aell maalh melakukan penegorari-penagoran kepadanya, tetapi tl 
dak 'oerhasil; bahwa menurut bunyi perjanjlan hutang-piutang 
yang kedua Ini 3e;uu& hi ay* penagl'nan termaauk blaya perkara - 
seluruhnya dan honorarium adpokat asbesar 10£ darl jumlah se* 
luruhnya taglhan, dibebankan pada tergugat-asli* bahva ada ke 
khawatlran bahva tergugat-asll akan raenggelapakan barang*ba - 
rang hak millknya untuk menladakan Jamlnan bagl taglhan peng-
gugat-asll yang kedua; bahwa berdasarkan alaaan-alasan seper- 
ti tersebut dlataa, ntakb dengan permohonan agar terhadap har~ 
ta kekayaan terhadap tergugat asli sebagal terperinei dalam -
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surat gtigat diletakkan aitaan eoneorvatolr bealag lebih dahu- 
lu, mâ r* penggugat-as 11 menuntut gupaya Pengadllan Negerl Su
rabaya raembarl put us an yang dapat dijalankan lebih dahulu ee
bagal berikut $ Slengtaukuis e/d &,*«.*•«*••.pajak penjualan*

Bahwa terhadap gugatin tersebut Pengadllan TTogeri Sura 
baya telih mangam'oil putusan, yaltu putusannya tgl. 16-9-1968, 
no.22/1963 pdt, yang amamya berbunyl sebagal berikut ; 
Mengabulkan ••*.*«*«* untuk aeleblhnyaj putuaan nana dalam - 
tingkat banding atas perraohonan tergugat dan penggugat telah 
diperbaikl oleh Pengadllan Tlnggl Surabaya dengan putusannya 
tgl*25^5*1970 no •183/1969 pdt, yang amarnya berbunyi eebagal 
berikuts Kemparbaikl Kepala pengadllan Negerl Surabaya

Bah* a aesudah putuaan terakhir lnl dlberi tahukan kepa 
da targugat-pambanding/terbandlng pada tgl,lo-7-1970 dan kepa 
da ponggugai-tcrbandlng/pexnbandlng pada tgl.21 -7-1970, kemu - 
diun tt»rhat3ap»ya olah kftdua belah plhak dengan kuiuaaya kha - 
sua dlajukan untuk porraohonun pemerlkaaaij kaaaal aeoara llean 
darl torgugat-pombandlng/torbaiidlng pada tgl .3-3-1370 dan da
rl penggugat-tarbanding/peiabandlng pada tgl *10-8-1970 sebagal 
maiio tornyata darl surat koterangan n o*17/l970/Kaaaai dan no- 
iaer 19/l9HO/Kasaoi, yang dlbuat oleh panltora Pengadllan He - 
geri Surabaya permohonan mana kewtudian diauaul oleh memorl a- 
laean-elaaannya yang dlterliaa dl Kepaniteraan Pengadllan Reg© 
ri toraebut darl tcrgugat-pembanding/terbandlng pada tanggal 
14*8-1970 dan darl penggugat -torbanding/pembanding pada tang
gal 24-3-1970 j
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Bahva aetelah ltu oleh penggugat-terbandlng/perabandlng 
yang pada tgl#19-0 -1970 talah dlberl tahukan tantang permohon 
an kaaaal darl tergugat-pembandlng/terbandlng dlajukan javab- 
an memori kaaaal yang dltorlraa dlkepanlteraan Pangadilan Ha - 
gerl Surabaya pada tgl *24-8-1970 J

Menlmbang tarlablh dahulu, bahva raaaklpun berdaearkan 
paaal 70 darl U,U, no.13 tahun 1965 aejak TJ.tf. tar*abut mulai 
berlaku pada tg 1.6-7-1965 U.U. Mahkamah Agung Indonaala dl* 
nyatakan tldak berlaku lag!, namun balk karana bab IV darl UtJ 
taraebut hanya mangatur kadudukan, auaunan dan kakuaaaan Mah-%
kamah Agung, raaupun karana U.U. yang manurut paaal 49 ayat 4 
darl 0.U. ltu mangatur acara kaaaal lablh lanjut belum ada, 
maka MaMkamah Agung barpandapat bahva paaal 70 darl U.U. tar- 
aabut harua dltafalrkan aedemlklan, aahlngga yang dlnyatakan 
tldak berlaku ltu bukanlah U.U. Mahkamah Agung Indonaala da
lam keaeluruhannya, melalnkan khuaua mengenai kadudukan, au
aunan dan kakuaaaan Mahkamah Agung oleh karana mana hal-hal , 
yang mengenai aoara kaaaal Mahkamah Agung maalh parlu menggu- 
nakan ketentuan-ketentuan dalam U»U* Mahkamah Agung Indonaala 
tereebut j

