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ABSTRACT 

 

 Monique Natalya Setiawan, a Master Degree Student in Notary Public  Program 

of Brawijaya University – Udayana University, Year of Academic 2007/2008, “The 

Implementation Freedom of Contract and Proportional  Principle in Credit Card 

Issuing Agreement.”Advisor I:Afifah Kusumadara, S.H .,LLM.,SJD..;  Advisor II : 

A.A.Ngr.Gde.Dirksen, S.H.,M.Hum. 

 Credit Card is one of the financing institution products which is legally based on 

positive law and agreement. Credit Card agreement has 2 (two) kinds of agreement, 

namely; Credit Card issuing agreement and Credit Card using agreement. An issuing 

agreement is bilaterally made by issuer and card holder.  

 Credit Card issuing agreement is delivered from the freedom of contract 

principle. The freedom of contract principle allows the liberty to parties in diciding their 

own desire within contract, its form and with whom they agree to.The freedom of 

contract regarding Credit Card is called ’take it or leave it contract’. Parties are freely to 

accept or refuse the offer to enter this agreement. In regards an issuing agreement is a 

standard contract which is already formated and standarized by the Issuer, therefore it 

shows that terms and conditions is not in the balance proportions to the card holder point 

of view. The proportional principle is one of the Indonesia contract law principles in 

addition of the equity principle that aimed in balancing proportion of rights and 

obligations among parties in the contract. 

However, this principle has difficulties to apply in financing institution area, regarding 

to the interest of maintaining the existence of financing Institution companies (credit card 

issuer) which has a great contribution to the society. Therefore, this principle can not be 

found in issuing agreement but in some rules and international customs regarding credit 

card in order to establish the balance rights and obligations between parties. 

Keywords : The Freedom of Contract Principle, The P roportional Principle, Credit 

Card Issuing Agreement. 
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ABSTRAK 

 

Monique Natalya Setiawan, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, 

Universitas Brawijaya - Universitas Udayana, ”Implementasi Asas Kebebasan 

Berkontrak dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian P enerbitan Kartu Kredit.” 

Pembimbing I ; Afifah Kusumadara, S.H.,LLM.,SJD.,; Pembimbing II : A.A.Ngr.Gde 

Dirksen, S.H.,M.Hum. 

Kartu Kredit adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang bersumber 

hukum dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Perjanjian kartu kredit 

terdapat 2 (dua) yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian Penggunaan 

Kartu Kredit. Perjanjian penerbitan Kartu Kredit bersifat bilateral, yaitu antara pihak 

penerbit Kartu Kredit (issuer) dan pihak pemegang Kartu Kredit (card holder).  

Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari asas kebebasan berkontrak. Asas 

kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri 

isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit merupakan perjanjian baku yang bersifat ’take it or 

leave it’. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali 

berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit adalah perjanjian baku  yang telah ditentukan isi dan formatnya 

oleh penerbit Kartu Kredit (Issuer) secara sepihak maka dirasakan terjadinya 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Asas keseimbangan 

merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan 

dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara 

para pihak dalam perjanjian.  

Asas keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan 

termasuk Kartu Kredit dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga 

pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangkan 

kedudukan para pihak maka upaya implementasi asas keseimbangan ini memang tidak 

dapat ditemukan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit namun dalam peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan Kartu Kredit. 

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseim bangan,  

Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat akan dana yang cepat dan mudah adalah 

alasan yang  umum untuk menggunakan fasilitas lembaga pembiayaan. 

Masyarakat yang sangat minim dengan pengetahuan akan jasa lembaga 

pembiayaan khususnya salah satu produknya yang dinamakan Kartu Kredit, 

menganggap bahwa Kartu Kredit adalah solusi yang terbaik bagi kebutuhan 

masyarakat. 

Kartu Kredit pertamakali diterbitkan di Amerika Serikat oleh Diners Club 

pada tahun 1950, kemudian American Express dan America Card (Visa) 

mengikutinya pada tahun 1958. Sejarah Kartu Kredit sendiri sebenarnya 

lekat dengan revolusi gaya hidup manusia. Kehadiran Kartu Kredit telah 

mengubah kultur transaksi konvensional yang memakai uang tunai berganti 

dengan ”uang plastik” yang cukup dilakukan dengan hanya menggesekkan 

kartu dalam setiap kali transaksi jual beli.1 

Jenis Kartu Kredit yang beredar di Indonesia terdapat empat jenis Kartu 

Kredit, tiga diantaranya adalah produk luar negeri yaitu Visa, Master Cards,  

Amex, dan satu produk dalam negeri yaitu BCA Card. Asosiasi Kartu Kredit 

Indonesia (AKKI) mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 1996 mencatat 

bahwa terdapat 1,8 (satu koma delapan) juta Kartu Kredit yang beredar di 

Indonesia.2  

                                                   
1     Helvi Indrawan, Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit, Yogyakarta : Bale Siasat, 

2008, hal.2 
2      Ibid.   
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Tabel 1.1.1 

Daftar Nama Penerbit Kartu Kredit di Indonesia 

No. Nama Penerbit No. Nama Penerbit 

1. ABN Amro Bank (RBS Bank) 12. Diners Club 

2. ANZ Panin Bank 13. GE Finance Indonesia 

3. BCA 14. HSBC 

4. BII 15. Lippo (CIMB Niaga) 

5. BNI 16. Mandiri 

6. BRI 17. Mega 

7. Buana Indonesia 18. Niaga (CIMB Niaga) 

8. Bukopin  19. Permata 

9. Bumi Putra Indonesia 20. Panin Bank 

10. Citibank 21. Standard Chartered 

11. Danamon   

          Sumber :Anggota Asosiasi  Kartu Kredit Indonesia (A KKI) Tahun 2009 

Pertumbuhan jumlah pemegang Kartu Kredit tidak terlepas dari 

kemudahan dan iming-iming yang ditawarkan oleh para penerbit Kartu 

Kredit. Pertambahan ini juga didorong makin banyaknya pedagang barang 

dan jasa yang mau menerima pembayaran dengan Kartu Kredit.  

Pengamatan yang dilakukan di lapangan menemukan bahwa Kartu 

Kredit menjadi produk lembaga pembiayaan yang mudah dimiliki. Hal ini 

dapat dilihat di beberapa pusat perbelanjaan, banyak sekali konter dari 

berbagai perusahaan penerbit Kartu Kredit. Proses penerbitan Kartu Kredit 

ini sangat mudah hanya dengan mengajukan Kartu Tanda Penduduk dan 
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selembar surat keterangan penghasilan maka sudah dapat memiliki Kartu 

Kredit. Prosedur permohonan dan persetujuan aplikasi yang terlalu mudah 

menunjukkan buruknya manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan 

penerbit Kartu Kredit. 

Perusahaan penerbit Kartu Kredit memang sangat bersaing antara satu 

perusahaan dengan yang lain, dengan berbagai cara para Card Business 

Officer (selanjutnya disebut dengan CBO), melakukan berbagai cara untuk 

menarik sebanyak-banyaknya pemegang Kartu Kredit. 

Hasil wawancara pada tanggal 1 April 2009 dengan salah seorang CBO 

Bank M, penawaran Kartu Kredit dilakukan melalui surat, telepon dan 

internet. Penawaran yang paling sering dilakukan adalah dengan 

telemarketing lewat telepon. 3 

Pemasaran Kartu Kredit selain menggunakan pegawai tetap, juga 

menggunakan penjualan langsung via agen. Pihak perbankan dan penerbit 

menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (out-sourcing). Out-sourcing ini 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, cara pertama yakni pelaksana outsourcing 

sepenuhnya melakukan proses penjualan, kemudian cara kedua pelaksana 

outsourcing hanya menyediakan tenaga penjual saja, kemudian pihak bank 

tetap mengelolanya sendiri.4  

Dengan adanya agen-agen ini maka membawa implikasi terhadap 

lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap 

konsumen yang lemah ini, diakibatkan oleh karena banyak agen yang 

berstatus freelance sehingga satu orang dapat terlibat dalam berbagai 

                                                   
3  Hasil wawancara dengan CBO Bank M yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar, 

Denpasar pada tanggal 1 April 2009 pada pukul 11.00 – Selesai. 
4  Hasil wawancara dengan Ibu Sri, salah satu agen Kartu Kredit CB pada tanggal 3 

April 2009 pada pukul 09.30 –Selesai. 
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perusahaan penerbit Kartu Kredit. Kerahasiaan identitas para calon 

konsumen tidak dapat dijamin oleh para agen ini.  

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang debt 

collector dari  perusahaan outsourcing yang berkedudukan di Denpasar 

ditemukan bahwa para konsumen pemegang Kartu Kredit (card holder) yang 

bermasalah yaitu menunggak (melakukan wanprestasi) pembayaran Kartu 

Kredit, pada umumnya beralasan bahwa para konsumen pemegang Kartu 

Kredit tidak merasa sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi 

prestasinya. Hal ini dikarenakan pada awalnya bukan mereka yang 

terdorong untuk menggunakan Kartu Kredit namun oleh karena gencarnya 

para marketer atau telemarketer dari perusahaan penerbit Kartu Kredit 

bahkan dengan diming-imingi berbagai macam hadiah, maka akhirnya 

mereka menjadi konsumen pemegang Kartu Kredit tertentu. 5  

Pengetahuan pemegang Kartu Kredit (card holder) tentang seluk beluk 

penggunaannya pun rata-rata sangat minim. Dalam situasi seperti ini 

pemegang kartu berada di posisi yang lemah.6 Situs internet yaitu Media 

Konsumen memberitakan tentang penerbit Kartu Kredit yang kerapkali tidak 

memberikan informasi yang jelas kepada calon konsumen pemegang Kartu 

Kredit mengenai ketentuan tata cara pengenaan bunga terhadap 

penggunaan Kartu Kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya terletak 

dibalik tagihan Kartu Kredit yang dikirimkan tiap-tiap bulannya kepada 

pemegang Kartu Kredit.   

Dalam ketentuan tersebut tertulis tentang tata cara bank penerbit Kartu 

Kredit mengenakan perhitungan bunga atas transaksi pemegang Kartu 

Kredit dan tata cara lainnya, misalnya denda keterlambatan. Tata cara ini 

                                                   
5  Hasil wawancara dengan Debt Collector AD berlokasi di Jalan Teuku Umar pada 

tanggal 13 Maret 2009 Pkl. 12.00 – 14.00 WITA 
6   Helvi Indrawan, Op.cit.hal.9. 
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tidak pernah disebutkan sebelumnya didalam aplikasi pembukaan Kartu 

Kredit oleh perusahaan penerbit Kartu Kredit.7  

Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit bahkan berhak mengubah dan 

menambah persyaratan dan ketentuan. Perubahan dan penambahan 

tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.8 

Informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit 

kepada konsumen pemegang Kartu Kredit masih terbatas, hal ini terbukti 

dengan banyaknya keluhan yang timbul terhadap produk ini. Seiring dengan 

pesatnya penggunaan Kartu Kredit, penyalahgunaan juga banyak terjadi. 

Para pihak yang terlibat dalam penerbitan ataupun penggunaan Kartu Kredit 

tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan.9  

Persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan Kartu Kredit 

adalah sebagai berikut: Kredit macet yang berbuntut debt collector, 

pemalsuan Kartu Kredit, tagihan ganda, bunga yang berbunga, tagihan atas 

transaksi yang tidak dilakukan, pembocoran data nasabah kepada pihak 

ketiga.10 

Kasus penyalahgunaan Kartu Kredit ini juga dapat terjadi di dunia maya 

(internet) sehingga pemegang Kartu Kredit banyak yang dirugikan. Pihak 

penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap 

masalah penipuan dengan internet yang dihadapi oleh pemegang kartu. 

Perusahaan penerbit Kartu Kredit seharusnya tidak memberatkan konsumen 

                                                   
7      http://www.mediakonsumen.com/Artikel435.html diakses tanggal 10 Desember 2008, 

pada Pkl. 09.00-Pkl. 10.00 WITA 
8     Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung : 

Refika Aditama, 2004, hal. 62 
9  Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006, 

hal.171 
10    Wawancara dengan Business Card Manager CB – Ibu RD pada tanggal 10 April 

2009 pada Pkl.14.00 – Pkl. 15.00 WITA 
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Kartu Kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar 

oleh pemegang Kartu Kredit. Bank atau perusahaan penerbit dalam hal ini 

seharusnya bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan 

tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-

kasus penipuan maupun kejahatan Kartu Kredit lainnya yang terjadi di dunia 

maya.  

Berikut kasus kejahatan berkenaan dengan Kartu Kredit menurut 

laporan yang diterima oleh Bank Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan 

akibat praktik kejahatan berbasis kartu (card fraud) seperti pemalsuan Kartu 

Kredit dan pembobolan kartu ATM masih terbilang cukup tinggi. Betapa 

tidak, jika melihat laporan penerbitan kartu ke Bank Indonesia untuk tahun 

2006 telah terjadi 56.900 kasus. Nilai total kerugian akibat kejahatan kartu 

(card fraud) mencapai Rp36 miliar. 11 

Perusahaan penerbit Kartu Kredit dapat berupa Bank ataupun Lembaga 

Pembiayaan Non-Bank. 

Penerbit Kartu Kredit di lain pihak juga dapat dirugikan jika pemegang 

Kartu Kredit melakukan wanprestasi dengan menunggak maupun mangkir 

dari kewajibannya untuk membayar tagihan terhadap Kartu Kredit yang 

dimilikinya. Terlebih lagi apabila pihak pemohon Kartu Kredit mengajukan 

aplikasi  dengan memberikan keterangan palsu berkenaan dengan identitas 

yang dimilikinya ataupun dengan memanipulasi kemampuan finansialnya. 

Pada umumnya pihak pemegang Kartu Kredit tidak memberikan 

jaminan ataupun agunan apapun terhadap kredit yang diterimanya dari 

pihak penerbit Kartu Kredit kecuali program Kartu Kredit dari Bank tertentu 

yang menjaminkan deposito pemegang Kartu Kredit. Jumlah kredit yang 

                                                   
11  http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASPO1/info_fraud.htm,diakses tanggal 10 

April 2008, Pkl. 15.00 – Pkl. 16.00 WITA 
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diterima oleh pemegang Kartu Kredit biasanya disesuaikan  dengan 

penghasilan rutin yang diterima pihak pemegang Kartu Kredit tersebut.  

Berkenaan dengan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat dan 

banyaknya penyalahgunaan, pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit 

idealnya harus memberikan penjelasan sampai risiko yang mungkin terjadi 

terhadap produk Kartu Kredit yang ditawarkannya kepada calon konsumen. 

Penjelasan mengenai klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit yang diberikan juga bermaksud agar pemegang Kartu Kredit merasa 

bertanggungjawab untuk memenuhi prestasinya seperti yang disepakati 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit.  

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniarti berpendapat bahwa Kartu 

Kredit adalah salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang bersumber dari 

berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.12  

Perjanjian adalah sumber hukum utama Kartu Kredit dari segi perdata, 

sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama Kartu Kredit 

dari segi publik. 13 

Menurut sejarahnya, peraturan perundang-undangan Kartu Kredit 

merupakan salah satu jasa dari lembaga pembiayaan yang diatur dalam 

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK/017/2000 terkait dengan  Tata 

Cara Pelaksanaan Lembaga  Pembiayaan.  Kedua Keputusan tersebut 

merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan Kartu Kredit 

sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.14  Namun Keputusan 

Presiden No. 61 Tahun 1988 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

                                                   
12  Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 hal. 276 
13    Ibid. 
14    Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Bandung: Sinar Grafika, 2007, hal. 116 
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dengan diberlakukannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan No. 

448/KMK/017/2000 telah  beberapakali diperbaharui, dan peraturan yang 

terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

84/Pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 

Pasal 1 ayat (8) dari Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 ini 

menyebutkan tentang definisi  usaha Kartu Kredit adalah kegiatan 

pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan Kartu Kredit. Pasal 1 

(b) dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 ini 

mendefinisikan perusahaan pembiayaan sebagai badan usaha di luar Bank 

dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga 

Pembiayaan. Dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut 

Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 adalah 

termasuk usaha Kartu Kredit. 

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai alat bayar dengan 

kartu pada akhir Desember 2004 dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 6/30/PBI/2004. Peraturan ini diganti oleh Bank Indonesia pada 

tanggal 13 April 2009 dengan Peraturan Bank Indonesia  No. 

11/11/PBI/2009 mengenai ketentuan alat pembayaran menggunakan kartu 

(APMK). Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur secara spesifik 

mengenai tata cara pelaksanaan Kartu Kredit. 

Pihak – pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kartu Kredit adalah  

sebagai berikut : 

a. Penerbit (Issuer) 

b. Pemegang Kartu (Card Holder) 
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c. Penjual (Merchant) 

d. Perantara (Acquirer) 

Sehingga dari terlibatnya pihak-pihak tersebut di atas perjanjian Kartu 

Kredit dibagi atas 2 (dua)  jenis perjanjian yaitu; perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit sebagai perjanjian pokok, dan perjanjian penggunaan Kartu Kredit 

sebagai perjanjian assesoir.  

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit bersifat bilateral, yaitu antara pihak 

penerbit Kartu Kredit dan pihak pemegang Kartu Kredit. Adapun perjanjian 

penggunaan Kartu Kredit bersifat segitiga, yaitu antara pihak penerbit Kartu 

Kredit (issuer), pemegang Kartu Kredit (card holder), dan penjual 

(merchant). 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit adalah merupakan perjanjian standar 

atau perjanjian baku. Klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : ”Klausula 

baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib.”15  

Perjanjian baku sering disebut dengan “take it or leave it contract”, 

maksudnya adalah debitur hanya dapat bersikap menerima syarat-syarat 

perjanjian atau tidak menerimanya sama sekali. Kemungkinan untuk 

mengadakan perubahan syarat-syarat sama sekali tidak ada. Perjanjian ini 

diserahkan kepada para pihak untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui isi 

perjanjian yang disodorkan tersebut. 

                                                   
15    Janur Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2006, hal. 25 
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Perjanjian penerbitan Kartu Kredit menggambarkan hal yang sama. 

Calon pemegang Kartu Kredit disodori formulir yang isinya telah 

dipersiapkan oleh perusahaan penerbit Kartu Kredit. Dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit kedudukan konsumen pemegang Kartu Kredit 

sangat lemah karena tidak dimungkinkan untuk terjadinya tawar menawar 

antara pihak penerbit Kartu Kredit dengan pihak  pemegang Kartu Kredit. 

Dalam perjanjian baku tersebut dikenal klausula eksonerasi yang 

memungkinkan perusahaan penerbit Kartu Kredit untuk tidak harus 

mendapatkan persetujuan dari pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu jika 

akan menaikkan suku bunga kredit pada masa kredit berlangsung.  

Keadaan pemegang Kartu Kredit yang membutuhkan jasa lembaga 

pembiayaan dapat disalahgunakan oleh perusahaan penerbit Kartu Kredit 

karena pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit memiliki kekuatan yang lebih 

dari sisi ekonomi.  

Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat karena adanya asas 

kebebasan berkontrak yang diatur dalam  Pasal 1338 ayat (1)  jo. Pasal 

1320 KUHPerdata. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut 

mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak.  

Asas Kebebasan Berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem Common 

Law. Seperti yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa 

”Perjanjian baku atau standar kontrak adalah suatu kenyataan yang 

memang lahir dari kebutuhan masyarakat.”16 

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit ini berlandasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas 

                                                   
16  Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang 

Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Jakarta : PT. Macanar Jaya 
Cemerlang , 1993, hal. 69 
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keseimbangan juga harus dipenuhi dalam penyusunan perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit yang sesuai dengan Hukum Perjanjian.  

