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lSI RINGKASAN: 

1. Masatah Penelttian 
Perkembangan dunfa perbankan Indonesia mengalami kemajuan yang 

cukup pesat. Dalam pada ltu, dalam rangka menarlk dana maupun 
menyalurkan dana kepada masyarakat plhak bank berlomba dengan 
menawarkan berbagai fasilitas dan prod uk layanannya bagl pengguna jas 
perbankan. Namun demlklan dalam perkembangannya. khususnya mengenal 
hubungan kontraktual yang terladi antara bank dengan nasabah 
(deposan/penabung maupun debitor). plhak bank pada umumnya telah 
memperslapkan medlanya yaltu melalul model kontrak tandar yang eecara 
sepihak dlbuat oleh bank sendlri. 

Kontrak staandar yang dlbuat seeara sepihak acapkall melahtrkan suatu 
ketimpangan dalam hubungan kontraktual, utamanya bagl pihak yang secara 
ekonomis maupun posisinya lemah. Untuk ltu tetaah ajaran penyalahgunaan 
keadaan (misbruik van omstandigheden) kiranya patut dijadikan bahan kajian, 
demi perHndungan terhadap poslsl nasabah yang selalu lebih lemah 
dibandingkan dengan posts! bank. 

Untuk itu dalam penelitian lnl dirumuskan suatu masalah sebagai bertkut: 
Bagaimana upaya perJindungan hukum nasabah bank terhadap 
penyalahgunaan keadaan oleh bank dalam perjanjian kredit? 

2. Tujuan Dan Mantaat Penelitian 
Penelltian ini bertujuan untuk mengkaji ajaran penyalahgunaan keadaan 

(mtsbrutk van omstandigheden), dimana posisi lemah dari nasabah 
diharapkan terlindungi dengan penerapan asas lnl. 
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Selain itu manfaat kajian lni akan menambah luasnya c~krawala serta 
khasanah nmu hukum, khususnya hukum perjanjlan, juga diharapkan dengan 
pemahaman tn! akan menjadi rambu-rambu serta aturan main dikalangan 
pelaku perbankan Indonesia. 

3. Metode Penelltlan 
Pelaksanaan penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelltian studi dokumenter. yaltu dengsn mempelajarl dokumen yallg 
dlperoleh untuk kernudlan dikaitkan dengan kajian teorltla (eeae. prinslp, 
doktrln maupun Jurlsprudensl dan temuan lelnnye). Menglngat keterbatassn 
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bank, dengan perlnelan 2 (dua) bank pemertntah dan 2 (dua) bank sweets 
yang ada di Surabaya. 

Dari kajian tersebut diatas (dengan analisis deskrlptlf normatit) yang 
membandingkan temuan lapangan dengan kajian teoritis, selanjutnya ditarik 
kesimpulan. 

4. Simpulan Dan saran 
Posisi nasabah dalam hubungannya dengan. pihak bank (dalam 

kaitannya kcntrak standar bank) adalah lemah. Kondisi ini berakfbat 
pemanfaatkan kedudukan posts! yang unggul terhadap yang lemah dalam 
memaksa kesepakatan dalam perjanjian tersebut. 

Ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dapat 
dijadikan dasar pijakan untuk mengkaji ekststenet euetu kontrak standar, 
dengan derrukian dlharapkan akan terclpta suatu hubungan kontraktual yang 
seimbang dan [ujur. 
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