Menlmbang bahva permohonan kaaaal aquo baaarta alaaan- 
alaaannya yang telah dlbarltahukan kepada pihak lavan dengan 
aakaama dlajukan dalam tenggang vaktu dan dengan cara yang dl 
tentukan dalam U.U., maka olab karena ltu dapat dlterlma j

Menlmbang bahva keberatan-keberatan yang dlajukan oleh 
penggugat untuk kaaaal j My. Mariam Hasan All Ibrahim dalam me-
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morl kaaaelnya teraebut pada pokoknya lalah *
1* Bahwa Pengadllan Tlnggl tldak memperhatlkan memorl banding 

darl panggugat untuk kaaaal/tergugat aaal j
2, Bahva Pangadllan Negeri maupun Pengadllan Tlnggl tldak me- 

ngabulkan permohonan panggugat untuk kasael/tergugat aaal 
untuk raenhadlrkan Dlrektur i.v* DJAMIM dan Dlrektur C#V. 
bIHTASu MAS dl Surabaya dan manolak pula permohonan pang
gugat untuk kaaaal/tergugat aaal untuk menghadapkan barang 
barang perhlaaan mlllk penggugat untuk kaaaal/tergugat- a- 
aal yang berada dltangan tergugat dalam kasaal/panggugat - 
aaal seoera melawan hak ;

3. Bahwa pertlmbangan Pengadllan Tlnggl yang menformullr ter- 
jadlnya perlkatan antara penggugat untuk kaaaal/tergugat - 
aaal dan tergugat dalam kaaasl/penggugat-aaal hanya dldaaar 
kan ataa pengakuan aakal SfS KHO SWA adalah salah, karena 
penggugat untuk kaaaal/tergugat aaal tldak pemah member!- 
kuaaa kepadanya, ewe KHO SKA dalam keterangannya telah me
nyerahkan uang ftp*400*000,- kepada dlrektur H.V. DJAMIK , 
dan dlrektur C.V. BINTAHO MAS, tetapl kedua dlrektur ter - 
■ebut tldak pemah dlkonfrontlr dangan aaksl KWE KHO SVA j

4* Bahwa pembuatan akte perjanjlan tgl.16-0-1967 no.22 terda- 
pat unaur-unaur perbuatan pldana penlpuan dan dllakukan d« 
ngan paksaan paychologla ;

5* Bahwa bunga 20^ aebulan bertentangan dengan rasa keadllan, 
dan Woeker-Ordonnantle tahun 1930 ;

Vanlmbang bahwa keberatan-keberatan yang dlajukan oleh
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penggugat untuk k m i l  Jordaniua Aka Santawidjaja dalam memo* 
rl kasaainya tereebut pada pokotoy* lalah i
1 . bahwa mengenai perjanjlan yang pert acta tergugat -aa al/tergu 

gat dalam kaaaal telah nengakul, bahva la memlnjam uang ae 
jumlah Rp.600*000,- dengan bunga 20% aebulan |

2 . bahwa mengenai penggugat untuk kaa aal/penggugat aaal hams 
swngembalikan barang-barang perhlaaan kepada targagat dalam 
kaaaal/tergugat-asal, maka Pengadilan Tinggi tldak melak - 
aanakan pasal«paaal 1160 BH dan 1152 BW, yaltu bahva barang 
barang tersebut akan dlkemballkan kalau tergugat da 1am ka- 
aael/tergugat-asal talah melunasi pinjamannya ;

Menlmbang bahwa terhadap keberatan*keberatan yang di»- 
jukan oleh penggugat untuk kasasi/t*rgugat-*sal Ny. Mariam • 
Hasan All Ibrahim lalah i 
mengenai keberatan ad 1 t

bahwa keberatan lnl tldak dapat dlbenarkan, karena ber 
tentangan dengan kenyataan, bukankah dalam pertlnbangan Penga 
dllan Tinggi ltu eudah dlpertlmbangkan j 
menpenal keberatan ad 2 %

bahwa keberatan ini juga tldak dapat dlbenarkan, kare
na hal ltu aepenuhnya menjedi vevenang yud*x*faetl j 
mengenai keberatan ad 3 i