Asas  keseimbangan muncul melalui gagasan Herlien Budiono. Herlien 

Budiono meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Faculteit der 

Rechtsgeleedheid Universiteid van Leiden- Nederland, pada tahun 2001 dengan titel 

disertasi: Het Even-wichts beginsel voor het Indonesisch Contractenrecht; 

Contractenrecht op het Indonesische Beginselen Geschoid. (Dasar Keseimbangan 

untuk Hukum Perjanjian di Indonesia adalah Hukum Perjanjian yang berasal dari 

Asas di Indonesia.) Disertasi tersebut telah diterbitkan sebagai buku dengan judul 

Asas keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia.17 Herlien mengusulkan 

suatu asas baru perjanjian yang merupakan turunan dari prinsip Hukum 

Adat.  Asas keseimbangan diajukan Herlien sebagai asas penentu 

keabsahan suatu kontrak.18 Asas ini diklaim Herlien sebagai mandiri dan 

universal, sama seperti asas perjanjian klasik lain: konsesualisme, pacta 

sunt servanda, dan kebebasan berkontrak.19 

Penulis beranggapan bahwa asas keseimbangan yang dikemukakan 

oleh Herlien Budiono memang merupakan asas yang sesuai dengan 

cerminan masyarakat Indonesia. Jiwa masyarakat Indonesia yang mencintai 

keharmonisan meskipun dalam kemajemukan  adalah alasan  asas 

Keseimbangan sangat sesuai dijadikan salah satu asas dalam Hukum 

Perjanjian Indonesia. Asas Keseimbangan akan mewarnai transaksi dalam 

dunia bisnis agar selalu bersifat adil dan tidak berat sebelah. 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit seperti yang diungkapkan 

sebelumnya bersifat ‘take it or leave it contract’ namun beberapa bentuk 

                                                   
17   Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum  

Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya 
Bakti, 2006 

18    Ibid. hal. 508 
19    Ibid. 
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ketidakseimbangan antara kedudukan pihak perusahaan penerbit Kartu 

Kredit (issuer) dengan pemegang Kartu Kredit (card holder) dapat dilihat dari 

proses awal dalam pembuatan perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit harus menilai kelayakan 

dengan menulusuri data yang diserahkan pada sumber-sumber yang 

diyakini dapat dipercaya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

penerbit Kartu Kredit secara hukum dapat dibenarkan dengan merujuk pada 

persetujuan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir yang telah 

ditandatangani oleh pemohon : 

Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan 
menandatangani formulir ini, saya/kami memberi kuasa kepada Bank 
untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara 
bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut 
Bank. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak menolak permohonan 
ini tanpa harus memberikan alasan apapun pada saya/kami dan semua 
dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan. Bila kartu 
saya/kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan dari 
perjanjian pemegang kartu yang akan dikirim bersama dengan 
kartunya.  
 

Klausula tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak 

perusahaan penerbit Kartu Kredit diberikan keleluasaan sepenuhnya 

terhadap data yang diberikan oleh pemohon Kartu Kredit berikut dengan 

segala konsekuensi terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut. 

Kasus konkret yang ada hubungannya dengan klausula di atas menurut 

hasil pengamatan penulis sebagai berikut : 

Kasus hukum yang baru-baru saja terjadi di Kota Denpasar, dikaitkan 

dengan salah satu klausula tersebut di atas, yaitu berkenaan dengan 

kerahasiaan identitas diri pemegang Kartu Kredit yang disalahgunakan oleh 

sepasang suami istri yang bekerja menjadi Officer perusahaan penerbit 

Kartu Kredit di dua Bank yang berbeda. Penulis tidak mencantumkan nama 

kedua Bank tersebut. Hal yang terjadi adalah konspirasi dilakukan oleh 
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kedua orang pasangan suami istri tersebut terhadap salah seorang nasabah 

mereka. Oknum tersebut melakukan penggantian terhadap alamat 

pengiriman Kartu Kredit. Alamat pengiriman Kartu Kredit baru tidak ditujukan 

ke alamat sebenarnya pemohon yang telah mendapatkan persetujuan oleh 

perusahaan penerbit Kartu Kredit. Alamat pengiriman Kartu Kredit justru 

ditujukan ke alamat kantor salah seorang pasangan suami istri yang bekerja 

di perusahaan penerbit Kartu Kredit tersebut. Di lain pihak alamat penagihan 

Kartu Kredit ditujukan ke alamat tempat tinggal nasabah pemegang Kartu 

Kredit. Setelah Kartu Kredit diterima oleh oknum yang bekerja di perusahaan 

penerbit ini menggunakan Kartu Kredit seolah-olah pemegang Kartu Kredit 

yang asli. Pemegang Kartu Kredit yang tidak mengetahui perihal ini 

menerima tagihan atas Kartu Kredit yang tidak pernah diterima dan 

digunakanya. 

Kemudian dikaitkan dengan klausula perjanjian Kartu Kredit selanjutnya 

di bawah ini yang masih ada hubungannya dengan kasus di atas : 

Pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank 
bila ada perubahan alamat penagihan atau perusahaan dimana 
pemegang kartu bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan 
penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga 
dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat 
perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada Bank 
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang kartu. 
 
Dengan klausula tersebut menyatakan tanggungjawab akan 

dilimpahkan sepenuhnya kepada pemegang Kartu Kredit terhadap 

kesalahan dalam alamat pengiriman padahal masih terdapat kemungkinan 

kesalahan dapat dilakukan dari pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit. 

Dengan 2 (dua) klausula dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang 

saling berkorelasi tersebut di atas dapat tergambar mengenai kedudukan 

yang tidak seimbang antara pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit dengan 

pemegang Kartu Kredit (card holder). Klausula-klausula lain yang 
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menggambarkan ketidakseimbangan akan dijelaskan dan dianalisis lebih 

mendalam pada Bab IV dalam tesis ini. 

Penerapan asas keseimbangan menurut penulis menentukan 

keabsahan perjanjian. Janji diantara pihak hanya mengikat sepanjang 

dilandasi asas keseimbangan hubungan antara kepentingan kedua belah 

pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya. Jadi, 

penutupan kontrak yang baik adalah jika prestasi yang dijanjikan terpenuhi 

dan secara umum para pihak dengan sadar memahami perbuatan, muatan 

isi perjanjian serta pelaksanaannya.  

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara yuridis, 

perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan. 20 Kebebasan berkontrak dalam kaitannya 

dengan perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang merupakan bahasan dari 

penelitian ini dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan 

dewasa ini. Terlebih dalam dunia bisnis yang hampir disetiap bidangnya 

tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian.  

Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan yang sekaligus 

menjadi permasalahan dalam tesis ini bahwa apakah asas-asas dalam 

hukum perjanjian tersebut bukan hanya menjadi asas-asas hukum belaka 

tetapi secara praktik dapat diimplementasikan dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit. Perjanjian penerbitan Kartu Kredit itu yang adalah perjanjian 

baku tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian. Substansi perjanjian penerbitan Kartu Kredit berkaitan dengan 

klausula-klausulanya harus dianalisis lebih mendalam supaya masing-

masing hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui dan dipahami, baik 
                                                   
20      Subekti, Hukum Perjanjian,  Jakarta : Intermasa,  1990, hal.13 
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oleh pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit maupun pemegang Kartu 

Kredit.  

Penelitian ini akan meninjau mengenai bagaimana secara praktik di 

lapangan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan ini terlaksana 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wacana bagi praktek lembaga pembiayaan yang semakin 

kompleks. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut judul 

tesis ini : ”Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas 

Keseimbangan Terhadap  Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.”   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah perjanjian penerbitan kartu kredit telah memenuhi asas 

kebebasan  berkontrak sekaligus asas keseimbangan dalam Hukum 

Perjanjian?  

2. Bagaimana upaya implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian 

penerbitan kartu kredit bagi para pihak?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil 

analisis hukum mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang sesuai 

dengan asas-asas dalam Hukum Perjanjian. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menganalisa 

mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas 

keseimbangan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesadaran 

kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kartu kredit 

mengenai substansi perjanjian penerbitan kartu kredit apakah 

telah memberikan hak dan kewajiban yang seimbang baik 

terhadap penerbit kartu krredit (Issuer) maupun pemegang 

kartu kredit (Card Holder). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

atau manfaat dalam usaha mengembangkan pengetahuan hukum 

yang bersifat kritis. Hasil penelitian akan dapat digunakan untuk 

memahami aspek Hukum Perjanjian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi pemegang kartu kredit (card holder) : diharapkan dengan 

hasil analisis dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada 

pemegang kartu kredit (card holder) berkenaan dengan perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit, sehingga dengan pemahaman tersebut 

pemegang Kartu Kredit (card holder) dapat sepenuhnya mengerti 

keuntungan maupun risiko yang mungkin timbul terhadap 

perjanjian yang dilakukan sehubungan dengan penerbitan karu 

kredit ini. 
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b. Bagi Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (Issuer) : diharapkan 

dengan hasil analisis dari penelitian ini dapat memberikan 

masukan bagi Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (Issuer) dalam 

rangka proses penerbitan Kartu Kredit dengan memperhatikan 

kepentingan pemegang Kartu Kredit (card holder) dalam 

pembentukan klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit tersebut. 

c. Dunia bisnis ; dalam rangka memberikan pembaharuan terhadap 

bentuk-bentuk perjanjian bisnis yang bersifat melindungi hak dan 

kewajiban  para pihak. Bentuk-bentuk perjanjian yang sekiranya 

hanya bersifat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan 

pihak lain dapat ditiadakan. 

d. Penulis sendiri ; dalam rangka membekali penulis dengan 

pengetahuan dan pemahaman untuk menganalisis sebuah 

permasalahan dalam praktek lembaga pembiayaan sesuai dengan  

asas-asas dalam hukum perjanjian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) Bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada BAB I ini merupakan pendahuluan yang memuat uraian mengenai 

latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk meneliti mengenai 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak 

dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Selain itu BAB I juga 

memuat Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 
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Pada BAB II memuat dasar-dasar teori untuk menganalisis dan 

memberikan jawaban terhadap permasalahan mengenai perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan asas 

keseimbangan. Teori hukum yang dipergunakan dalam tesis ini adalah teori 

kehendak dan teori keadilan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pemilihan 

Lokasi, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik Memperoleh Data, 

Populasi dan Sampel dalam penelitian, serta pemilihan teknik dalam hal 

menganalisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang menguraikan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu hasil analisis mengenai 

bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas 

keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit serta hasil 

penelitian mengenai apakah klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit memberikan hak dan kewajiban yang seimbang baik bagi 

pemegang Kartu Kredit dan perusahaan penerbit Kartu Kredit. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada BAB V merupakan rangkuman dari bab-bab sebelumnya sehingga 

dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi asas kebebasan 

berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit.  BAB V ini juga disertai saran-saran berdasarkan hasil penelitian 

yang ditemukan oleh penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

2.1   Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Istilah dan Pengertian Perjanjian 

Guna memahami perjanjian penerbitan Kartu Kredit, terlebih 

dahulu harus dipahami apakah yang dimaksudkan dengan perjanjian 

itu sendiri.  

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 

1313 KUHPerdata).  

Berikut beberapa pengertian tentang perjanjian menurut para ahli: 

a. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.21  

b. Sedangkan perjanjian menurut R. Wiryono Prodjodikoro adalah 

suatu perbuatan hukum dimana mengenai harta benda kekayaan 

antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap 

berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji tersebut. 22 

c.   Menurut R. Setiawan, S.H., perjanjian adalah suatu perbuatan 

hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.23 

                                                   
21    R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Cet.XV, 1994, hal. 1 
22    R.Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jakarta: Sumur Bandung, 1989, 

hal.9 
23    R.Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1987, hal. 49 
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d. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H., perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 

diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan.24 

e. Menurut Black’s Law Dictionary, bahwa kontrak itu adalah suatu 

kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara 

dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau 

menghilangkan hubungan hukum. 

 Pengertian contract menurut Black’s Law Dictionary : 

 “contract” is An agreement between two or more persons which 
creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its 
essentials are competent parties, subject matter, a legal 
consideration, mutuality agreement, a mutuality obligation… the 
writing which contains the agreement of parties, with the terms and 
conditions, and which serves as a proof of the obligation. 25 

 (Terjemahan bebas penulis : Kontrak adalah perjanjian antara dua 
atau lebih orang yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu hal. Isinya adalah pihak-pihak yang 
terlibat, isi perjanjian, pertimbangan hukum, kesepakatan 
keduabelah pihak, kewajiban secara timbal balik… tulisan yang 
berisikan kesepakatan dari para pihak, dengan syarat dan ketentuan 
yang diberikan sebagai kewajiban para pihak.) 

 
 Pengertian agreement menurut Black’s Law Dictionary : 

 A coming together of minds; a coming together in opinion or 
determination;the coming together in accord of two minds on a given 
proposition. The union of two or more minds in a thing done or to be 
done; a mutual assent to do a thing… agreement is a broader 
term;e.g. an agreement might lack  an essential element of a 
contract.26 (Terjemahan bebas penulis : Pertemuan pikiran; 
pertemuan pendapat atau menentukan secara bersama-sama dari 
dua pemikiran dalam sebentuk kesepakatan. Penyatuan dari satu 
atau lebih pendapat dalam sebuah hal yang dilakukan atau harus 
dilakukan; sebuah kesepakatan untuk melakukan sesuatu… 
perjanjian adalah istilah yang lebih luas.. misalnya, sebuah 

                                                   
24    Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 

78  
25  Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, ST.Paul Minnesota, USA: West  

Publishing.Co.,hal.394. 
26    Ibid. hal.367 
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perjanjian terdapat bagian esensial yang tidak seperti sebuah 
kontrak). 
 

f. Pengertian kontrak menurut J.Satrio adalah suatu perjanjian 

(tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak 

dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal 

tertentu.27 

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur 

perjanjian, yaitu :28  

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-

pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang 

dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk 

melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. 

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.  Persetujuan atau kata 

sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak 

terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan. 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai 

dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan 

diwujudkan melalui perjanjian. 

4. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi 

yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk 

melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. 

5. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar 

dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian. 

                                                   
27     J.Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 31-33 
28     P.N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 

2007, hal. 332 
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6. Adanya syarat-syarat tertentu.  Syarat-syarat tertentu yang 

dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah 

disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang antara satu 

dengan yang lainnya dapat menuntut pemenuhannya. 

Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-

unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, 

pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban 

timbal balik. Ciri utama dari kontrak adalah bahwa kontrak merupakan 

suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan 

ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi 

sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat hak dan kewajiban. 

Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut di atas dengan demikian 

secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak.29  

Pihak-pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, yaitu;30 

a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji; 

b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak 

dalam suatu perjanjian; 

c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk 

kewajiban; dan 

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi para penegak hukum. 

 

 

2.1.2 Pengertian Kontrak Baku 

                                                   
29    Ibid.hal.36 
30  Stephen Graw, An Introduction to The Law Of Contract, Sydney : Thomson Legal and 

Regulatory Limited, 2002, hal 25 
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Kontrak baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam 

bahasa Belanda yaitu “standard voorwaarden”.31 Istilah kontrak baku 

adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau 

dirancang oleh satu pihak. 

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen : Klausula baku adalah setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 

dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib. 

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis 

yang dibuat oleh hanya satu pihak dalam kontrak tersebut dan 

serigkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk kontrak-

kontrak tertentu oleh satu pihak. Dalam hal ketika kontrak tersebut 

ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data 

informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam 

klausula-klausula perjanjiannya. Pihak lain dalam kontrak tersebut 

tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah 

klausula-klausula yang dibuat oleh pihak lain tersebut, sehingga 

kontrak baku biasanya sangat berat sebelah.32 

Menurut Perrot kontrak baku memiliki tiga bentuk yaitu: 

1. Para pihak sebelumnya telah mempersiapkan untuk 
mempergunakan kontrak-kontrak sejenis, langkah ini 
ditempuh karena kontrak-kontrak tersebut sebelumnya 
telah terbukti berfungsi dengan baik dan ditetapkan untuk 
dipergunakan selanjutnya. 

2. Bentuk standard terms (syarat-syarat perdagangan yang 
telah baku) artinya syarat-syarat perdagangan maupun 

                                                   
31    Salim,H.S,Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006, hal. 145 
32  Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, 

Bandung :  Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76 
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klausula-klausula seperti biasanya sudah dikenal umum 
atau terkenal dan diakui oleh kedua belah pihak. 

3. Bentuk model kontrak atau yang telah seragam diakui oleh 
sekelompok pedagang atau asosiasi kemudian dipakai 
sebagai acuan bagi kontrak-kontrak yang lainnya, baik 
dengan cara mengcopy beberapa klausula atau syarat-
syarat kontrak untuk digunakan pada kontrak lain.33 

 

Pihak yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang 

memiliki kedudukan yang lebih kuat. Dapat dipastikan bahwa kontrak-

kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan 

baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau 

kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi kewajibannya 

(klausul eksonerasi). Hal ini juga terjadi dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit. 

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul 

yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 

menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti 

rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau 

perbuatan melanggar hukumnya.34 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, kontrak baku dengan 

klausul eksonerasi meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu 

pihak (kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur.35 

Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

klausula eksemsi adalah :36 

                                                   
33  D.L. Perrot, International Sales Agreement dalam Jullian D.M Law and Clive 

Stranbook (eds), International Trade : Law and Practice, Bath Euromoney Publ.1983, 
halaman 9, sebagaimana dikutip oleh Adolf Huala, Dasar-Dasar Hukum Kontrak 
Internasional, Bandung : PT.Refika Aditama, 2007, hal. 36 

34    Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni, 1994, hal.147 
35    Ibid. hal.50 
36    Sutan Remy Sjahdeini,Op.Cit., hal. 75 
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Klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi 
tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya 
dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya 
melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam 
perjanjian tersebut. 
 

Menurut Atiyah kontrak baku bersifat take it or leave it: 

Now these standard – form contracts have become one of the 
mayor problems of the modern law of the contract, for they are 
to be found in every walk of life. In most of theses cases it is only 
true to say that the contract is the out come of agreement in a 
very narrow sense. There may be no opurtunity in these case 
and hence no freedom to negotiate one’s of terms. The terms 
are imposed by one party, and the other may have no choice but 
to accept them or go without.37 (Terjemahan bebas penulis 
:Pada saat ini – kontrak baku menjadi salah satu permasalahan 
yang utama dalam Hukum kontrak modern, karena dapat 
ditemukan hampir dimana saja. Dapat diakui bahwa kontrak ini 
lahir tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Bahkan hampir tidak 
ada satupun kesempatan dalam hal kebebasan menegosiasikan 
syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan diberlakukan 
oleh satu pihak, dan pihak lain tidak mempunyai pilihan hanya 
untuk menerima atau tidak sama sekali.) 

Kontrak baku dalam Hukum Kontrak Internasional di atur dalam 

Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004. 

Prinsip – Prinsip yang tercantum dalam Unidroit Principles digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan perdagangan Internasional. Unidroit 

Principles merupakan seperangkat aturan yang seimbang dan dapat 

digunakan di seluruh dunia tanpa memperhatikan perbedaan-

perbedaan dalam tradisi hukum, kondisi ekonomi dan politik Negara-

negara yang menerapkannya. Pasal dalam Unidroit Principles yang 

mengatur mengenai syarat baku tercantum dalam Pasal 2.19 tentang 

penyusunan kontrak dengan persyaratan standar (contracting under 

standard terms).  