bahva keberatan lnl juga tldak dapat dlbenarkan, kare
na keberatan lnl pada hakekatnya mengenai penilalan haell pea 
buktl an, Jadl mengenai penghargaen darl anatu kenyataan dan 
keberatan serupa ltu tldak dapat dlpertlmbangkan dalam pen* *
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rikaaan tingkat kasasl darl sebab tldak mengenal hal kelalal-
an meraenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh U*U. atau ka
rena kesalahan mengetrapkan, atau karena melanggar peraturan- 
peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dlmaksud dalam 
paaal 51 U.U. no.13/1965, lagi pula tentang hal yang dlmaksud 
oleh penggugat untuk kasasl/tergugat-asal ltu telah dengan te 
pat dipertlmbangkan oloh yudex-facti, karena pertimbangan yu- 
dex-factl tldak didasarkan ataa seorang saksl saja aelainkan 
atas dua surat bukti (?,Z merah dan P.II merah) yang dlkuatkan 
oleh seorang saksl ; 
mengenal keberatan ad 4 ;

bahwa keberatan lnlpun tldak dapat dlbenarkan, karena 
hal ltu belum pemah dikemukakan balk kepada Pengadllan Hege- 
rl maupun kepada pengadllan Tlnggl (novum), dan tldaklah pada 
ttnpatnya untuk dlajukan dalam pemerlksaan tlngka* kasasl j 
mengenal keberatan ad 5 t

bahwa keberatan lnlpun tldak dapat dlbenarkan pula,ka
rena hal yang diraaksud oleh penggugat untuk kasasl/tergugat - 
asal ltu telah dengan tepat dipertlmbangkan oleh yudex-faotl, 
yaltu berdasarkan yurlaprudentle tetap, maka bunga 20% sebu - 
lan yang telah dlmufakatl dalam suatu perjanjlan dapat dlka - 
bulkan kalau hal lnl terbuktl ;

Henimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertlmbangkan , 
dlatas maka permohonan kasasl yang dlajukan oleh penggugat un 
tuk kaaasi/tergugat-asal Hy. Mariam Hasan All Ibrahim terse - 
but harus dltolak ;
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T-cninsbang bahva terhadap keberaten-teebarfttan yimg dla- 
Jukan oleh penggpgat untuk; fc»aaol/pon£eig»t-*ael Jordanltta A* 
he 8«Atanitfj«J* lalah z 

gengonei tasfceratan art 1 t
bahwa kcberatrc ini tldak depat dltarina, karena tan* 

tang hal yang (Sipaksud oleh p*n£$ugat untuk Uasaai/panegu^at- 
aeal ltu telah tiengan tcpat <51portimbangkan; dalaa yudex-facti 

pula keboratan ltu pada. hakekatnya mengenai penilalan ha 
ell pambu&tlan, Jadl mencenai pengharg?tan darl suatu kenyata- 
an dan keberatan ltu tldak dapat dlpertlmbangkan dalasi pests - 
riksaan tingkat kaaaal darl aebab tldak manseuol hal kelalal* 
•a Btmenuhl ayarat-uayerat yang dlwajlbkaa ©loh U.tf* atau ka- 
rena keaalahan mangatrapkaa* atau karena nolanggar peraturan- 
p*?raturan hukum yang berlaku eebogaljsana yang dieakaud dalam 
pasel 51 0,3, no, 13 tahun 1960 j 
mengenai keberatan ad C $

bahwa keberatan lnl dapat dibonerkan, karena Pengadll- 
«m Tinggi talah ealah raanterapkan fcukum* Mian hal lnl terja- 
dl suato hubungan (inter tata hukum Intern, dlmana hukosi Barat 
dlparlakukan karena mellhat bahva perjanjlan lnl dlbuat dlmu~ 
ka Kotaria, isaka dapat dlambll kealrcpulon bahwa para pihak , 
hermaksud raamper&raakan hukum Barat* akan tetapi dengan 
Pokok Agrarla paaal-paaal mengenai "pand* telah die abut* Wa* 
laupun deaiklan tidaklah bertentangan dengan hukua dan pera* 
aaan keadllan kalau beromg-baronc yang dljadlkan Jamlnan ltu 
dikeabelikan eetelah hutangnya dllunaal $
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bahwa dlaamplng ltu juga darl berita-acara pemerlkaaan 
nama sekali tldak teroyata darl raana ongko* pengacara tiejura - 
lah Rp.12.500,- diperhitungkan, tegasnya tldak terbuktl bahwa 
ongkosnya adalah demlklan t
Paaal 5 darl perjanjlan menentukan, *aegala blaya yang boraang 
kutan dengan penaglhan iratang debltur socara aedemlkian ltu «• 
terhltung Juga prooentaae yang laslranya dipungut oleh aeorang 
pangacara atau kuaaa lainnya itu,***.*dan aebagainya" , ashing 
ga menurut pondapat Mahkaraah Agung lebih tepat aeoara ex ae
quo et bono ongko a pengacara telah termaauk t f  upah komlal ta 
gihan 5