 
 

                                                   
37    P.S.Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, Oxford : Clarendon Press, 1984, 

hal.14 
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Pasal 2.1.19 menentukan bahwa : 
1. Where one party or both parties use standard terms in 

concluding a contract, the general rules on formation apply, 
subject to Articles 2.1.20-2.1.22. (Terjemahan bebas dari 
penulis: Salah satu atau kedua belah pihak menggunakan 
syarat baku dalam sebuah kontrak,  ketentuan yang 
diberlakukan adalah ketentuan umum yang terdapat pada 
Pasal 2.120-2.1.22) 

2. Standard terms are provisions which are prepared in 
advance for general and repeated use by one party and 
which are actually used without negotiation with the other 
party. (Terjemahan bebas dari penulis: Syarat baku adalah 
ketentuan yang dipersiapkan terlebih dahulu secara umum 
dan dipergunakan berulangkali oleh salah satu pihak kepada 
pihak lain tanpa dinegosiasikan terlebih dahulu.) 

  

Dari  berbagai definisi tentang kontrak baku di atas  menunjukkan 

bahwa kontrak baku adalah suatu kontrak yang di dalamnya 

dibakukan syarat dan ketentuan oleh satu pihak yang memiliki 

kedudukan ekonomi yang lebih kuat terhadap pihak lain yang 

memerlukannya. 

Kontrak baku memang sangat diperlukan dalam dunia bisnis 

dewasa ini untuk memberikan efisiensi terhadap setiap transaksi 

bisnis yang diperlukan, namun dengan adanya kontrak baku 

kesepakatan para pihak yang menjadi dasar pembentukan perjanjian 

seringkali diabaikan. Kontrak baku juga terdapat kelemahan yaitu 

kurangnya kesempatan para pihak untuk menegosiasikan klausula-

klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut.  

Hal-hal yang mengakibatkan perjanjian baku dikatakan berat 

sebelah adalah sebagai berikut :38 

1. Tidak adanya bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar 
menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan 

                                                   
38     Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),Op.cit, hal.76 
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kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi 
kontrak tersebut, apalagi kontrak yang dibuat dengan huruf 
kecil. 

2. Pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak 
waktu untuk memikirkan tentang klausula-klausula dalam 
dokumen tersebut, bahkan mungkin  telah berkonsultasi 
dengan para ahli. 

3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku  menempati 
kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat 
bersikap ‘take it or leave it”. 

 

Perjanjian baku merupakan ketentuan kontrak yang dipersiapkan 

terlebih dahulu untuk dipakai secara umum dan penggunaan 

berulang-ulang oleh satu pihak serta tanpa adanya negoisasi dengan 

pihak yang lainnya. Perjanjian baku dapat berbentuk dokumen 

terpisah atau dalam dokumen perjanjian itu sendiri, dan dicetak 

menggunakan komputer antara pihak itu sendiri. Dalam perjanjian 

baku, tanpa kesediaan untuk memakai perjanjian baku, perjanjian 

baku yang diusulkan oleh satu pihak akan mengikat pihak lain dengan 

adanya penerimaan. Perjanjian baku itu mengikat ketika 

ditandatangani.39 

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :40 

1. Perjanjian baku sepihak (perjanjian yang isinya ditentukan  oleh 

pihak yang kuat  kedudukannya di dalam perjanjian tersebut.). 

Pihak yang lebih kuat umumnya adalah kreditur yang mempunyai 

posisi negosiasi dan kedudukan ekonomi lebih kuat dibandingkan 

dengan debitur. 

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah (perjanjian baku 

yang berhubungan dengan obyek atas tanah). 

                                                   
39    Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),Op.Cit, hal.100 
40  Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif (Perspektif 

Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju,2004, hal.37 
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3. Perjanjian baku yang ditentukan oleh notaris mencakup perjanjian-

perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk 

memenuhi permintaan masyarakat yang meminta bantuan notaris 

yang bersangkutan. 

Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara 

sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang 

membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat yang membatasi 

kewajiban kreditur tersebut dinamakan klausula eksonerasi atau 

exemption clausule. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi 

debitur tidak dapat membantah syarat tersebut karena kontrak itu 

hanya memberikan 2 (dua) alternatif yaitu diterima atau ditolak oleh 

debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak ini maka 

debitur menandatanganinya. Di dalam beberapa kepustakaan, ada 

yang menyebut kontrak baku sebagai perjanjian paksaan (dwang 

contract) atau take it or leave it contract.41 

Penyalahgunaan keadaan dapat pula terjadi apabila dalam  

lahirnya suatu perjanjian pihak yang berada dalam keadaan terpaksa 

tersebut tidak mengetahui isi perjanjian atau isi perjanjian tersebut 

seluruhnya ditentukan pihak lawannya.42  

Dalam ilmu hukum hal tersebut di atas disebut misbruik van 

omstandigheden (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan 

keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam 

kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan 

persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau 

membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-

                                                   
41    Mariam Darus Badrulzaman, dkk.,Op.Cit., hal. 285 
42   Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, 

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007. hal. 18 
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undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang telah 

dikembangkan melalui Yurisprudensi.43  

Kebutuhan konstruksi penyalahgunaan kesempatan atau keadaan 

merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau yang 

mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan 

persetujuan antara kedua belah pihak. Hukum Perjanjian dalam 

perkembangannya di Negeri Belanda menerima penyalahgunaan 

keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup 

dalam suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun 

sebagian daripadanya.44 

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya 

kekuasaan ekonomi (economish overwicht) pada salah satu pihak, 

yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga 

adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang 

merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada 

(kehendak yang cacat). 

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara 

khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. (UUPK)45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 ini berpendirian bahwa perjanjian baku adalah sah akan tetapi 

Undang-undang ini melarang pencantuman klausula yang berat 

sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian maka klausula baku 

                                                   
43    Ibid., hal. 19 
44    J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2001,  hal. 316 
45  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan,  

Op.Cit.,hal.10 
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tersebut adalah batal demi hukum.46  Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yang memberikan ketentuan bahwa klausula baku dapat 

dinyatakan batal demi hukum adalah sebagai berikut ; 

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen: 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau 
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila; 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 
usaha; 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
menyerahkan  kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 
dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen 
kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala tindakan yang sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen; 
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan 
konsumen. 
g. menyatakan tunduknya konsumen   kepada 
peraturan yang  berupa aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 
yang dibelinya. 
h. menyatakan bahwa konsumen member kuasa 
kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, 
hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli 
oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang 
letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 
secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti. 

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 
batal demi hukum. 

 

                                                   
46   Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Jakarta : Kencana, 2004, 

hal. 126 
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Dalam praktek, klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku 

tersebut biasanya mempunyai bentuk dicetak dengan huruf kecil, 

bahasa yang tidak jelas artinya. Selain itu klausula tersebut ditulis 

dengan tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca, kalimat yang 

kompleks, kalimat yang ditempatkan pada tempat-tempat yang 

kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak.47 

Kontrak baku ini diyakini bersifat sangat efisien dengan keadaan 

dan situasi sehingga memberikan kemanfaatan termasuk dalam 

praktek perdagangan Internasional.  

Doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian baku 

tersebut yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti maka berlaku 

doktrin penundukan kehendak yang umum (de leer van de algemene 

wilsonderwerping).48Pada umumnya pernyataan seseorang adalah 

sama dengan kehendaknya. Menurut ajaran ini, seseorang yang 

menyetujui sesuatu akan menyatakan apa yang dikehendakinya. Oleh 

karena itu secara formil terikat pada perjanjian baku yang tercantum 

di dalam persetujuan baku yang telah disetujuinya tersebut. 

Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku tetap 

merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang 

menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausula yang 

terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung 

gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, 

namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap 

ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggunggugat 

                                                   
47   Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Op.Cit., hal. 78 
48    H.G. van den Werf, Gebondenheid aan Standaarvoorwarden, Stanndaardvoorwarden 

in het Rechtsverkeer met particulere en Professionele Contracten, Grouda Quint 
B.V., Arnhem, 1980, hal.40 
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berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula 

tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 

Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.49 

Kemudian Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa 

berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam 

perjanjian kredit Bank harus diingat bahwa Bank tidak hanya mewakili 

dirinya sebagai perusahaan Bank saja tetapi juga mengemban 

kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan 

selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam 

menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam 

bentuk klausula eksemsi atau dalam bentuk lain, pertimbangannya 

sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-

klausula dalam perjanjian-perjanjian baku yang para pihaknya 

perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini tidak 

dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan 

apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan 

justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi Bank atau 

bertujuan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang 

moneter.50 

Penulis beranggapan bahwa pandangan dari Sutan Remi 

Sjahdeini merupakan pendapat yang beralasan oleh karena 

mengingat perlunya dukungan terhadap sistem perbankan dan 

moneter yang mempunyai pengaruh kuat terhadap ekonomi mikro 

dan makro suatu negara.   

                                                   
49  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,  Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2007, hal 118 
50    Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 182-183 
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2.1.3   Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit 

Dasar hukum perjanjian penerbitan Kartu Kredit dalam Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perbankan), tidak dicantumkan secara tegas. Namun demikian dari 

Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 

perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada 

kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditor dengan 

debitor).51   

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti 

percaya atau “credo” atau “creditum” yang berarti saya 

percaya.52Black’s Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit 

adalah: “The ability of a businessman to borrow money, or obtain 

goods on time, in consequence of the favourable opinion held by the 

particular lender, as to his solvency and reliability.”53(Terjemahan 

bebas penulis: Kemampuan seorang pengusaha untuk meminjam 

uang, atau memperoleh barang dengan tepat waktu, berdasarkan 

ketentuan yang diminta oleh kreditur yang bersangkutan, dinilai dari 

kemampuan dan kredibilitas pengusaha tersebut.). 

Kredit terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:54 

                                                   
51    Sembiring Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung  :  Mandar Maju, 2000, hal. 67 
52   Thomas Suyatno,dkk., Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama, 

2007, hal.12 lihat juga  dalam Muhammad  Djumhana, Hukum Perbankan di 
Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 471 

53    Henry Campbell Black’s, Op.Cit., hal. 369 
54    Johannes Ibrahim, Cross Default and Cross Collateral,Op.Cit., hal. 8 
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1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas 

prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya 

sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. 

2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara 

pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut 

sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak 

Bank dan debitur. 

3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan 

kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau 

kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dengan 

debitur berupa uang dan bunga atau imbalan. 

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama 

jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, 

sehingga untuk mengamankan pemberian kresit dan menutup 

kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan 

pengikatan jaminan atau agunan. 

Perjanjian kredit Bank pada umumnya memuat serangkaian 

klausula atau covenant dimana sebagian besar dari klausula tersebut 

merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian 

kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang 

diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek 

finansial dan hukum.55 

Dari aspek financial, klausula melindungi kreditur agar dapat 

menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada 

nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur 

                                                   
55  Norton Joseph (Ed), Commercial Loan Documentation Guide, New York: Matthew 

Bender and Co.,1989, Bab 11.02, hal. 11-9 
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apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Sedangkan aspek hukum merupakan sarana untuk melakukan 

penegakan hukum agar debitur dapat memenuhi substansi yang telah 

disepakati di dalam perjanjian kredit.56 

Terdapat 2 (dua) macam klausula yaitu positive atau affirmative, 

sedangkan tindakan yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak 

boleh dilakukan disebut negative covenant.57 

Perbedaan yang utama antara kedua klausula itu adalah 

pelanggaran atas suatu hal dari klausula negative mendasari atas 

kelalaian seketika, sedangkan pelanggaran atas klausula affirmative  

umumnya diikuti oleh masa tenggang.58 

Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur pada 

perjanjian kredit umumnya adalah :59 

Pertama, klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah 

debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika 

diperlukan oleh pihak kreditur; 

Kedua, klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas 

bilamana nasabah debitur mengalami masalah dalam kondisi 

keuangannya. 

Ketiga, klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, 

perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur bisnis debitur 

dan penyikapan keuangan secara penuh kepada kreditur. 

Kartu Kredit sendiri menurut beberapa sumber diartikan sebagai 

berikut : 

                                                   
56    Ibid, hal 11-9 dan 11-10. 
57   Sutan Remy Sjahdeini, Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum, 

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 156 – 157. 
58    Norton Joseph, Op.Cit., hal. 11-7 
59    Norton Joseph, Op.Cit., hal. 11-12 
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Menurut Suryohadibroto dan Prakoso Kartu Kredit adalah alat 

pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat 

digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan 

jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima Kartu 

Kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk 

menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (cash 

advance). 60 

Menurut Munir Fuady Kartu Kredit merupakan kartu yang 

umumnya terbuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas 

dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap 

siapa Kartu Kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan 

pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat 

tertentu, seperti hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan 

lain-lain.61   

Black’s Law Dictionary memberikan rumusan tentang “credit 

card” sebagai berikut: 

“any card, plate, or other like credit devise existing for the 
purpose of obtaining money, property, labor or services on 
credit. The term does not include a note, check, draft, money 
order or other like negotiable instrument.”62(Terjemahan bebas 
dari penulis: suatu kartu, lempengan, atau seperti alat kredit 
yang dibuat dengan tujuan untuk memperoleh uang, 
kepemilikan, tenaga kerja atau jasa dengan cara kredit. Istilah ini 
tidak termasuk surat berharga, cek, bilyet, giro atau alat 
transaksi lainnya.) 

 

                                                   
60    Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2007, 

hal.90 
61    Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006 

hal. 174 
62    Henry Campbell Black,Op.Cit., hal.369 
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Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8)  

menyebutkan tentang definisi usaha Kartu Kredit adalah kegiatan 

pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan Kartu Kredit. 

Kartu Kredit menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) : 

Kartu Kredit adalah APMK dengan menggunakan kartu yang 
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban 
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 
pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai 
dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi 
terlebih dahulu oleh Penerbit atau Acquirer, dan Pemegang 
Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban 
pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara 
sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kartu 

Kredit adalah alat pembayaran yang merupakan sarana pengganti 

alat pembayaran tunai dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-

hari. 

Pemerintah pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Menteri  

Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/Pmk.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini tidak spesifik mengatur 

tentang Kartu Kredit. Pasal 1 ayat (b) dari Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 ini mengungkapkan mengenai 

perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan 

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga 

Pembiayaan. Dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, 

menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

84/Pmk.012/2006 menegaskan kembali  bahwa usaha Kartu Kredit 

bagian usaha lembaga pembiayaan. 
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Bank Indonesia pada tanggal 13 April 2009 menetapkan 

Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan alat pembayaran 

menggunakan kartu (APMK) yaitu dengan PBI No. 11/11/PBI/2009. 

Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur secara spesifik 

mengenai tata cara pelaksanaan Kartu Kredit. 

Selain itu Bank Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan 

nasabah telah terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan pada tahun 

2005 dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 

tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/7/PBI/2005 telah mengalami amandemen terhadap 

beberapa pasalnya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 63 

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah. menyatakan bahwa bank 

berkewajiban menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis 

mengenai penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian 

pengaduan, serta pemantauan penyelesaian pengaduan. Menurut 

Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sesuai 

dengan perubahan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 10/10/PBI/2008  bahwa Bank juga berkewajiban melaporkan 

penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada 

Bank Indonesia.  

                                                   
63   Amandemen terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008 hanya pada 3 (tiiga) pasal saja 
yaitu ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18. 



 

39 
 

Perjanjian adalah sumber hukum utama Kartu Kredit dari segi 

perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum 

utama Kartu Kredit dari segi publik. 64  

Perjanjian Kartu Kredit terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu : 

a. Perjanjian penerbitan Kartu Kredit yaitu perjanjian yang dilakukan 

antara pihak penerbit Kartu Kredit dengan pemegang Kartu Kredit 

untuk penerbitan Kartu Kredit.65 

b. Perjanjian penggunaan Kartu Kredit yaitu perjanjian yang terjadi 

antara para pihak yang terkait dalam penggunaan Kartu Kredit.66 

Perjanjian yang ditekankan dalam tesis ini adalah perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit. Pihak-pihak yang dimaksud Perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit ini menurut Munir Fuady adalah serupa 

dengan perjanjian kredit Bank yang harus dibayar kembali secara 

mencicil maupun sekaligus.67   

Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam Perjanjian Penerbitan 

Kartu Kredit adalah  sebagai berikut :68 

a. Bank Penerbit Kartu Kredit atau yang disebut sebagai issuer Bank 

memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu 

atau card holder serta mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pembayaran kepada merchant. Bank penerbit mengeluarkan 

produk Kartu Kredit untuk :   

1. Sarana promosi dan meningkatkan citra Bank karena 

ketentuan hanya Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat 

                                                   
64    Sunaryo, Op.Cit, hal. 118    
65    Op.Cit., hal.134 
66    Op.Cit., hal 135 
67    Munir Fuady, Op.Cit., hal 232 
68   Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan,Op.Cit., hal. 

22 - 23 
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dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat 

menerbitkan Kartu Kredit. 

2. Dapat  membantu masyarakat, khususnya bagi golongan 

menengah ke atas. 

3. Memperoleh pendapatan (income) berupa bunga (interest), 

apabila pemegang kartu atau card holder hanya membayar 

sebagian dari kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan 

dari penerbit kartu berupa uang pangkal (joining fee) dan iuran 

tahunan (annual fee) dari pemegang kartu atau card holder 

yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Bank penerbit. 

Sedangkan dari merchant, Bank penerbit memungut discount 

rate sesuai dengan yang telah disepakati serta iuran 

keanggotaan. 

b.  Pemegang Kartu atau yang disebut dengan card holder adalah 

seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank penerbit 

untuk menggunakan Kartu Kredit dalam melakukan transaksi 

dengan merchant yang telah ditetapkan oleh Bank penerbit. 

Seseorang memiliki Kartu Kredit dengan mempertimbangkan 

kemanfaatannya, yaitu; 

1. Praktis dan nyaman. Praktis karena pemegang kartu tidak 

perlu memegang uang tunai, sedangkan kenyamanan terjamin 

karena pemegang kartu tidak perlu merasa khawatir akan 

kekurangan uang pada saat pembayaran, karena dengan 

Kartu Kredit yang bersangkutan dapat memanfaatkan fasilitas 

kredit yang diberikan .  
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2. Pembayaran dapat dilakukan dengan secara penuh (full 

payment) atau dengan mengangsur dan membayar terlebih 

dahulu pembayaran minimal (minimum payment). 

3. Pemegang kartu mencerminkan status sosial tertentu, 

dikarenakan tidak semua orang dapat memiliki Kartu Kredit. 

c.  Penjual (Merchant) adalah seseorang yang bersedia menerima 

pembayaran dengan Kartu Kredit dan telah melakukan kerjasama 

dengan Bank penerbit. Manfaat yang dapat diterima oleh 

merchant : 

1. Meningkatkan penjualan karena pemegang kartu atau 

cardholder merasa lebih aman berbelanja di tempat 

merchant. 

2. Dapat digunakan untuk mempromosikan usaha daripada 

merchant. 

Dari terlibatnya pihak-pihak tersebut di atas Perjanjian Kartu Kredit 

dibagi atas 2 (dua)  jenis perjanjian yaitu; perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit sebagai perjanjian pokok, dan perjanjian penggunaan Kartu 

Kredit sebagai perjanjian assesoir.  

Bagan di bawah ini akan menjelaskan hubungan transaksi para 

pihak dalam Kartu Kredit  :69 

 

 

 

                                                   
69  Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta : Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 1999, hal. 356 
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Perjanjian penerbitan Kartu Kredit bersifat bilateral, yaitu antara 

pihak penerbit Kartu Kredit dan pihak pemegang Kartu Kredit. Adapun 

perjanjian penggunaan Kartu Kredit bersifat segitiga, yaitu antara 

pihak penerbit Kartu Kredit (Issuer), pemegang Kartu Kredit (Card 

Holder), dan penjual (merchant). Dalam tesis ini penekanan penelitian 

adalah terhadap substansi perjanjian pokok yaitu perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit yaitu antara pihak perusahaan penerbit Kartu 

Kredit (Issuer) dengan Pemegang Kartu Kredit (Card Holder), 

meskipun tidak terlepas terhadap perjanjian  accesoir (tambahan). 

Unsur-unsur perjanjian kredit dapat diterapkan dalam prosedur 

penerbitan Kartu Kredit. Unsur yang pertama yaitu unsur kepercayaan 

merupakan hal prinsip dalam penerbitan Kartu Kredit. Bank dalam 

menilai kelayakan dari pemohon mempertimbangkan berdasarkan 

Pemegang  Kartu 
/ Cardholder 

Pemegang  
Barang Jasa / 

Merchant 

Bank Penerbit / Issuer 

Barang / Jasa 

Transaksi 

Statement 
Tagihan 

Pembayaran 
dikurangi 

Pembayaran 
Cicilan dan Bunga 

 

Tagihan (100 

Perjanjian Perjanjian 
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kelengkapan data yang diserahkan oleh pemohon bersama dengan 

aplikasi atau formulir yang telah ditandatangani. 70 

Unsur yang kedua adalah waktu. Dalam Perjanjian Penerbitan 

Kartu Kredit berisikan tenggang waktu mengenai pemegang kartu 

utama untuk memiliki kartu tambahan yang umumnya adalah 12 (dua 

belas) bulan. 71 

Unsur ketiga adalah unsur prestasi. Unsur prestasi ini harus 

dicerminkan oleh para pihak. Pihak Bank atau perusahaan penerbit 

Kartu Kredit dan pemegang kartu secara timbal balik memberikan 

prestasi. Pemegang Kartu Kredit harus membayar biaya-biaya yang 

disesuaikan dengan jenis kartu yang diterbitkan. Biaya-biaya itu terdiri 

atas biaya tahunan untuk pemegang kartu utama dan kartu 

tambahan, sedangkan biaya administrasi dikenakan terhadap biaya 

penarikan uang tunai (cash advance).72 

Unsur keempat yaitu unsur risiko harus diterapkan oleh karena 

penerbitan Kartu Kredit memiliki risiko yang sangat tinggi. Hal ini 

dikarenakan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit umumnya tidak 

diisyaratkan adanya agunan. Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit 

memiliki risiko jika tidak dikaitkan secara cross collateral dengan 

fasilitas kredit yang dimiliki pada Bank tersebut. 73 

2.1.4   Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian menjadi landasan dari konstruksi berpikir 

para pihak ketika para pihak menyusun sebuah kontrak atau 

                                                   
70  Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan, Op.Cit., 

hal 11 
71    Loc.Cit. 
72     Loc.Cit 
73  Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral, Op.Cit,  hal. 12 
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perjanjian supaya kontrak mereka tidak batal demi hukum maupun 

dapat dibatalkan.   

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit merupakan salah satu 

perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam 

sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan 

lintas batas yuridiksi.  

Sebagai suatu peranjian, perjanjian penerbitan Kartu Kredit harus 

memenuhi unsur-unsur perjanjian yaitu, unsur essensalia, unsur 

naturalia, dan unsur accidentalia. Pertama, unsur essensalia adalah 

unsur yang selalu harus ada di dalam  suatu perjanjian.  

Unsur esensalia terdiri dari; 

a. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini 

didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak. 

b. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri. 

c. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut  tergantung 

satu dengan yang lainnya. 

d. Para pihak mengkehendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat 

hukum. 

e. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban 

yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban 

kedua belah pihak. 

f. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, 

74 

Kedua, unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-

undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang 

                                                   
74   Tan Thong Kie., Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve,  

2007, hal. 406 



 

45 
 

tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada 

pada perjanjian tersebut. 

Ketiga, unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang secara 

khusus diperjanjikan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak 

mengatur tentang hal tersebut. 

Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak ada perjanjian, 

berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Setelah 

mengetahui adanya suatu perjanjian, langkah perjanjian telah 

dipenuhi oleh para pihak. selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat 

umum sahnya suatu perjanjian.  

Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan syarat-syarat tersebut 

meliputi baik orang-orang (subjek) maupun objek. Pasal 1320 

KUHPerdata menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap 

perjanjian. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu 

perjanjian dapat berlaku sah.  

Adapun keempat syarat tersebut adalah75 

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian. 

2. Kecakapan para pihak. 

3. Suatu Hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, 

yaitu: Pertama merupakan Syarat subyektif, yaitu suatu syarat yang 

menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan kata lain 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subyek yang membuat 

perjanjian, yang meliputi kesepakatan mereka untuk mengikatkan 

dirinya dan kecakapan mereka untuk membuat perjanjian itu. 
                                                   
75    Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Op.Cit., hal 73 
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Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, 

artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh 

salah satu pihak. Kedua ; Syarat obyektif, yaitu syarat yang 

menyangkut pada obyek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang 

halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan perjanjian 

itu dianggap tidak pernah ada. 

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian 

maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan 

kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang 

mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. 

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang 

disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara para pihak. 

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). 

Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi 

(acceptatie).76  

Kesepakatan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit dilakukan 

oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan 

dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan 

penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi 

persyaratan yang ditentukan, pihak Bank akan memproses aplikasi 

tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi 

pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, Bank akan menerbitkan 

Kartu Kredit. Pemberitahuan pihak Bank yang diterima oleh pemohon 

merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. 

                                                   
76  Loc.Cit. 
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Syarat kedua adalah kecakapan. Unsur kecakapan dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit, seperti halnya dalam perjanjian 

pada umumnya. Pada asasnya, setiap orang yang telah dewasa dan 

sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan 

para pihak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap Pasal 1320 ayat (2) 

KUHPerdata tentang pengaturan usia dewasa.  

Syarat ketiga adalah “suatu hal tertentu”. Untuk mengetahui yang 

dimaksud dengan hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan 

dalam: 

Pasal 1132 KUHPerdata: Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan. 

Pasal 1333 KUHPerdata: Suatu persetujuan harus mempunyai 

sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal 

jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

Pasal 1334 KUHPerdata: Barang-Barang yang baru akan ada di 

kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah 

diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum 

terbuka,… 

Dari ketiga pasal 1132, 1333, 1334 KUHPerdata dapat 

disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian harus 

berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat 

ditentukan jenisnya. 

Menurut Johannes Ibrahim bahwa objek perjanjian dalam konteks 

penerbitan Kartu Kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan Kartu 

Kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang 
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kartu yang merupakan gabungan antara kartu utama dan kartu 

tambahan.77 

Fasilitas pinjaman ini diberikan batas kredit atau dikenal dengan 

sebutan plafond atau pagu kredit, artinya limit yang boleh digunakan 

oleh pemegang kartu, Penarikan yang melebihi batas kredit harus 

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak Bank. Jika 

pemegang kartu menggunakan kartu melebihi batas kredit yang 

diberikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, maka 

pemegang kartu harus segera melunasi kelebihan tersebut, dan atas 

kelebihan jumlah pemakaian tersebut akan dikenai denda yang 

besarnya ditetapkan oleh Bank. Bank berhak merubah besarnya 

batas kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang 

kartu.78 

Syarat keempat adalah “suatu sebab yang halal”. Perkataan 

“sebab” merupakan padanan dari kata dalam Bahasa Belanda 

“oorzaak” dan bahasa latin “causa” dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

kesusialan baik dan ketertiban umum. 

Penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan keempat dapat 

ditemukan dalam ; 

Pasal 1335 KUHPerdata : “suatu persetujuan tanpa sebab, atau 

yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, 

tidak mempunyai kekuatan.” 

                                                   
77  Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan,Op.Cit., 

hal. 47 
78  Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan,Op.Cit 

hal.48 
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Pasal 1336 KUHPerdata : “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, 

tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang 

lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannnya namun demikian 

adalah sah.” 

Pasal 1337 KUHPerdata: “suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum.” 

Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa 

penerbitan Kartu Kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu 

sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang 

giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang dan jasa. 

Dengan ditandatanganinya perjanjian penerbitan kartu, 

memberikan akibat-akibat hukum bagi para pihak. 

Ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum dalam perjanjian 

pada umumnya, tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan Pasal 

1341 KUHPerdata. 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Pasal 1338 

KUHPerdata ayat (1)) 

Perkataan “secara sah”, berarti memenuhi semua syarat-syarat 

keabsahan perjanjian,yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Selanjutnya perkataan “berlaku sebagai undang-undang” berarti 

mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti layaknya suatu 

undang-undang yang mengikat terhadap siapa undang-undang 

tersebut diberlakukan. 
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Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undan-undang dinyatakan untuk itu. (Pasal 1338 KUHPerdata ayat (2)  

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, 

janji itu mengikat, para pihak tidak dapat menarik diri secara sepihak 

dari akibat-akibat perjanjian yang ditutupnya. Secara sepihak berarti 

tanpa sepakat dari pihak yang lainnya. Bila dihubungkan dengan 

kedua unsur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu “dibuat 

secara sah” dan “mengikat sebagai undang-undang”; maka perjanjian 

yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian-

perjanjian yang telah dibuat secara sah. Maksudnya memenuhi 

semua syarat keabsahan  suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa 

persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbicara tentang 

itikad baik di dalam pelaksanaan suatu perjanjian.  

Menurut Subekti, pelaksanaan suatu perjanjian harus 

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan harus berjalan 

pada jalur sepatutnya.79  

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdata, tersimpul 2 (dua) 

asas : 

a. Asas janji itu mengikat: 

Menurut asas ini, janji itu menimbulkan hutang yang harus 

dipenuhi. Karena janji itu mengikat, maka perjanjian menurut 

KUHPerdata mempunyai sifat konsensual. 
                                                   
79     Subekti, Hukum Perjanjian,Op.Cit., hal.41-42 
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b. Asas kebebasan berkontrak 

Menurut asas ini, pada prinsipnya setiap orang bebas 

untukmenutup perjanjian, mengatur sendiri perjanjian, selama hal 

ini tidak dilarang menurut undang-undang, kesusilaan baik 

maupun ketertiban umum. 

Pelaksanaan suatu perjanjian tidak luput dari unsur-unsur 

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.  

Pasal 1339 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa 

persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala 

sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan atau undang-undang. 

Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa isi perjanjian itu 

tidak hanya mengikat yang secara “tegas diperjanjikan” tetapi juga 

yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 

 Ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dapat 

dikelompokkan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa 

(dwingenrecht). Ketentuan yang bersifat memaksa, tidak 

memperkenankan pihak-pihak untuk menyingkirkan ketentuan 

tersebut. 

Hal ini biasanya berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum, 

atau kepentingan umum. Sedangkan terhadap ketentuan umum yang 

bersifat menambah, para pihak dapat mengadakan penyimpangan, 

dan kehendak pihak-pihak itu dihormati oleh hukum. Peran hukum 

dapat terasa, bila terdapat hal-hal yang tidak diatur dan dapat terjadi 

sengketa, maka ketentuan dari hukum yang bersifat menambah dapat 

digunakan. 
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2.1.5   Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimba ngan 

 Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai 

suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan 

sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas 

hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke 

dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam 

sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, 

moral, dan sosial masyarakatnya.80 

 Paul Scholten menguraikan definisi tentang asas hukum sebagai 

berikut : 

Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang 
sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 
berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-
keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.81 
Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 

suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum 

pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. 

Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sangat banyak.           

Di dalam Buku III KUHPerdata dikenal lima asas penting, yaitu asas 

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt 

servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas 

kepribadian. 82   

                                                   
80   Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka 

Hukum Nasional, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-
undangan, Jakarta 19-20 Oktober 1988. 

81   J.J.H.Bruggink (alih bahasa:Arief Sidharta), Refleksi Tentang Hukum, Bandung : 
Citra  Aditya Bakti, 1996,hal 119-120 

82   Salim, H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008 hal. 9 
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Dalam tesis ini asas kebebasan berkontrak dan asas 

keseimbangan digunakan sebagai dasar analisis untuk meneliti 

substansi dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

2.1.5.1  Asas Kebebasan Berkontrak 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit lahir dari adanya asas 

kebebasan berkontrak. Sejarah mengenai asal mula asas 

kebebasan berkontrak yaitu pada abad pertengahan di Eropa 

bersamaan dengan munculnya teori hukum klasik laissez 

faire yang merupakan reaksi dari mercantile system.83 

Pelopor dari asas kebebasan berkontrak, Thomas Hobbes 

menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan 

bagian dari kebebasan manusia. Menurut Hobbes kebebasan 

hanya dimungkinkan apabila orang dapat bertindak sesuai 

dengan hukum.84  

Prinsip dalam Unidroit Principles of International 

Commercial Contracts 2004 Pasal 1.1 menyatakan tentang 

freedom of contract ; The parties are free to enter into a 

contract and to determine its content. (Terjemahan bebas 

penulis : Para pihak diberikan kebebasan untuk membuat 

kontrak dan menentukan isi kontrak tersebut.) 

Prinsip bahwa orang terikat pada perjanjian-perjanjian 

mengasumsikan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam 

masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu-lintas yuridis 

                                                   
83  Essel R. Dillavou (et.all), Principle of Business Law, Prentice Hall Inc., New Jersey, 

1962, hal. 51- 55 
84  J.M.Beekhuis, Contract en Contractvrijheid, Djakarta ; Groningen, 1953, hal. 5 



 

54 
 

dan dalam hal ini mengimplikasikan prinsip kebebasan 

berkontrak.85 

Para pihak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

diberikan kebebasan dalam menentukan untuk membuat atau 

tidak membuat perjanjian. Mereka berhak untuk melakukan 

perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit. Menurut Hugo Grotius, seorang 

tokoh terkemuka dari aliran hukum alam, mengatakan bahwa 

hak untuk membuat perjanjian adalah salah satu dari hak-hak 

asasi manusia. Dikemukakannya bahwa ada suatu supreme 

body of law yang dilandasi oleh nalar manusia (human 

reason) yang disebutnya sebagai hukum alam (natural law). 

Ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan 

sukarela dari seseorang yang dijanjikan sesuatu kepada 

orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan 

menerimanya. Kontrak tersebut adalah melebihi dari sekedar 

suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada 

pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu.86 

Asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari 

paham individualism bahwa setiap orang bebas untuk 

memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Namun paham 

individualism memberikan peluang luas kepada golongan 

kuat dalam sisi ekonomi untuk menguasai golongan yang 

lemah dalam sisi ekonomi. Pihak yang kuat menentukan 

                                                   
85    Peter Heffrey, Principles of Contract Law, Sydney : Thomson Legal and Regulatory 

Limited, 2002, hal. 5 
86  Peter Aronstam, Consumer Protection, Freedom of Contract and The Law, Juta and  

Company, Limited, Cape Town, 1979, hal.1  
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kedudukan pihak yang lemah.87 Kebebasan untuk 

mengadakan kontrak bagi pemohon Kartu Kredit (applicant) 

sebagai seorang individu yang memerlukan jasa dari 

perusahaan penerbit Kartu Kredit (Issuer) diwujudkan dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit. Hak pemohon Kartu Kredit 

sebagai individu yang dipandang dari pihak yang 

membutuhkan dapat memberikan peluang perusahaan 

penerbit Kartu Kredit (Issuer) untuk menentukan secara 

sepihak isi dari perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni 

dalam arti materiil dan dalam arti formil. Pertama-tama, 

kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita 

memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau 

substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada 

tipe-tipe persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan 

terhadap persetujuan hanya dalam bentuk ketentuan-

ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut 

harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk 

aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-

jenis persetujuan tertentu. Kedua, kebebasan berkontrak 

dalam arti formil, yakni sebuah persetujuan dapat diadakan 

menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya disini tidak 

ada persyaratan apapun tentang bentuk. persesuaian tentang 

kehendak. Kesepakatan antara para pihak saja sudah cukup. 

                                                   
87    Ibid. hal.84 
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Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga 

dinamakan prinsip konsensualitas.88  

Tinjauan mengenai 2 (dua) sudut asas kebebasan 

berkontrak baik secara formil maupun materiil ini akan 

tergambar jelas pada Bab IV dari hasil penelitian, mengenai 

proses perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang terjadi di 

lapangan. Kesepakatan antara perusahaan penerbit Kartu 

Kredit (issuer) dengan pemegang Kartu kredit (card holder) 

hanya terjadi secara formil saja atau terjadi juga secara 

materiil. 

John Stuart Mill juga mengungkapkan hal yang serupa 

dengan prinsip di atas yaitu dengan menggunakan konsep 

kebebasan berkontrak melalui 2 (dua) asas:89 Asas umum 

pertama mengatakan bahwa hukum tidak dapat membatasi 

syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Hal ini 

berkaitan dengan menentukan sendiri isi perjanjian. Asas 

umum kedua mengemukakan bahwa pada umumnya 

seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk 

memasuki suatu perjanjian. Asas umum yang kedua 

menegaskan bahwa kebebasan berkontrak meliputi 

kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa 

dia berkeinginan atau tidak membuat perjanjian. Calon 

pemegang Kartu Kredit dalam hal ini tidak dapat dipaksakan 

untuk menjadi pemegang Kartu Kredit tertentu melainkan 

memang dari kehendak calon pemegang yang ditunjukkan 

                                                   
88    Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Op.Cit., hal. 99-100. 
89  John Stuart Mill, On Liberty atau Perihal Kebebasan, terj. Alex Lanur, Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia,1996, hal.1,  lihat juga Peter Aronstam, Op.Cit, hal. 1 
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dari permohonan formulir aplikasi yang ditandatanganinya. 

Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit (issuer) berhak untuk 

menerima atupun menolak permohonan yang diajukan sesuai 

dengan pertimbangan dan hasil penilaian perusahaan 

penerbit Kartu kredit (issuer). 

Kebebasan berkontrak adalah essensial, baik bagi 

individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan 

pribadi dan di dalam lalu-lintas kemasyarakatan serta untuk 

mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, 

maupun bagi masyarakat sebagai satu kesatuan, sehingga 

hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai 

suatu hak dasar.90 

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas 

kebebasan  dalam hal membuat perjanjian (beginsel der 

contracts vrijheid).91  Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata yang menerangkan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.92  

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditemukan 

dalam istilah ”semua”. Kata semua menunjukkan bahwa 

setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 

keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan 

perjanjian. 

                                                   
90  Ibid., hal. 37 
91  Suharnoko, Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus, Jakarta : Kencana, 2004,  

hal. 3 
92    Tan Thong Kie., Op.Cit., hal. 411 
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“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, 

baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh 

undang-undang. Asas Kebebasan Berkontrak (beginsel der 

contracts vrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu 

kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu 

diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 

1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat.93  

Menurut Hukum Perjanjian Indonesia seseorang bebas 

untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang 

dikehendakinya oleh karena Indonesia menganut sistem yang 

terbuka. Undang-undang hanya mengatur orang-orang 

tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, 

pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 

KUHPerdata.   