K*nirabang bahwa berdaaarkan apa yang dipertlmbangkan , 
dlatas maka putuaan pengadllan Tlnggl dan pengadllan Kageri, 
harua dlbatalkan dan stahkamah Agung akan mangadlli sendirl a~ 
ta* porkara ini yang amamya berbunyi aeperti yang akan dlae- 
but dlbawah ini ;

Henlmbang bfchwa tergugat-aaal/penggugat untuk kasasl / 
tergugat dalam kasasl sebagal plhak yang dlkalahkon harua mac 
bayar aemua blaya perkara balk yang jatuh dalnjn tingkat $er - 
taraa dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat ka
sasl j

Kemper hatikan paaal**paoal U*U. yang bereangkutan^per- 
aturan Hahkamah Agung Indonesia no*l/l963 dan pasal 46 Undang
undang no*13 tahun 1965 ;

m s » u u h a » i

Henoiak permohonan kaaaal darl panggugat untuk kaaaai*
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MYOHYA MARIAM HAS AH AU IBRAHIM, teraebut j
Menerima pGrmchonon kaassi rtnri penggugat untuk kasasl 

,TORPAHIPS AKA SAPTAffXDJAJA, teroebut ;
Hemfcatalkan putuaan Pengadllan Tlnggl Surabaya tanggal 

25 Mel 1970 no. 183X91*9 Fdt. dan putuaan Pengadllan Hegeri Su
rabaya tgl.16-9-1968 no.22/1968 Perdata j 

%ab m m m  mesqadiu sebjubi s
*©ngabulkan gugatan penggugat untuk aebagian j 

1 # Eenghakum tergugat untuk j
ir.erabayar kepada panggugat dengan meneriraa tanda pemba - 
yaran yang sah uang Rp.500.000,- (iA*n ratun ribu rupiah]

b. nsmbayar kepada penggugat dengan menerlma tanda pemba - 
yaran yang aah uang Rp,500.000, - {limn ratua ribu rupiah) 
dltambah dongan bunga 20^ aebulan terhltung mulai tangg 
gal 1-9^1967 a*m*pai jumloh teraebut terbayar lunaaj 

o. membayar upah komifii tagihan aebeaar 6# dari oeluruh - 
Jumlah yang harua dibayar oleh tergugat kepada penggu -

$

gat berdaaarkan dictum J diatas ;
Dengan kswaj.tban darl penggugat untuk mengemballkan barang 
barang perhiaaan berupa ifllhat halaman 2 0) pada lamplran, 
kepada tergugat eegera setelah kewajibannya aeperti dlurai 
kan dalam sub la, lb, dan lc dlataa dilakaanakan )

2# Menyatakan ash dan barharga alt* Janinan (conaerratoir bo-
3 lag) yang dllakukan oloh Panitera^ ponggantl pada penga - 
dilan Sfogerl Surabaya tgal*27-7-1968 no*22/1968 Pdt j 

Menoluk gugatan penggugat untuk aelebihnya j
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Henghukum tergugat/eekarang penggugat untuk kaaasl/ter 
gugat dalam kasael merabayar soma blaya perkara balk yang Ja- 
tuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang ja- 
tuh dalam tlngka> kaaasl, dan blaya perkara dalam tingkat ka
aaal lnl ditetapkan sebanyak I?p* 130,-

Pemiklanlah dlputuokan dalam rapat permuayawaratan VIah 
kamah Agung pada hari Habo, tanggal 23 .Tuni 1971, dengan Prof 
R« flarfllono SH. Wakll ketua eebagal xetuaj indroharto J&S dan 
Z+ Aalkln Kuatunah Atmadja BH, sebagal haklm-haklm anggauta , 
dan dlucapkan dalam sldang terbuka pada harl Rabu M tanggal ;
7 Jull 1971 » oleh Ketua tersebut dengan dlhadlrl oleh Indro* 
harto SII dan Z> Aalkln Kuaumah Atmadja SH, Haklm-haklm anggau 
tg dan T»S« Aalmtjah Sulalman SH , panltera-penggantl, do - 
ngan tldak dlhadlrl oleh kedua b&lah pihak