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang 

bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat 

perianjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak 

cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331 KUHPerdata, 

ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat 

perjianjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut 

pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap 

sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang 

tidak cakap.  

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam Hukum 

Perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpulkan dalam 

                                                   
93  Mariam Darus Badrulzaman,dkk., Op.Cit., hal. 84 
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rumusan pasal-pasal 1329, 1332 dan 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak 

cakap” (Pasal 1329 KUHPerdata). 

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 

dapat menjadi pokok perjanjian” (Pasal 1332 KUHPerdata) 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

(Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) 

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut 

hukum perjanjian Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian. 

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin 

membuat perjanjian. 

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari 

perjanjian yang dibuatnya. 

d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian. 

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi 

ketentuan undang-undang yang bersifat opsional 

(anvullend, optional).94 

Dalam perjalanan dari asas kebebasan berkontrak, 

berlakunya asas ini tidaklah mutlak. KUHPerdata memberikan 

                                                   
94   Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang 

Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 
Jakarta, 1993, hal.147 
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pembatasan berlakunya asas kebebasan berkontrak, dalam 

ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan 

bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya 

sepakat dari pihak yang membuatnya. 

Dari isi pasal 1320 ayat (2) KUHPerdata dapat 

disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu 

perjanjian dibatasi oleh kecakapan. Pasal 1320 ayat (4) 

juncto Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa para 

pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang 

menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan 

dengan ketertiban umum. 

Pasal 1332 KUHPerdata memberikan arah mengenai 

kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang 

menyangkut obyek perjanjian. Menurut ketentuan ini adalah 

tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, 

hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja 

yang dapat dijadikan objek perjanjian. 

Pembatasan lainnya terhadap asas kebebasan 

berkontrak dari sudut perundang-undangan, kesusilaan dan 

ketertiban umum dengan merujuk ketentuan-ketentuan: 

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 

karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan”. (Pasal 1335 KUHPerdata) 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 

undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 

baik atau ketertiban umum”. (Pasal 1337 KUHPerdata) 
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Pembatasan kebebasan berkontrak dari cacat dalam 

kehendak terdiri atas empat bentuk, yaitu kekhilafan, 

paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.95 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas 

kebebasan berkontrak adalah tidak mutlak namun terdapat 

batasan-batasan yang diatur dalam KUHPerdata. Berkaitan 

dengan perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang melibatkan 

pihak kreditur (perusahaan penerbit Kartu Kredit) dan debitur 

(pemegang Kartu Kredit), para pihak diperbolehkan secara 

bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, 

kebebasan para pihak ini harus tetap memperhatikan 

batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, kepatutan dan kebiasaan. 

2.1.5.2  Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak 

memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas 

keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, 

asas persamaan menempatkan para pihak di dalam 

persamaan derajat. Kreditur mempunyai kekuatan untuk 

menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut 

pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur 

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan 

itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur 

yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk 

                                                   
95    Asser – Hartkamp, Verbintennssenrecht Deel I, De Verbintenis in Het Algemen, 

Tjeen Link, Zwolle, 1998, hal. 38 
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memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan 

debitur menjadi seimbang.96 

Asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan 

asas kebebasan berkontrak dilandaskan pada pola pemikiran 

barat, sedangkan asas keseimbangan diangkat dan 

dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan 

pada gotong royong, tolong menolong dan kekeluargaan.97 

Herlien Budiono mengungkapkan asas keseimbangan 

dengan merujuk pada uraian Moh. Koesnoe tentang asas 

laras (harmoni) dalam hukum adat Indonesia. Asas laras 

berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan 

kebutuhan estetis yang hidup dalam masyarakat. Asas ini 

memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga 

penyelesaiannya itu dianggap memuaskan dari ukuran 

kebutuhan dan perasaan hukum dan moral. Maksudnya 

adalah segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti 

sebelum sengketa muncul dan mengganggu keseimbangan 

masyarakat)”.98 

Asas keseimbangan adalah sesuai dengan hukum adat. 

Contoh konkretnya bahwa asas laras nyata diterapkan dalam 

konsep perkawinan jujur dalam masyarakat hukum adat 

Indonesia. Jujur (semacam mas kawin) dalam perkawinan 

adat Batak wajib diberikan kepada keluarga pengantin 

                                                   
96  Mariam Darus Badrulzaman,dkk,Op.Cit, hal. 88 
97   Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, 

Op.Cit,hal.361 
98   Herlien Budiono,Op.Cit.,hal.183, lihat juga ; Moh.Koesnoe, Opstellen over 

hedendagse adat;adatrecht en rechsontwikkling van Indonesie, Nijmegen, 1977, 
hal.20 
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perempuan sebagai pemulih keseimbangan magis-religius 

kedua keluarga mempelai. Keluarga pengantin perempuan 

wajib mendapat jujur agar tidak menjadi pincang kehilangan 

satu anggotanya diambil keluarga mempelai laki-laki, 

sedangkan keluarga laki-laki wajib membayar jujur agar tidak 

keberatan menambah satu anggota keluarga. Dengan begitu 

tercapai keseimbangan dan keabsahan perkawinan. 

Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat baik 

untuk diterapkan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

Dalam aplikasi formulir penerbitan Kartu Kredt tergambar 

bahwa terdapat pembatasan kewajiban pihak perusahaan 

penerbit Kartu Kredit yang ditetapkan secara sepihak oleh 

perusahaan penerbit Kartu Kredit (Issuer).  Pembatasan 

kewajiban salah satu pihak ini mengindikasikan kedudukan 

yang tidak seimbang. Perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

idealnya harus terdapat keseimbangan hak dan kewajiban 

para pihak sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat 

terlindungi. 

 

2.2   Kajian Teori 

2.2.1 Teori Kehendak 

Teori ini dipergunakan penulis untuk menganalisis tentang 

pengaruh kehendak para pihak dalam mengikatnya perjanjian yang 

mereka buat berkenaan dengan pertemuan kehendak para pihak 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang diteliti.  

Teori kehendak adalah salah satu teori dari hukum kontrak klasik. 

Menurut teori kehendak suatu kontrak menghadirkan suatu ungkapan 
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kehendak diantara para pihak, yang harus dihormati dan dapat 

dipaksakan berlakunya oleh pengadilan. Dalam teori kehendak 

terdapat asumsi bahwa suatu kontrak melibatkan hak dan kewajiban 

yang dibebankan kepada para pihak. 

Teori kehendak telah dihubungkan dengan pandangan ekonomi, 

politis dan filosofis dan ideologinya bersumber pada pandangan liberal 

“laissez faire”. 99 

Gr. Van der Burght mengemukakan mengenai ajaran kehendak 

(wilsleer). Ajaran ini mengutarakan bahwa faktor yang menentukan 

terbentuk tidaknya suatu persetujuan adalah suara batin yang ada 

dalam kehendak subyektif para calon kontraktan.100 

Para pihak dalam suatu perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga 

melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa para pihak 

harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan 

mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya.  

Teori kehendak (will theory) mengungkapkan bahwa yang paling 

penting adalah “hasrat” (will atau intend) dari pihak yang memberikan 

janji.101  

Subekti mengungkapkan bahwa: “…Perikatan yang lahir dari 

perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang 

membuat suatu perjanjian…”102 

Niuewenhuis memilih kehendak sebagai titik tolak pemikirannya 

tentang landasan perbuatan hukum:  

                                                   
99  Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral, Bandung : Refika Aditama, 

2004, hal. 5 
100   Gr. Van Der Brught, Buku Tentang Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal.28 
101   Munir Fuady, Op.Cit.hal. 4 
102   Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979, hal.3 
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“Hukum keperdataan bangun dan runtuh sejalan bersama 
pengakuan atas hak dasar menentukan nasib sendiri. 
(…)Kepemilikan dan perjanjian, dua tema inti dari hukum 
keperdataan hanya mungkin dipahami sebagai produk dari 
otonomi manusia tersebut.103 

Kontrak/perjanjian semata-mata adalah suatu pernyataan 

kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu 

syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka kontrak 

yang dibuat tidak dapat ada.  

Pernyataan atau deklarasi semata tidaklah cukup untuk 

melahirkan suatu kontrak. Menurut Kelsen, pernyataan ini baru akan 

mengikat apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada pihak lainnya 

dan pihak lainnya ini menyatakan penerimaannya. Kelsen menyebut 

adanya tindakan dua pihak ini sebagai transaksi hukum dua pihak (two 

sided legal transactions).104 Dalam proses lahirnya perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit, permohononan dari pemohon Kartu Kredit 

semata-mata tidaklah berarti apabila pihak perusahaan penerbit Kartu 

Kredit tidak berkehendak untuk menyetujui permohonan penerbitan 

Kartu Kredit tersebut.  

Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak105 

yaitu: 

a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji 

b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih 

pihak dalam suatu perjanjian. 

                                                   
103   Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,,Op.cit.    

hal. 384 
104  Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge: Harvard U.P., 1949,   

hal. 137 
105   Stephen Graw, An Introduction to The Law Of Contract, Thomson Legal and    

Regulatory Limited, Sydney, 2002,hal. 25 
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c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk 

kewajiban;dan 

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum. 

Dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit dirumuskan janji-janji 

antara para pihak melalui klausula- klausula hak dan kewajiban antara 

pihak penerbit Kartu Kredit (Issuer) dengan pemegang Kartu Kredit 

(card holder).   

Kehendak para pihak yang dirumuskan dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit ini harus dinyatakan oleh para pihak. Suatu 

pernyataan kehendak antara pihak penerbit Kartu Kredit (Issuer) 

dengan pemegang Kartu Kredit (card holder) merupakan suatu syarat 

yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka perjanjian 

penerbitan kartu kredit yang dibuat tidak dapat ada. 

Teori kehendak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit adalah 

sebagai teori yang menegaskan bahwa terdapat kebebasan bagi para 

pihak untuk mewujudkan kehendaknya yang dinyatakan dalam 

transaksi hukum dua belah pihak (secara bilateral) yaitu melalui 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit.  

 

2.2.2 Teori Keadilan 

  Teori selanjutnya yang dipergunakan penulis untuk menganalisis 

permasalahan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang diteliti 

adalah teori keadilan. 

 Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dari hukum 

yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian. Teori 

ini menjawab berkenaan dengan bentuk dan isi perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit yang idealnya harus memenuhi keadilan bagi para pihak. 
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Intisari hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. 

Karenanya pengertian tradisional, yang menggabungkan hukum 

dengan etika (yakni keadilan), tetap dapat dipertahankan.106  

 Satjipto Raharjo telah mencatat beberapa rumusan atau 

pengertian keadilan yang diungkapkan beberapa pakar:107 

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus 

menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang 

semestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas 

ius suum cuique tribuendi – Ulpianus); 

2. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan 

dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama 

dari orang lain. (Herbert Spencer); 

3. John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai fairness, yang 

mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan 

rasional yang berkehendak untuk mengembangkan 

kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapatkan 

kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu 

merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk 

memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. 

Pemikiran tentang Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, 

sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang 

telah berkembang lama, mengenai pengertian keadilan yang abadi, 

yaitu suatu keadilan yang tidak berubah-ubah sifatnya, yang dinyatakan 

                                                   
106    Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995,  hal. 77 
107     Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya, 2000, hal 163 - 165 
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dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam  

tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya. 108 

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum sifat dari keadilan 

itu dapat dlilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang 

menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti 

materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-

cita keadilan masyarakat.109  

Pada garis besarnya perdebatan keadilan terbagi atas dua arus 

pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik, sedangkan 

yang kedua adalah keadilan yang rasional. Keadilan yang metafisik 

diwakili oleh Plato, sedangkan keadilan yang rasional diwakili oleh 

pemikiran Aristoteles.  

Pemetaan dua arus utama keadilan utama pemikiran keadilan ini 

kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls 

menjelaskan perihal aliran pemikiran keadilan, yang pada dasarnya 

tidak berbeda dengan Plato, bahwa pada umumnya aliran pemikiran  

dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang 

pertama aliran etis dan kedua aliran institutif. Aliran yang pertama 

menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat 

keadilan itu sendiri, sementara yang kedua, sebaliknya yaitu lebih 

mengutamakan manfaat dari pada hak. John Rawls mengemukakan 

suatu ide dalam bukunya A Theory of Justice ini bahwa teori keadilan 

merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan 

keadilan.  

                                                   
108  E.Fernando.M.Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta : Kompas, 2007, 

hal. 68 
109  Frans Magnis Suseno, Etika Umum :Masalah-masalah Pokok Filsafat  

Moral,Yogyakarta: Kanisius, 1983, hal.18 
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Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang 

equal right dan juga economic equality. Dalam equal right dikatakannya 

harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan 

bekerja jika basic rights tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran 

Hak Asasi Manusia). Kemudian economic equality sebagai implikasi 

dari equal right, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak 

melanggar Hak Asasi Manusia110 Kesimpulannya kedua prinsip dari 

John Rawls ini saling berhubungan dalam rangka membentuk keadilan. 

Menurut penulis dalam prinsip Rawls untuk menciptakan keadilan 

yang ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip 

ketidaksetaraan dapat dijalankan. Dengan kata lain ketidaksetaraan 

secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia. 

Kebebasan antara para pihak untuk mengadakan perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit sebagai pengejawantahan dari hak dasar 

individu (basic rights) namun hak dasar tersebut tidak boleh 

disalahgunakan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan 

ekonomi yang lebih kuat. 

Dengan memperhatikan hak dasar (basic rights) antara para 

pihak, kesetaraan dalam sisi ekonomi (economic equality) akan 

terwujud. Hubungan kausalitas antara 2 (dua) prinsip Rawls ini akan 

membentuk keadilan bagi para pihak dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit. Kedudukan perusahaan penerbit Kartu Kredit  sebagai kreditur 

yang memberikan jasa lembaga pembiayaan maupun bagi pemegang 

Kartu Kredit sebagai debitur yang memerlukan jasa tersebut. 

Kedudukan antara para pihak yang seimbang akan mewujudkan 

                                                   
110 John Rawls, A Theory Of Justice, Revised Edition, Massachusetts: Harvard 

University,1996 hal.71, seperti yang dikutip oleh Andra Ata Ujan, Keadilan dan 
Demokrasi; Telaah Teori Keadilan John Rawls, Yogyakarta:Kanisius, 2001.hal.19 
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keadilan (fairness) dalam perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis empiris untuk menganalisa implementasi 

asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit sebagai variabel yang akan diteliti di lapangan. 

Penelitian hukum ini pada pokoknya menggunakan kajian pendekatan 

secara yuridis empiris dengan menganalisis das sollen yaitu teori hukum, 

berupa teori kehendak dan teori keadilan, serta asas-asas hukum perjanjian, 

yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan, dan peraturan-

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil analisa das 

sollen akan dihubungkan dengan hasil analisa das sein yang berupa proses 

terbitnya perjanjian penerbitan Kartu Kredit beserta substansi ataupun 

klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu perusahaan penerbit Kartu Kredit  

yang berkedudukan di Kotamadya Denpasar. Adapun secara konkret Bank 

tersebut meliputi: Card Center Kartu Kredit PT. Bank Central Asia,Tbk. 

(BCA) dan Citi Bank,N.A. (Citibank). Penulis memilih 2 (dua) perusahaan 

tersebut dengan alasan bahwa PT. Bank Central Asia (BCA) merupakan 

penerbit jenis Kartu Kredit lokal pertama di Indonesia.111  

                                                   
111   Helvi Indrawan,Op.Cit., hal. 3 
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Sedangkan, Citibank, N.A. (Citibank) sebagai perusahaan penerbit Kartu 

Kredit Internasional yang pertama di Indonesia.112 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Data untuk penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama. Dalam penelitian ini diperoleh dengan meninjau dari proses pra 

hingga lahirnya perjanjian penerbitan kartu kredit ini dalam masyarakat, 

kemudian melalui hasil wawancara dan kuisioner baik dengan para agen 

maupun pegawai perusahaan penerbit kartu kredit serta para konsumen 

pemegang Kartu Kredit.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun data sekunder 

dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan antara 

lain : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Tahun 

1998 tentang Perbankan. 

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

Konsumen. 

                                                   
112   Hasil wawancara dengan Ibu RDP, Citibank Business Card Manager  , pada tanggal 

1 Mei 2009, Pkl. 14.00 –Selesai, lih. Company Profile Citibank - Citibank credit card 
business started in 1989. Citibank is considered as the pioneer of credit card in 
Indonesia. 
http://www.Citibank.co.id/APPS/portal/loadPage.do?tabNo=home&htmlPageName=in
fo/det/about_us.htm&locale=en_ID  
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d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan. 

e. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/012/2006 tentang 

Lembaga Pembiayaan. 

f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah mengalami 

perubahan  sesuai dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005. 

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor  11/11/PBI/2009 tentang  

Ketentuan Pembayaran Menggunakan Kartu. 

2. Bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli hukum yang 

dapat ditemukan di literatur berupa buku hukum, surat kabar, 

media elektronik, media internet dan artikel hukum serta dapat 

ditemukan juga pada Jurnal-jurnal hukum berkenaan dengan 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit sebagai salah satu produk 

lembaga pembiayaan. 

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum untuk menjelaskan 

bahan hukum sekunder yaitu misalnya ensiklopedia dan kamus 

terminologi Hukum. 

 

3.4 Teknik Memperoleh Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya digunakan tiga 

jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. 

Dalam penelitian ini teknik untuk mengumpulkan data primer adalah 

dengan;. 
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1. Wawancara atau interview dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam metodologi 

penelitian bagi para pihak yang dapat dijadikan narasumber. Dalam 

wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. 

2. Kuesioner bagi para pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan penerbit Kartu Kredit dan baik calon ataupun 

pemegang Kartu Kredit. Kuesioner ini terdapat 2 (dua) bagian yang 

bersifat tertutup dan terbuka. 

a. Pada Kuesioner yang bersifat tertutup yaitu responden hanya 

memilih jawaban ya dan tidak sehubungan dengan pendapat 

mereka seputar hal yang ditanyakan dalam quisioner tersebut. 

b. Pada Kuesioner yang bersifat terbuka responden bebas 

menjawab  sesuai dengan kenyataan, sikap dan pengetahuan 

responden.  

Teknik untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan melakukan studi 

dokumen yaitu meliputi studi terhadap bahan-bahan hukum baik primer 

maupun sekunder. Hal ini dilakukan dengan : 

1. Melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan 

berbagai peraturan perundangundangan; 

2. Mengumpulkan perjanjian penerbitan Kartu Kredit dari beberapa 

perusahaan penerbit Kartu Kredit; 

3. Mengumpulkan literatur atau buku bacaan, serta; 

4. Melakukan pengaksesan berbagai informasi melalui internet 

sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.  

 

 



 

75 
 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah para agen maupun pegawai dari 

perusahaan penerbit Kartu Kredit dan para pemegang Kartu Kredit yang 

berkedudukan dan bertempat tinggal di Kotamadya Denpasar. 

Pemilihan sampel dilaksanakan dengan purposive sampling. Purposive 

sampling adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.113  

Sampel yang dipilih adalah para agen maupun pegawai perusahaan 

penerbit Kartu Kredit serta para pemegang Kartu Kredit dari 2 (dua) 

perusahaan penerbit Kartu Kredit yaitu PT. Bank Central Asia (BCA) dan 

Citibank,N.A. (Citibank). Penulis memilih 2 (dua) perusahaan tersebut 

adalah dengan alasan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa 

BCA merupakan penerbit jenis Kartu Kredit lokal pertama di Indonesia. 

Sedangkan, Citibank sebagai perusahaan penerbit Kartu Kredit Internasional 

yang  pertama di Indonesia. 

Jumlah Sampel yang diberi kuesioner adalah berjumlah 80 (delapan 

puluh) orang yang terdiri atas : 

1. Agen/Marketing Kartu Kredit BCA   : 20 orang 

2. Agen/Marketing Kartu Kredit Citibank   : 20 orang 

3. Pemegang Kartu Kredit BCA   : 20 orang 

4. Pemegang Kartu Kredit Citibank   : 20 orang 

Jumlah Sampel yang diinterview adalah berjumlah 5 (lima) orang yang 

terdiri atas : 
                                                   
113  Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2008, hal.106 
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1. Business Card Manager Citibank   : 1 orang 

2. Marketing Card Manager BCA   : 1 orang 

3. Customer Service Card Center Citibank : 1 orang 

4. Customer Service Card Center BCA  : 1 orang 

5. Pihak Ketiga Collection (Debt Collector) : 1 orang 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan cara analisis deskriptif 

kualitatif. Data hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder 

dikumpulkan dan kemudian saling dikaitkan dan dianalisis dengan tujuan 

menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 

3.7 Definisi Operasional 

Adapun batasan dalam variabel tesis ini akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum 

perjanjian yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk 

membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b. Asas keseimbangan adalah salah satu asas dalam hukum perjanjian 

yang mengharuskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi 

para pihak dalam perjanjian. 

c. Kartu Kredit adalah jenis Kartu Kredit yang tidak memerlukan fasilitas 

deposito pada Bank tertentu.  



 

77 
 

d. Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit adalah Perjanjian baku yang bersifat 

bilateral, yaitu antara pihak penerbit Kartu Kredit dan pihak pemegang 

Kartu Kredit. 

e. Konsumen Pemegang Kartu Kredit (card holder) adalah konsumen 

pengguna Kartu Kredit yang menggunakan layanan ini untuk hal yang 

bersifat konsumsi (konsumen akhir). 

f. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar 

anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, 

dalam transaksi APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) 

yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas perjanjian tertulis. 

g. Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (Issuer) adalah Bank atau lembaga 

selain Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan APMK. 

h. Acquirer adalah Bank atau lembaga selain Bank yang melakukan 

kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang 

diterbitkan oleh pihak lain. 

i. Penjual (Merchant) adalah pihak yang bersedia menerima pembayaran 

dengan Kartu Kredit dengan melakukan kerjasama dengan Bank 

penerbit. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan  Dalam Perjanjian 

Penerbitan Kartu Kredit 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit lahir dari asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak ini didasari bahwa setiap individu dapat 

membuat perjanjian sesuai dengan yang dikehendakinya. Asas kebebasan 

berkontrak berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 

KUHPerdata. 

Asas kebebasan berkontrak ini mengisyaratkan bahwa para pihak dapat 

menentukan sendiri isi perjanjian dan kebebasan bagi para pihak untuk 

menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian. 

Teori kehendak yang merupakan teori klasik dalam hukum perjanjian 

mengungkapkan bahwa kehendak para pihak harus dihormati dan kontrak 

semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. 

Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada. Tanpa adanya 

pernyataan ini maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada. Pernyataan 

kehendak para pihak berkaitan dengan tesis ini adalah perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit. 

Kartu Kredit merupakan bentuk lembaga pembiayaan yang berdasarkan 

berbagai sumber hukum. Perjanjian adalah sumber hukum utama Kartu 

Kredit dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber 

hukum utama Kartu Kredit dari segi publik.  

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai alat bayar dengan 

kartu pada pertengahan April 2009 dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia 
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Nomor 11/11/PBI/2009. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur secara teknis 

tentang penggunaan  berbagai alat pembayaran dengan kartu termasuk 

dengan menggunakan Kartu Kredit.  

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009: 

“ Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas 

permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu” . 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit harus dibuat berdasarkan permohonan 

dari calon pemegang kartu yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan 

penerbit Kartu Kredit umumnya menerbitkan formulir aplikasi Kartu Kredit 

yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu 

tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan 

penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi 

persyaratan yang ditentukan, pihak Bank akan memproses aplikasi tersebut. 

Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila 

permohonan dinilai layak, Bank akan menerbitkan Kartu Kredit dan 

mempersiapkan perjanjian dan ketentuan Kartu Kredit. Pemberitahuan pihak 

Bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di 

antara kedua belah pihak. Dalam proses kesepakatan ini posisi tawar 

menawar bagi pemegang Kartu Kredit (card holder) hampir tidak ada. 

Para pihak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit adalah Bank dalam 

hal ini diwakili oleh card center, kemudian nasabah yang memperoleh 

fasilitas kredit sesuai dengan aplikasi yang diajukannya dinamakan sebagai 

pemegang kartu atau card holder. 

Card center Bank adalah pihak dalam struktur organisasi Bank  yang 

bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan pelayanan Kartu 

Kredit. Pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada 
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kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut. Pemegang kartu terdiri 

dari atas pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan (jika ada). 

Pemegang kartu utama adalah seseorang yang menerima kartu utama dan 

bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang 

dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu 

tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin 

yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari 

Bank.  

Perusahaan penerbit Kartu Kredit memang sangat bersaing antara satu 

perusahaan dengan yang lain, dengan berbagai cara para. (Card Business 

Officer (selanjutnya disebut dengan CBO), melakukan berbagai cara untuk 

menarik sebanyak-banyaknya pemegang Kartu Kredit. Pengamatan yang 

diakukan oleh penulis di lapangan menemukan bahwa Kartu Kredit menjadi 

produk lembaga pembiayaan yang mudah dimiliki. Hal ini dapat dilihat di 

beberapa pusat perbelanjaan, banyak sekali konter dari berbagai perusahaan 

penerbit Kartu Kredit. Proses penerbitan Kartu Kredit ini sangat mudah hanya 

dengan mengajukan Kartu Tanda Penduduk dan selembar surat keterangan 

penghasilan maka sudah dapat memiliki Kartu Kredit. Prosedur permohonan 

dan persetujuan aplikasi yang terlalu mudah menunjukkan buruknya 

manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan penerbit Kartu Kredit. 

Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 mengungkapkan 

mengenai kewajiban pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit terhadap 

keharusan menerapkan manajemen risiko sehingga penyelenggaraan 

lembaga pembiayaan yang berbentuk Kartu Kredit ini dapat terlaksana 

dengan baik. 
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Dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 secara jelas 

tentang kewajiban bagi Perusahaan Penerbit Kartu Kredit terhadap 

pemegang Kartu Kredit : 

(1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada 
Pemegang Kartu, paling kurang meliputi: 

a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit, 
b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu 

dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang 
mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit; 

c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; 
d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang 

diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan 
pengaduan tersebut; 

e. komponen dalam penghitungan bunga; 
f. komponen dalam penghitungan denda; dan 
g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. 

(2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang 
disampaikan kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal 
sebagai berikut : 

a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu; 
b. tanggal jatuh tempo pembayaran; 
c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase 

perhitungan bunga per tahun (annual percentage rate) atas 
transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi 
pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat 
lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing 
transaksi tersebut berbeda; 

d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh 
Pemegang Kartu;dan 

e. nominal bunga yang dikenakan. 
(3) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan perubahan informasi 
tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu. 

(4) Ketentuan lebih lajut mengenai tata cara penyampaian informasi 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencantuman 
informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), siatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 

  
Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 ini mengungkapkan 

mengenai kewajiban pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit untuk 

memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai segala ketentuan dan 
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persyaratan berkenaan dengan Kartu Kredit yang ditawarkan. Kemudian 

pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 menambahkan bahwa 

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak 

tambahan biaya kepada pemegang Kartu Kredit  dan dilarang memberikan 

fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari 

pemegang Kartu. 

Dalam tesis ini seperti yang diungkapkan pada BAB III dalam Metode 

Penelitian, bahwa yang menjadi sampel penelitian adalah agen maupun 

pegawai serta pemegang Kartu Kredit dari  2 (dua) perusahaan penerbit 

Kartu Kredit yaitu perusahaan Kartu Kredit  PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) 

dengan Citibank N.A..(Citibank). Alasan penulis memilih BCA dan Citibank 

adalah dengan mempertimbangkan bahwa BCA merupakan jenis Kartu 

Kredit lokal pertama di Indonesia. Dalam rangka mendapatkan perbandingan 

maka peneliti bermaksud untuk membandingkan dengan Citibank NA., 

sebagai perusahaan penerbit Kartu Kredit Internasional yang paling besar di 

Indonesia. 

Penelitian tahap awal dilakukan dengan melihat dan meneliti mengenai 

terjadinya kesepakatan dilihat dari proses terbentuknya perjanjian penerbitan 

kartu kredit di 2 (dua) perusahaan penerbit kartu kredit ini.   

Hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Mei 2009 dengan salah 

seorang customer service Card Center PT. Bank Central Asia,Tbk  (BCA) 

mengatakan bahwa masyarakat yang tertarik datang mengunjungi card 

center akan diberikan informasi secara umum mengenai produk dan program 

Kartu Kredit yang dimiliki oleh BCA, biasanya jenis-jenis Kartu Kredit yang 

dimiliki oleh Kartu Kredit BCA beserta plafondnya.114 Berkenaan dengan hal-

                                                   
114    Hasil wawancara dengan Ibu DH dari Card Center BCA – Jalan Imam Bonjol tanggal 

13 Mei 2009, Pkl. 15.00 – Pkl. 16.00 WITA 
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hal yang diinformasikan   oleh  customer service adalah hal-hal yang 

standar sesuai dengan panduan yang memang diberlakukan oleh BCA. 

Penjelasan klausula dalam formulir aplikasi memang tidak diterangkan 

secara pasal demi pasal, umumnya pemahaman terhadap isi perjanjian 

diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemohon. Jika pihak pemohon tidak 

menanyakan seputar yang tertera pada formulir aplikasi maka dari pihak 

customer service menganggap bahwa pemohon Kartu Kredit telah 

sepenuhnya membaca dan memahami mengenai isi dalam formulir aplikasi.  

Kemudian ditambahkan bahwa para agen yang diterjunkan untuk 

memasarkan Kartu Kredit BCA telah mendapatkan pelatihan khusus 

mengenai product knowledge Kartu Kredit BCA, syarat dan ketentuan yang 

diterapkan oleh BCA. Pihak divisi  marketing BCA juga secara terus-menerus 

memantau mengenai cara kerja dan sikap para agen pemasar Kartu Kredit 

tersebut terhadap nasabah.  

Pihak Perusahaan Penerbit yang lain yaitu Citibank juga mengungkapkan 

hal yang sama. Citibank mengimplementasikan secara ketat berkenaan 

dengan Prinsip Mengenal Nasabah dengan analisis yang berlapis terhadap 

pemohon Kartu Kredit yang akan diproses di Citibank. Sejumlah survey 

secara lapangan dilakukan agar benar-benar memastikan kesesuaian data 

pemohon kartu kredit. Analisis keuangan juga sangat selektif dengan 

memperhatikan SID (Sistem Informasi Data) di Bank Indonesia mengenai 

kelayakan dari pihak pemohon. Sehingga dari serangkaian analisis ini, dapat 

dikatakan bahwa Citibank telah menerapkan manajemen risiko. Kerahasiaan 

para pemohon juga sangat diperhatikan sehingga menjaga kredibilitas 
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Citibank sebagai perusahaan penerbit Kartu Kredit yang telah mendapatkan 

sejumlah penghargaan.115 

Citibank senantiasa melakukan konsolidasi dengan melakukan sejumlah 

pertemuan dengan merchant Kartu Kredit. Dengan dilakukan pertemuan ini 

menjadi wahana untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang mungkin dapat 

terjadi sehibungan dengan Kartu Kredit. Usaha ini dilakukan dengan dengan 

pertukaran informasi dalam forum diskusi sehingga dapat memberikan 

perlindungan bagi para pihak dalam Kartu Kredit. 116 

Berikut hasil penelitian penulis sehubungan dengan proses terbentuknya 

perjanjian penerbitan kartu kredit. Hasil penelitian ini diperoleh dari pendapat 

kedua belah pihak baik sebagai pemegang kartu kredit maupun agen 

pemasar Kartu Kredit dari BCA dan Citibank secara proporsional. Hasil 

penelitian ini dituangkan secara kuantitatif dalam bentuk tabel. Tabel ini 

sesuai dengan data yang berhasil dihimpun oleh penulis di lapangan. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap agen pemasar Kartu Kredit BCA 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1.1 
20 (dua) puluh Agen Kartu Kredit BCA 

No Keterangan  Ya Tidak  
% % 

1 Pemberian informasi secara  lengkap kepada card holder 5 95 
2 Kesempatan card holder untuk bertanya 35 65 
3 Ketertarikan card holder terhadap penjelasan Kartu Kredit 10 90 
4 Pemahaman card holder terhadap perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit sebelum ditandatangani   
35 65 

5 Pendapat mengenai  keseimbangan hak dan kewajiban antara 
issuer dan card holder dalam perjanjian penerbitan Kartu 
Kredit 

35 65 

6 Keluhan terhadap Kartu Kredit 45 55 
7 Kemudahan untuk memperoleh Kartu Kredit 35 65 

 

                                                   
115  Wawancara dengan Ibu RDP, Citibank Business Card Manager  , pada tanggal 1 Mei 

2009, Pkl. 14.00 WITA 
116   Ibid. 
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Dari Tabel 4.1.1 keterangan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 

(empat) ditemukan tingginya prosentase jumlah responden penelitian agen 

pemasar Kartu Kredit BCA yang berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan 

terhadap perjanjian penerbitan Kartu Kredit BCA. Menurut keterangan nomor 

5 (lima) Tabel 4,1.1 sejumlah 65% (enam puluh lima persen)  responden 

agen Kartu Kredit BCA berpendapat bahwa memang hak dan kewajiban yang 

tertuang dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit tidak seimbang. Kemudian 

dari keterangan nomor 6 (enam) Tabel 4.1.2  sejumlah 45 % (empat puluh 

lima persen) dari responden agen pemasar Kartu Kredit BCA 

mengungkapkan terdapat keluhan dari pemegang kartu kredit BCA terhadap 

Kartu Kredit BCA. Keterangan nomor 7 (tujuh) menunjukkan sejumlah 65% 

(enam puluh lima persen) responden agen pemasar Kartu Kredit BCA 

beranggapan bahwa untuk memperoleh Kartu Kedit BCA adalah tidak 

mudah. Hal ini menggambarkan bahwa BCA memang telah menerapkan 

manajemen risiko yang baik. 

Dari sisi pendapat responden agen pemasar Kartu Kredit BCA dapat 

disimpulkan bahwa mereka mengakui pemahaman pemegang Kartu Kredit 

BCA sangat kurang terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kedit BCA. Terlebih lagi keseimbangan hak dan kewajiban 

antara perusahaan penerbit Kartu Kredit dengan pemegang Kartu Kredit 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit BCA, menurut responden agen 

pemasar Kartu Kredit BCA yang diasumsikan sering membaca isi fromulir 

aplikasi memang dirasakan tidak seimbang.   

Analisis yang dapat diberikan berkaitan dengan asas kebebasan 

berkontrak dan asas keseimbangan menurut hasil penelitian terhadap 

responden agen pemasar Kartu Kedit BCA yaitu dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit BCA memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak yang 
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ditunjukkan dengan kehendak bebas pemegang Kartu Kredit (card holder) 

BCA untuk menerima atau tidak menerima syarat dan ketentuan perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit BCA. Namun, dengan kurangnya pemahaman card 

holder BCA terhadap syarat dan ketentuan perjanjian penerbitan Kartu Kredit, 

mengakibatkan kedudukan pihak pemegang Kartu Kredit (card holder) dan 

issuer credit card menjadi tidak seimbang. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa telah terdapat asas kebebasan berkontrak akan tetapi asas 

keseimbangan belum terdapat dalam peranjian penerbitan Kartu Kredit BCA. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap card holder BCA diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1.2 
Pendapat 20 (dua puluh) Pemegang Kartu (card holder) BCA 

 

Dari keterangan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 5 (lima) pada 

Tabel 4.1.2 di atas ditemukan tingginya prosentase jumlah responden 

penelitian pemegang kartu kredit BCA yang menganggap syarat dan 

ketentuan aplikasi kartu kredit BCA tidak jelas.  Dari keterangan nomor 6 

(enam) ditemukan bahwa 75% (tujuh puluh lima persen) responden 

 

No 

 

Keterangan 

 
Ya 

 
Tidak  

 
% 

 
% 

1 Pemberian informasi secara lengkap oleh agen Kartu 
Kredit 

40 60 

2 Kesempatan card holder untuk bertanya kepada agen 
Kartu Kredit 

50 50 

3 Ketertarikan card holder terhadap penjelasan Kartu Kredit 
yang diberikan oleh agen Kartu Kredit 

45 55 

4 Pemahaman card holder terhadap perjanjian penerbitan 
Kartu Kredit sebelum ditandatangani   

45 55 

5 Penjelasan mengenai syarat dan ketentuan Kartu Kredit 15 85 
6 Pendapat mengenai  keseimbangan hak dan kewajiban 

antara issuer dan card holder dalam perjanjian 
penerbitan Kartu Kredit 

75 25 

7 Keluhan terhadap Kartu Kredit  65 35 
8 Kemudahan untuk memperoleh Kartu Kredit 20 80 
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pemegang Kartu Kredit BCA menganggap telah terdapat keseimbangan 

tentang hak dan kewajiban antara issuer dan card holder dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit. Pendapat responden ini menurut peneliti berlawanan 

dengan pendapat mayoritas responden yang sebelumnya mengemukakan 

bahwa terdapat ketidakjelasan terhadap perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

(lihat keterangan nomor 1(satu) sampai dengan nomor 5 (lima) tabel di atas). 

Pendapat responden card holder BCA di keterangan nomor 6 juga 

berlawanan dengan pendapat 65% (enam puluh lima persen) responden 

agen pemasar Kartu Kredit BCA pada tabel 4.1.1 keterangan nomor 5 (lima), 

yang mengungkapkan bahwa hak dan kewajiban antara issuer dan card 

holder kartu kredit BCA tidak seimbang. Dari keterangan nomor 7 (tujuh) di 

Tabel 4.1.2 ditemukan bahwa 65% (enam puluh lima persen) responden 

penelitian pemegang Kartu Kredit BCA menyampaikan keluhan-keluhan yang 

tidak disebutkan secara spesifik atas kartu kredit yang diterbitkan oleh BCA. 

Dalam melakukan persetujuan aplikasi permohonan Kartu Kredit ternyata 

pihak Bank BCA sangat selektif yaitu dirasakan oleh 80% responden 

pemegang Kartu Kredit BCA. Hal ini lebih menegaskan bahwa BCA telah 

menerapkan manajemen risiko yang baik. 