Hakla-haklm anggauta ; K o t u a j

t«t*d« t»t«d*

( Indroharto S.H* ) { Prof H.Sardjono S.H,)*-

t «t «d *

( Z.AslVin irusur.ah Atmadja SH )*-
panltera-penggantl#

t «t *d« 
(T.S.AelamlJah Sulalman
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ACHMAP ICHSAJi SH - Hukum pardata IB, panarblt p,f, Paabimblng 
Maaa, Jakarta*

4SIS 8AFI0SPXM BA SH «. Palangkap babarapa hal tantang Burgar- 
lijk fatboak, Kaakah no .4/rH-AS/1971, Surabaya, 1971*

BXMAKAWAfl StODT CLUS ~ Kumpulan kuliah Konatar dan Bank, Sari 
kuliah no* 01 * 03, Surabaja.

HARDJAIXPJAJA SH PROF J. • paranan kodlflkaai, Yuriprudanai - 
dan iiaiu pangatahuan dalam parkambcngan hukum pardata, 
Pldato dlueapkan paraamlan panarlmaan jabatan Ouru Ba- 
aar Uiar Maaa dalam mata palajaran Asaa-aiaa bukum - 
Perdata dan hukum Pardata pada Fakultaa Hukum Onlvar * 
altaa Airlangga Surabaya, hari Salaaa 10 * 11 * 1909.

HARP J AVIDJ AJ A SH PROF j* - xua Contra La gam dan Fraua Lagia, 
kuliah umum hukum pardata dldapan para Poaan, Asiatan 
dan Mahaalawa Fakultaa Hukum ttolTarsltas Airlangga , 
pada tanggal 19 April 1971, Panarbltan Fakultaa Hukum 
Onlvaraltaa Airlangga Surabaya, 1971.

10 TJAHT S1MG SH * Hukum pardata, Jllld I manganal hukum o- 
rang dan kaluarga, Panarblt C.V* cipta Loka, Samarang.

KUSUMADI PUPJOSSIOJO SH * padoman palajaran tata hukum Indo- 
naala, P.T, Panarbltan Bnlvaraitaa Jogyakarta, 1961*

KO SX0& HIS SH - Puallama dalam bukum dl Zndonaala, panarblt* 
an Fakultaa bukum Uniraraitaa Airlangga Surabaya, ta* 
hun 1964*

MAJALAH HUKUM - Tabun I no* 03 dan 07, Oktobar 1978 dan Fa - 
bruari 1973*

SUBfilTI MR. R dan WIlBOSUDIttlO R. . Kltab Undang-undang bu
kum Pardata (Burgarlljk fatboak), panarblt p,R. prad- 
nya paramlta, Jakarta, Catakan ka IV, tabun 1901.

SObSKTX SH PROF. - pokok-pokok darl hukum Pardata, Panarblt 
P.T# Panblmblng Mata, Jakarta, Catakan ka VX1X, ta
bun 1960 •

SUHARPX MR PROF A. - Hukum Intarnaaloaal dan Otononl Bxla- 
tanalal Bangaa, panarblt Tayaaan Konlalua, Samarang, 
tabun I960*

Stnojo PRAtXROHAMXPJAJA SH* . Kullab*kuliah bukum pardata ma
nganal hukum parlkatan, tabun 1968*
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*?IRTAAMIDJAJA HR K*H* - Pokok-pokok hukum pemiagaan, Pener- 
bit Jambatan, Jakarta, tahun 1962,

TXRTAPimKGRA$ SH* &«R.M*T. - ikhtiar hukum perdata dan hukum 
Dagang, Penerblt P.T. Pembangunan, Jakarta, Cetakan • 
ke VIII, tahun 1963,

USDAHQ.UNDANG MG, it tABUM M & . - Tantang panltla flruaan f»iu 
tang Negara, Lembaran Negara 1960 no. 156, dan tambaha 
an Lembaran Hegara no* 2104*

UHDAHG.UflDAHO"HO» 14 TAUUM 1967. - Tentang pokok-pokok Per- 
bankan•

HAMTJIK SAJJ3H $H Jt. - Plllhan peraturan tahun-tahun (1970 * 
1971 * 1972), Penerblt Ikhtlar, Jakarta, cetakan ke 1, 
tahun 1978*

WXRJOMO PROP J 0PIK0K0 MR PR R. - Aeaa-aaas hukum Perjanjlan , 
Penerbltan Sunsufr Bandung, Cetakan ke VI, tahun 1966.

WIRJONO PK0PJ0PIK0R0 MR PR R* » Hukuio Perdata tentang perae- 
tujuan-peraetujuan tertentu, penerbltan Vorklnk - van 
Hoeve Bandung.
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