Dari prosentase angka-angka tersebut di atas yang menjadi indikator 

mengenai unsur kesepakatan dan keseimbangan dari sisi card holder  BCA 

adalah masih minim. Hal ini dapat kita lihat dari angka yang tertinggi menurut 

tabel di atas mengenai ketidakjelasan perjanjian penerbitan Kartu Kredit  

BCA sesuai pendapat 85 % (delapan puluh lima persen) responden 

pemegang Kartu Kredit BCA. Analisis yang dapat diberikan berkaitan dengan 

asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan sesuai dengan jawaban 

responden penelitian card holder BCA yaitu sebelum menandatangani 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit BCA mereka tidak memahami secara jelas 
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syarat dan ketentuan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit BCA. Namun, 

dengan ditandatanganinya perjanjian penerbitan Kartu Kredit dapat 

disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak telah ada dan kehendak 

untuk menerima syarat dan ketentuan itu telah dilakukan oleh pemegang 

Kartu Kredit (card holder) BCA. Dengan kurangnya pemahaman terhadap 

syarat dan ketentuan perjanjian penerbitan Kartu Kredit memberikan 

kedudukan yang tidak seimbang bagi pihak pemegang Kartu Kredit (card 

holder). Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terdapat asas kebebasan 

berkontrak akan tetapi asas keseimbangan belum terdapat dalam peranjian 

penerbitan Kartu Kredit BCA.  

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap agen Kartu Kredit Citibank 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1.3 
Pendapat 20 (dua puluh) Agen Kartu Kredit Citibank 

 

No 

 

Keterangan 

 
Ya 

 
Tidak  

 
% 

 
% 

1 Pemberian informasi secara lengkap kepada card holder 20 80 
2 Kesempatan card holder untuk bertanya 35 65 
3 Ketertarikan card holder terhadap penjelasan Kartu Kredit 25 75 
4 Pemahaman card holder terhadap perjanjanjian penerbitan 

Kartu Kredit sebelum ditandatangani   
45 55 

5 Pendapat mengenai  keseimbangan hak dan kewajiban antara 
issuer dan card holder dalam perjanjian penerbitan Kartu 
Kredit 

30 70 

6 Keluhan terhadap Kartu Kredit 65 35 
7 Kemudahan untuk memperoleh Kartu Kredit 20 80 

 

Dari Tabel 4.1.3 di atas menurut keterangan nomor 1 (satu) sampai 

dengan nomor 4 (empat) menunjukkan prosentase bahwa memang benar 

responden agen pemasar Kartu Kredit Citibank mengakui tidak memberikan 

penjelasan sehubungan dengan syarat dan ketentuan yang dituangkan ke 

dalam klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit. Menurut 



 

89 
 

keterangan nomor 5 (lima) sejumlah 70% (tujuh puluh persen) responden 

agen kartu kredit Citibank berpendapat hak dan kewajiban yang tertuang 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit tidak seimbang. Menurut keterangan 

nomor 6 (enam) sejumlah 65 % (enam puluh lima persen) responden agen 

pemasar Kartu Kredit Citibank berpendapat memang terdapat keluhan 

pemegang Kartu Kredit yang tidak diungkapkan secara spesifik.  Kemudian 

keterangan nomor 7 (tujuh) menurut sejumlah 80% (delapan puluh persen) 

responden agen pemasar Kartu Kredit Citibank beranggapan memperoleh 

Kartu Kedit Citibank adalah tidak mudah. Hal ini menegaskan bahwa pihak 

Citibank memang sangat selektif dan berhati-hati dalam melakukan 

persetujuan terhadap permohonan pemegang Kartu Kredit Citibank. 

Analisis yang dapat diberikan berkaitan dengan asas kebebasan 

berkontrak dan asas keseimbangan menurut hasil penelitian terhadap 

pendapat responden agen pemasar Kartu Kredit Citibank sama halnya 

dengan hasil penelitian terhadap responden agen pemasar Kartu Kredit BCA 

bahwa memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak yang ditunjukkan 

dengan kehendak bebas card holder Citibank untuk menerima atau tidak 

menerima syarat dan ketentuan formulir aplikasi Citibank. Namun, terhadap 

asas keseimbangan berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapat  

responden agen pemasar Kartu Kredit Citibank dapat dikatakan tidak 

terdapat asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

Citibank. Hal ini disebabkan pemahaman card holder Citibank yang sangat 

minim mengenai isi dan ketentuan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

Citibank. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap card holder Citibank diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.1.4 
Pendapat 20 (dua puluh) Pemegang Kartu (card holder) Citibank 

 

No 

  

Keterangan 

 
Ya 

 
Tidak  

 
% 

 
% 

1 Pemberian informasi secara lengkap oleh agen/marketer 
Kartu Kredit 

35 65 

2 Kesempatan card holder untuk bertanya kepada 
agen/marketer Kartu Kredit 

55 45 

3 Ketertarikan card holder terhadap penjelasan Kartu Kredit 
yang diberikan oleh agen/marketer Kartu Kredit 

40 60 

4 Pemahaman card holder terhadap perjanjian penerbitan 
Kartu Kredit sebelum ditandatangani   

35 65 

5 Penjelasan Mengenai Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit 35 65 
6 Pendapat Mengenai  Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

antara Issuer dan Card Holder dalam perjanjian 
penerbitan Kartu Kredit 

70 30 

7 Keluhan Terhadap Kartu Kredit 75 25 
8 Kemudahan untuk Memperoleh Kartu Kredit 40 60 

 

Dari keterangan nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tabel 4.1.4 di atas 

menunjukkan cukup tinggi prosentase responden pemegang Kartu Kredit 

Citibank yang beranggapan bahwa syarat dan ketentuan perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit Citibank tidak jelas. Meskipun menurut keterangan 

nomor 6 (enam) sejumlah 70% (tujuh puluh persen) responden pemegang 

kartu kredit Citibank beranggapan bahwa telah terdapat keseimbangan hak 

dan kewajiban dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit Citibank. Alasan 

yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pendapat responden pemegang 

Kartu Kredit Citibank ini adalah sama dengan pendapat responden 

pemegang Kartu Kredit BCA sebelumnya. Pendapat responden pemegang 

Kartu Kredit Citibank yang mengatakan telah terdapat keseimbangan ini 

didasarkan ketidakjelasan mengenai isi perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

Citibank. Dari tampilan angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman card holder Citibank terhadap syarat dan ketentuan dalam 

formulir aplikasi kartu kredit sebelum ditandatangani adalah sangat kurang. 
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Hal ini juga ditegaskan dari sisi pendapat responden agen pemasar Kartu 

Kredit Citibank. Terhadap keterangan nomor 7 (tujuh) sejumlah 75% (tujuh 

puluh lima persen) responden pemegang kartu kredit Citibank 

mengungkapkan keluhan yang tidak disebutkan secara spesifik berkenaan 

dengan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Citibank. Terhadap keterangan 

nomor 8 (delapan) sejumlah 60% (enam puluh persen) responden pemegang 

Kartu Kredit Citibank beranggapan tidak mudah untuk mendapatkan  Kartu 

Kedit Citibank. Dalam melakukan persetujuan aplikasi permohonan Kartu 

Kredit ternyata pihak Citibank cukup selektif.  

Dari prosentase angka tersebut di atas yang menjadi indikator mengenai 

unsur kesepakatan dan keseimbangan para pihak menurut pendapat 

pemegang Kartu Kredit Citibank, sama halnya dengan pemegang Kartu 

Kredit BCA yaitu kurang dirasakan. Hal ini dapat kita lihat dari ketidakjelasan 

pemegang Kartu Kredit terhadap syarat dan ketentuan dari formulir aplikasi 

Citibank. Dengan ditandatanganinya formulir aplikasi dapat disimpulkan 

bahwa asas kebebasan berkontrak telah ada dan kehendak untuk menerima 

syarat dan ketentuan itu telah dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit (card 

holder) Citibank. Namun, dengan pemahaman yang kurang terhadap syarat 

dan ketentuan formulir aplikasi memberikan posisi yang tidak seimbang 

terhadap kedudukan pihak pemegang Kartu Kredit (card holder) dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit Citibank. Kesimpulan dari pemaparan di 

atas bahwa dalam perjanjian penerbitan Kartu kredit Citibank telah terdapat 

asas kebebasan berkontrak namun asas keseimbangan belum terdapat 

dalam peranjian penerbitan Kartu Kredit Citibank. 

Dari hasil penelitian terhadap sampel penelitian yang terdiri dari 

pemegang Kartu Kredit (card holder) BCA dan Citibank dan agen Kartu Kredit 

BCA dan Citibank, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak 
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yang membebaskan para pihak dalam membuat perjanjian memang telah 

ada dengan dibuktikan ditandatanganinya formulir aplikasi sebagai  

pernyataan kehendak pihak pemohon Kartu Kredit. Sedangkan asas 

keseimbangan tidak ditemukan dalam penelitian ini karena terkait dengan 

pemahaman card holder  terhadap isi ketentuan dalam formulir aplikasi Kartu 

Kredit yang sangat minim yang menempatkan posisi pemegang Kartu Kredit 

(card holder) pada posisi yang tidak seimbang terhadap perusahaan penerbit 

Kartu Kredit (issuer). 

Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut, yakni dalam arti materiil 

dan dalam arti formil. Pertama-tama, kebebasan berkontrak dalam arti 

materiil adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi 

atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe 

persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetujuan hanya 

dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi 

tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk 

aturan-aturan khusus, yaitu berupa hukum yang memaksa bagi jenis-jenis 

persetujuan tertentu. Kedua, kebebasan berkontrak dalam arti formil, yakni 

sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada 

prinsipnya disini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk perjanjian. 

Persesuaian tentang kehendak atau kesepakatan antara para pihak saja 

sudah cukup. Kebebasan berkontrak dalam arti formil sering juga dinamakan 

prinsip konsensualitas.117 

Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian penerbitan 

Kartu kredit terlahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit bersifat ‘take it or leave it contract’. Perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit yang bersifat ‘take it or leave it‘ inilah dapat 
                                                   
117  Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu,Op.Cit., hal. 100. 
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disimpulkan bahwa terdapat kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau 

tidak membuat perjanjian penerbitan Kartu Kredit. Kehendak bebas 

diserahkan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mengenai diterima 

atau ditolak sehubungan dengan perjanjian yang ditawarkan. 

Perjanjian baku dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit tetap 

merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, 

walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit banyak mengalihkan beban tanggung 

gugat dari pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit, namun setiap kerugian 

yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang 

harus bertanggunggugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali 

jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 

18 Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.118Doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian baku 

tersebut yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti maka berlaku doktrin 

penundukan kehendak yang umum (de leer van de algemene 

wilsonderwerping)119 Pada umumnya pernyataan seseorang adalah sama 

dengan kehendaknya. Menurut ajaran ini, seseorang yang menyetujui 

sesuatu akan menyatakan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu secara 

formil terikat pada perjanjian baku yang tercantum di dalam persetujuan baku 

yang telah disetujuinya tersebut. 

Dengan dibubuhkannya tandatangan dalam formulir aplikasi  Kartu Kredit 

oleh pemohon Kartu Kredit dan kemudian pihak perusahaan penerbit Kartu 

Kredit menyetujuinya maka secara formal telah terjadi kesepakatan antara 

para pihak untuk melahirkan perjanjian penerbitan Kartu Kredit. 

                                                   
118  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,Op.Cit., hal 118 
119   H.G. van den Werf,Op.Cit., hal.40 
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Di sisi lain ditinjau dari asas keseimbangan yang merupakan sudut 

materiil dari asas kebebasan berkontrak perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

merupakan perjanjian baku yang selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur 

dalam hal ini perusahaan penerbit Kartu Kredit (issuer). Dalam perjanjian 

tersebut dimuat secara sepihak syarat-syarat yang membatasi kewajiban 

kreditur.  

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit 

menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. 

Menurut hasil penelitian dengan tidak adanya ruang untuk bernegoisasi ini 

menempatkan kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit, khususnya bagi pemegang Kartu Kredit (card holder).  

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kehendak para 

pihak untuk mengadakan perjanjian yang didukung oleh teori kehendak 

dalam mengenai penghormatan terhadap kehendak para pihak dalam 

perbuatan hukum. Dalam rangka mewujudkan keadilan terhadap perbuatan 

hukum para pihak tersebut harus memperhatikan asas keseimbangan. 

Dengan lain perkataan lain di dalam kebebasan terkandung ”tanggung 

jawab”. Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, asas kebebasan 

berkontrak yang bertanggungjawab yaitu yang mampu memelihara 

keseimbangan ini, tetap perlu dipertahankan yaitu pengembangan 

kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan 

batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.120 

Kepentingan umum masyarakat mengkehendaki bahwa asas kebebasan 

berkontrak ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Kebebasan dapat dimungkinkan apabila bertindak sesuai dengan hukum.  

                                                   
120  Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,Op.Cit, 

hal. 128 
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Menurut Pasal 1339 KUHPerdata : ”Persetujuan-persetujuan tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” 

Ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dapat 

dikelompokkan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (dwingenrecht) 

dan yang bersifat menambah (aanvullenrecht). 

Kebiasaan adalah suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang yang 

dijadikan suatu patokan dalam menghadapi situasi tertentu, maka diperlukan 

suatu sikap atau perilaku tertentu pula. 

Kepatutan merupakan alternatif untuk melengkapi perjanjian jika sesuatu 

tidak diatur dalam undang-undang dan yang belum terdapat dalam 

kebiasaan. 

Teori keadilan adalah salah satu teori hukum yang mengungkapkan 

bagaimana tujuan filosofis dari hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam 

sebuah kontrak/perjanjian. Etika yang terkandung dalam teori keadilan 

menunjukkan kesinkronan antara kepatutan dan rasa keadilan yang harus 

dirasakan oleh para pihak yang membuat perjanjian. 

Dalam perjanjian penerbitan Kartu Kedit memang telah terdapat asas 

kebebasan berkontrak namun  belum menggambarkan asas keseimbangan. 

Asas keseimbangan merupakan suatu nilai yang harus diupayakan 

pelaksanannya dalam transaksi-transaksi bisnis termasuk perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit. 
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4.2 Upaya Implementasi Asas Keseimbangan Terhadap P erjanjian 

Penerbitan Kartu Kredit. 

Asas keseimbangan yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia 

merupakan nilai yang baik untuk diterapkan dalam praktik di dunia bisnis, 

selain Pasal 1339 KUHPerdata yang membatasi asas kebebasan 

berkontrak. Praktek pembuatan klausula baku juga diatur dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal  

ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 

pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai alat bayar dengan 

kartu pada pertengahan April 2009 dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/11/PBI/2009. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur secara 

teknis tentang penggunaan  berbagai alat pembayaran dengan kartu 

termasuk dengan menggunakan Kartu Kredit. Pengaturan secara khusus 

tentang pembayaran dengan menggunakan Kartu juga menunjukkan 

harapan untuk adanya bentuk keseimbangan antara para pihak dalam Kartu 

kredit. Perusahaan Penerbit Kartu Kedit diharapkan dapat memperhatikan 

Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini. 

Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 menentukan : 

(1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu kredit, 
Penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan 
kebijaksanaan prekreditan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan 
kebijaksanaan bank bagi Bank Umum. 

(2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi 
Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek 
keadilan dan kewajaran. 

(3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah 
termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib 
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diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan 
perkreditan bank bagi Bank Umum. 

  
Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit harus menyadari keleluasaan 

dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang bersifat baku dan ditentukan 

oleh pihak perusahaan penerbit sendiri, harus juga memperhatikan dan 

menghormati  hak-hak pemegang Kartu Kredit (card holder) dengan 

meminta persetujuan terlebih dahulu terhadap segala perubahan dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang berhubungan dengan pemegang 

Kartu Kredit (card holder). Perlakuan secara sepihak dapat dipandang 

sebagai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia 

No.11/11/2009.  

Bank Indonesia dalam hal ini juga selalu melakukan pengawasan 

dengan menjalankan pertemuan konsultasi (consultative meeting) terhadap 

pihak-pihak penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu 

termasuk perusahaan penerbit Kartu Kredit. Pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh perusahaan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu 

termasuk perusahaan penerbit Kartu Kredit tersebut dapat dikenakan 

sanksi-sanksi dari Bank Indonesia. Pada Bab VIII Pasal 37 sampai dengan 

Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 mengatur secara 

terperinci dan jelas mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi 

perusahaan Penerbit Kartu Kredit jika melakukan penyelewengan terhadap 

ketentuan-ketentuan yang telah diberikan. 

Peraturan Bank Indonesia mengenai  penyelesaian pengaduan 

nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005  

namun telah mengalami perubahan khusus hanya menyangkut pada 3 (tiiga) 
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pasal saja yaitu ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 dengan 

diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008.  

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa Bank berkewajiban 

menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan 

pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan 

penyelesaian pengaduan. Bank juga berkewajiban melaporkan penanganan 

dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia. 

Bentuk penyelesaian yang dapat ditawarkan misalnya penjadwalan ulang 

pembayaran sesuai dengan batas kemampuan bank dan konsumen.  

Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sesuai dengan 

perubahan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

10/10/PBI/2008 menentukan bahwa Bank juga berkewajiban melaporkan 

penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank 

Indonesia. Pasal 16 mengatur soal kewajiban penerapan manajemen risiko 

kredit yang mencakup beberapa hal yang wajib diterapkan sebelum 

persetujuan aplikasi kartu kredit. Pada Pasal 16 ayat (1) diungkapkan bahwa 

Bank wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian 

pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia.  Kemudian dalam Pasal 

16 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) dibedakan mengenai tatacara pelaporan 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Hukum Internasional dalam Unidroit Principles tahun 2004 juga 

memberikan batasan terhadap pelaksanaan syarat baku dalam perjanjian 

antara lain sebagai berikut : 

Pasal 2.1.20 berbunyi : 
 

(1) No term contained in standard terms which is of such character 
that the other party could not reasonably have expected it, is 



 

99 
 

effective, unless it has been expressly accepted by that party. 
(Terjemahan bebas penulis Tidak ada syarat baku yang 
diberlakukan terhadap pihak lain yang tidak mengharapkannya, 
maka hanya dapat diberlakukan jika secara terang-terangan 
diterima oleh pihak tersebut.) 

(2) In determining whether a term is of such a character regard shall 
be had to its content, language and presentation. (Terjemahan 
bebas penulis: Dalam hal memutuskan mengenai syarat baku 
tersebut pertimbangan akan dilakukan terhadap isi, bahasa dan 
bentuknya.) 

 
Berkenaan dengan klausula-klausula dalam perjanjian Penerbitan Kartu 

Kredit memang menggambarkan beberapa bentuk ketidakseimbangan hak 

dan kewajiban antara para pihak terlepas formulir aplikasi kartu kredit yang 

nantinya dituangkan dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit adalah 

perjanjian baku. 

Menurut Johannes Ibrahim  para pihak dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit  yaitu perusahaan penerbit Kartu Kredit  dan pemegang Kartu 

Kredit pada umumnya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana 

diuraikan di bawah ini.121  

a. Hak dan kewajiban Bank   

Hak Bank adalah sebagai berikut :   

1. Memberikan pagu/batas kredit atau plafond sesuai dengan 

kemampuan dan kapasitas nasabah setelah dilakukan analisis dan 

memenuhi kelayakan menurut pertimbangan pihak Bank. 

2. Mempertimbangkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

pemegang kartu utama dan tambahan, apakah menolak atau 

menerimanya berdasarkan kinerja pemegang kartu utama dalam 

                                                   
121  Johannes Ibrahim, Kartu Kredit – Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan,Op.Cit., hal 

59 - 64 
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membayar tagihan atas pemakaian kartu yang dilakukan oleh 

pemegang kartu utama dan tambahan. 

3. Bank dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan kembali atas 

kartu yang hilang, rusak atau dicuri selama masa berlaku Kartu Kredit.  

4. Bank berhak sesuai dengan pertimbangannya sendiri untuk tidak 

mengeluarkan penggantian kartu yang dilaporkan hilang/dicuri, kalau 

dirasakan ada suatu keganjilan atau pemegang kartu sedang dalam 

keadaan tidak melunasi tagihan lebih dari 30 (tiga puluh) hari  tagihan 

terhitung sejak tanggal tagihan (dan atau karena alasan-alasan lain). 

5. Penyerahan hak oleh Bank berkaitan dengan wanprestasi dari 

pemegang kartu dalam melunasi pembayaran atas transaksi yang 

dilakukan baik oleh pemegang kartu utama dan tambahan. 

Selanjutnya Bank dapat meminta jasa dari pihak ketiga untuk 

penyelesaian transaksi-transaksi dimaksud. Umumnya penyerahan 

hak oleh Bank dan jasa pihak ketiga dirumuskan dalam perjanian 

penerbitan Kartu Kredit sebagai berikut : 

a. Jika pemegang kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran, 

maka pemegang kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada 

Bank untuk menyerahkan /mengalihkan/memindahtangankan 

seluruh atau sebagian dari tagihan kepada pemegang kartu yang 

dimiliki Bank berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain yang 

ditentukan oleh Banksesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

b. Pemegang kartu mengijinkan Bank untuk mengungkapkan 

informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan 

pemegang kartu kepada penerima hak atau para nasehatnya. 

c. Dalam hal pemegang kartu tidak melakukan pembayaran tagihan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat 
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menggunakan jasa  pihak ketiga untuk melakukan penagihan 

sampai pembayaran tagihan dan denda dilaksanakan. 

d. Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan, 

ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya 

lainnya yang dikeluarkan Bank berkenaan denga penagihan 

kepada pemegang kartu. 

6. Bank dapat mengakhiri perjanjian penerbitan Kartu Kredit dengan 

mengantisipasi berupa tindakan memblokir dan atau membatalkan 

dan/atau membekukan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pemegang kartu, dan seluruh hutang pemegang kartu 

menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar 

seketika dan sekaligus lunas. 

7. Bank dapat melakukan penambahan-penambahan klausula-klausula 

yang dianggap perlu, umumnya disampaikan sebagai berikut : 

a. Bank berhak untuk mengubah/menambah persyaratan dan 

ketentuan, dan perubahan/penambahan tersebt mulai mengikat 

sejak saa diadakannya perubahan tanpa harus ada 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu. 

b. Bank berhak setiap saat (atas kebijaksanaannya sendiri) tanpa 

harus memberitahu pemegang kartu dan tanpa memberi alasan 

melarang atau merubah batas kredit pemegang kartu atau 

menolak dengan cara lainnya dari setiap pemegang kartu atau 

menolak dengan cara lainnyadari setiap pemegang kartu, baik 

untuk selamanya ataupun untuk sementara. Bila diminta untuk 

mengembalikan kartu kepada Bank, pemegang kartu wajib untuk 

segera mengembalkankepada Bank dengan seketika dan 

sekaligus melunasi rekening tagihan kepada Bank. 
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c. Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari formulir permohonan Kartu 

Kredit, sehingga mengikat seketika sejak pemegang kartu 

menerima dan menggunakan kartu. 

d. Setiap penambahan maupun kuasa merupakan bagian dalam 

perjanjian ini adalah merupakan bagian dalam perjanjian ini 

adalah merupakan kesatuan yang satu dengan yang lain dan 

harus dipergunakan secara bersama-sama serta tidak dapat 

dipisah-pisahkan. 

Kewajiban Bank adalah sebagai berikut :   

1. Menerbitkan Kartu Kredit yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

permohonan dari nasabah, baik untuk pemegang kartu utama dan 

tambahan. 

 

b. Hak dan Kewajiban pemegang Kartu Kredit  (card holder)  

Hak pemegang Kartu Kredit (card holder) adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh fasilitas kredt yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan 

kepada pemegang kartu yang merupakan gabungan atas kartu utama 

dan kartu tambahan. 

2. Melakukan transaksi valuta asing dan pengambilan uang tunai. 

Kewajiban pemegang Kartu Kredit (card holder) adalah sebagai berikut : 

1. Membayar seluruh tagihan yang dilakukan oleh pemegang kartu 

utama dan kartu tambahan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pihak Bank. 

2. Membayar biaya-biaya yang dibebankan dalam penerbitan Kartu 

Kredit, terdiri atas iuran tahunan (annual fee), joining fee, biaya 

keterlambatan (late charge), biaya penggunaan kartu melampaui 
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kredit (overlimit fee), biaya permintaan warkat penjualan (sales draft 

request fee), biaya bilyet giro atau cek tolakan (returned cheque fee), 

biaya bunga (finance charge), biaya penarikan uang tunai (cash 

advance fee), biaya penggantian kartu. 

3. Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu, pemegang kartu 

wajib segera melaporkan kepada Bank segera setelah diketahuinya  

terjadinya kehilangan atau pencurian, dan pelaporan tersebut juga 

harus ditegaskan secara tertulis dengan melampirkan salinan laporan 

kehilangan dari kepolisian. Pemegang kartu bertanggungjawab atas 

semua transaksi yang terjadi sampai surat asli laporan hilang diterima 

oleh Bank. Kartu yang dinyatakan hilang sebagaimana disebutkan 

dalam surat laporan hilang akan diblokir dan tidak dapat digunakan 

kembali. 

4. Memberitahukan perubahan alamat. 

Dapat terlihat dari uraian hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian penerbitan Kartu Kredit  pada umumnya di atas hak pihak 

perusahaan penerbit Kartu Kredit adalah sangat banyak dengan kewajiban 

yang sangat terbatas. Lain halnya dengan pihak pemegang Kartu Kredit 

(card holder) yang kewajibannya cukup banyak namun dari segi hak sangat 

terbatas.  

Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit harus menilai kelayakan 

dengan menulusuri data yang diserahkan pada sumber-sumber yang 

diyakini dapat dipercaya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan 

penerbit Kartu Kredit secara hukum dapat dibenarkan dengan merujuk pada 

persetujuan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir yang telah 

ditandatangani oleh pemohon yang berbunyi:  
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Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. 
Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami memberi kuasa 
kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya 
dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun 
yang layak menurut Bank. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak 
menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun 
pada saya/kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak 
akan dikembalikan. Bila kartu saya/kami disetujui akan terikat oleh 
syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian pemegang kartu yang 
akan dikirim bersama dengan kartunya.  

 

Klausula tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak 

perusahaan penerbit Kartu Kredit diberikan keleluasaan sepenuhnya 

terhadap data yang diberikan oleh pemohon Kartu Kredit berikut dengan 

segala konsekuensi terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut. 

Kemudian dikaitkan dengan klausula perjanjian Kartu Kredit 

selanjutnya di bawah ini : 

Pemegang kartu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank 
bila ada perubahan alamat penagihan atau perusahaan dimana 
pemegang kartu bekerja. Tidak diterimanya atau keterlambatan 
penyampaian pemberitahuan tagihan beserta seluruh denda, bunga 
dan akibat lain dari keterlambatan pembayaran sebagai akibat 
perubahan alamat yang tidak atau terlambat diberitahukan kepada 
Bank sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang kartu. 

 

Dengan klausula tersebut menyatakan tanggungjawab akan 

dilimpahkan sepenuhnya kepada pemegang Kartu Kredit terhadap 

kesalahan dalam alamat pengiriman padahal masih terdapat kemungkinan 

kesalahan dapat dilakukan dari pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit. 

Berkenaan dengan formulir aplikasi Kartu Kredit BCA dalam hal ini 

BCA telah melakukan perubahan beberapakali terhadap formulir aplikasi 

Kartu Kredit BCA sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas 

mengenai syarat dan ketentuan kepada para pemohon Kartu Kredit BCA.122  

                                                   
122  Hasil wawancara dengan Bapak I.G.N.H, Manager Operasional dan Layanan 

Nasabah BCA , tanggal 25 Mei 2009, pada Pukul 14.00 WITA - Selesai 
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Formulir Aplikasi Kartu Kredit BCA ini memang sudah diperbaharui 

dengan klausula-klausula yang sangat terperinci sejumlah 19 (Sembilan 

belas) Pasal.  

Berikut hasil temuan penulis terhadap klausula dalam formulir aplikasi 

BCA yang penulis menganggap bahwa berat sebelah dan tidak seimbang: 

1. Pasal 3 :....Bilamana pemegang kartu tidak dapat 
menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat 
penggunaan Kartu maka Pemegang Kartu dengan ini bersedia 
secara sukarela menyerahkan harta kekayaan milik Pemegang 
Kartu baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 
kepada BCA untuk pelunasan kewajiban Pemegang Kartu. Oleh 
karena itu, BCA diberi kuasa oleh Pemegang Kartu untuk 
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 
penyelesaian semua kewajiban Pemegang Kartu kepada BCA. 

2. Pasal 9 : BCA dengan pertimbangan tertentu setiap saat berhak 
untuk mengurangi pagu kredit atas Kartu, memblokir Kartu, 
mengakhiri penggunaan Kartu, dan mencabut semua hak yang 
melekat pada Kartu. BCA akan memberitahukan kepada semua 
pedagang mengenai hal-hal  tersebut. Dalam hal penggunaan 
Kartu diakhiri, Pemegang Kartu wajib untuk melunasi tagihan 
Rekening kepada BCA dengan seketika dan sekaligus lunas. 
Pemegang Kartu dan BCA sepakat untuk mengesampingkan 
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian sehingga untuk 
pengakhiran penggunaan Kartu tidak perlukan adanya putusan 
pengadilan. 

3. Pasal 17 : Pemegang Kartu dengan ini memberikan 
persetujuan kepada BCA untuk memberikan data-data Pemegang 
Kartu kepada pihak lain dalam rangka kegiatan promosi atau 
untuk tujuan komersial lainnya. 
 

Dalam ketiga pasal tersebut di atas, menurut hasil penelitian card 

holder memang tidak membaca dan memahami sepenuhnya mengenai 

syarat dan ketentuan yang telah ditandatangani dan bersifat mengikat 

tersebut. Oleh karena konsekuensi yang mungkin timbul dari klausula-

klausula tersebut telah memberikan ruang kepada perusahaan penerbit untuk 
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bertindak secara sepihak, dengan diberikan kuasa yang penuh untuk 

perusahaan penerbit untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.  

Formulir Aplikasi Kartu Kredit Citibank, dalam klausula-klausulanya 

tidak terformat secara pasal demi pasal seperti formulir aplikasi BCA namun 

dengan pointer yang jika dihitung sejumlah 11 (sebelas) point.  

Berikut hasil temuan penulis terhadap klausula dalam formulir aplikasi 

Citibank yang menurut penulis tidak seimbang  : 

1.  Saya memberi kuasa kepada Citibank, N.A Indonesia (Citibank) 
untuk memeriksa informasi yang telah saya berikan (termasuk ke 
pihak ketiga) dan/atau merubah informasi dari waktu ke waktu 
sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau keadaan sebenarnya. 

2.   Saya menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi 
setiap dan semua syarat dan ketentuan (termasuk yang tercantum 
dalam perjanjian pemegang kartu kredit Citi) baik yang sekarang 
dan/atau di kemudian hari berlaku, beserta setiap perubahannya 
yang ditetapkan Citibank, sehubungan dengan setiap dan/atau 
semua jenis kartu kredit yang saya pergunakan dari waktu ke 
waktu. 

3.  Saya dengan ini menyatakan setuju dan memberi kuasa Citibank 
untuk : 
a. Mengungkapkan data/informasi sebagaimana tercantum 

dalam formulir ini, kepada pihak ketiga yang merupakan 
rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian 
dengan Citibank dan membebaskan Citibank dari segala 
tuntutan dan/atauklaim atas segala risiko yang timbul 
karenanya. 

b. Menggunakan semua data dan informasi untuk segala 
keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan 
diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk tujuan 
pemasaran, dimana apabila diperlukan persetujuan dari pihak 
ketiga manapun untuk menggunakan data dan informasi 
tersebut, saya menyatakan dan menjamin bahwa persetujuan 
tersebut  telah didapatkan dan untuk itu saya dengan ini 
menjamin dan membebaskan Citibank dari segala 
tanggungjawab yang timbul dari kegagalan saya untuk 
memenuhi ketentuan tersebut. 

4. Citibank telah memberikan 
penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Kartu Kredit Citi 
yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan 
memahami segala konsekuensi pemanfaatan kartu kredit Citi, 
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termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada 
Kartu Kredit Citi tersebut. 

Klausula-klausula tersebut jika tidak secara kritis dipahami oleh 

pemegang kartu kredit (card holder) maka dapat memungkinkan berdampak 

pada kondisi pemegang kartu kredit di kemudian hari. 

Pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit bahkan berhak mengubah dan 

menambah persyaratan dan ketentuan. Perubahan dan penambahan 

tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu oleh karena dalam 

salah satu klausula formulir aplikasi dtekankan bahwa  jika terdapat 

perubahan di kemudian hari pemegang kartu (card holder) telah menyetujui 

sepenuhnya. 

Dalam 2 (dua) formulir aplikasi dari kedua perusahaan tersebut di atas 

secara jelas dapat menggambarkan bagaimana klausula baku berlaku dalam 

praktek lembaga pembiayaan yaitu Kartu kredit. 

Perjanjian penerbitan Kartu Kredit merupakan dokumen hukum utama 

(main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-

syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat 

hukum perjanjian hukum yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak. Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut 

harus dilakukan dengan itikad baik (in good faith), dan tidak dapat dibatalkan 

secara sepihak (unilateral unvoidable). 

Akibat hukum dari penerbitan Kartu Kredit dengan merujuk ketentuan 

yang terdapat dalam KUHPerdata, maka dapat disimpulkan; 

a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari 

penerbitan Kartu Kredit diatur berdasarkan perjanjian antara Bank 
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sebagai penerbit dengan pemohon. Ketentuan-ketentuan ini mengikat 

kedua belah pihak layaknya seperti undang-undang. 

b. Isi perjanjian dalam penerbitan Kartu Kredit merupakan fasilitas kredit 

dengan batas plafond kredit dengan syarat tangguh atau condition of 

precedent yang harus ditaati oleh pemegang Kartu Kredit dalam 

penggunaannya. 

c. Pengakhiran penggunaan Kartu Kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi-

kondisi khusus (event of default) Bank dapat mengakhiri perjanjian ini. 

Perjanjian pengakhiran suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1381 

KUHPerdata tentang hapusnya perikatan-perikatan, dapat dikarenakan: 

1. Karena pembayaran. 
2. Karena penawaran. 
3. Karena penawaran pembayaran tunai, diikiuti dengan 

penyimpanan atau penitipan. 
4. Karena pembaharuan hutang 
5. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi. 
6. Karena percampuran hutang; 
7. Karena pembebasan hutangnya; 
8. Karena musnahnya barang yang terutang; 
9. Karena kebatalan atau pembatalan; 
10. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu 

buku ini; 
11. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu 

bab tersendiri. 
 

Terhadap ketentuan KUHPerdata di atas pengakhiran perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit dilihat dari isi perjanjian adalah karena pembayaran 

terhadap seluruh kewajiban pemegang Kartu Kredit selaku debitur terhadap 

perusahan penerbit Kartu Kredit selaku kreditor.  

 Hal yang kedua yang dapat mengakhiri perjanjian penerbitan Kartu 

Kredit dengan mengkaji klausula-klausula tentang pengakhiran perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian 
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(default) yang dilakukan pihak pemegang Kartu Kredit sehingga dapat diakhiri 

secara sepihak oleh perusahaan penerbit Kartu kredit. Dalam KUHPerdata 

tidak menyebutkan bahwa klausul kelalaian (default) sebagai bentuk 

pengakhiran seperti halnya pengakhiran perjanjian menurut sistem hukum 

common law. 

Klausula-klausula baku dalam perjanjian penerbitan kartu kredit memang 

menggambarkan kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan 

penerbit (Issuer) terhadap pemegang Kartu Kredit (card holder) namun asas 

keseimbangan dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian penerbitan 

Kartu Kredit dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip dalam Hukum 

Internasional. Pembatasan –pembatasan tersebut secara ringkas antara lain 

sebagai berikut : 

1. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata bahwa persetujuan-persetujuan 

tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di 

dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang. 

2. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999. Hal  ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 

konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip 

kebebasan berkontrak. Ketentuan ini mengatur tentang perjanjian 

baku yang dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini. 

3. Pasal 4-e Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 yang menyebutkan bahwa "konsumen berhak mendapatkan 

advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 
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perlindungan konsumen secara patut". Hal ini berkaitan dengan 

perlindungan pemegang Kartu Kredit dari pihak ketiga dalam hal ini 

debt collector jika bertindak sewenang-wenang.   

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Peraturan Bank 

Indonesia ini mengatur secara teknis tentang penggunaan  berbagai 

alat pembayaran dengan kartu termasuk dengan menggunakan Kartu 

Kredit. Penyelenggaraan alat pembayaran dengan kartu yang 

memperhatikan manajemen nrisiko akan memberikan kesiapan bagi 

pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit untuk menyediakan sistem 

penyelenggaraan Kartu Kredit yang baik sehingga dapat memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang Kartu Kredit. 

5. Peraturan Bank Indonesia mengenai  penyelesaian pengaduan 

nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005  

yang  telah diamandemen  khusus hanya menyangkut pada 3 (tiga) 

pasal saja yaitu ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 dengan 

diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/10/PBI/2008. 

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

10/10/PBI/2008 memberikan rasa aman bagi pihak pemegang Kartu 

kredit jika ingin melakukan pengaduan nasabah. Pihak perusahaan 

penerbit Kartu Kredit harus menyelesaikan dengan baik dan 

melaporkan pengaduan-pengaduan nasabah yang ada setiap 3 (tiga) 

bulan kepada Bank Indonesia. 

6. Unidroit Principles tahun 2004 Pasal 2.1.20 berbunyi : 
(1)   No term contained in standard terms which is of such character 

that the other party could not reasonably have expected it, is 
effective, unless it has been expressly accepted by that party. 
(Terjemahan bebas penulis Tidak ada syarat baku yang 
diberlakukan terhadap pihak lain yang tidak mengharapkannya, 
maka hanya dapat diberlakukan jika secara terang-terangan 
diterima oleh pihak tersebut.) 
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(2)    In determining whether a term is of such a character regard shall 
be had to its content, language and presentation. (Terjemahan 
bebas penulis: Dalam hal memutuskan mengenai syarat baku 
tersebut pertimbangan akan dilakukan terhadap isi, bahasa dan 
bentuknya.) 
 

Prinsip – Prinsip yang tercantum dalam Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts tahun 2004 digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan perdagangan Internasional. Unidroit Principles merupakan 

seperangkat aturan yang seimbang dan dapat digunakan di seluruh dunia 

tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan dalam tradisi hukum, kondisi 

ekonomi dan politik negara-negara yang menerapkannya. Dalam prinsip 

Unidroit tahun 2004 ini mengatur tentang ketentuan perjanjian baku yang 

diperbolehkan dalam transaksi Internasional sesuai dengan kutipan pasal 

2.1.20 Prinsip Unidroit tahun 2004 di atas. 

Dengan adanya pembatasan dan rambu-rambu yang telah diungkapkan 

tersebut maka akan menyeimbangkan kedudukan antara penerbit Kartu 

Kredit (issuer) dengan pemegang Kartu Kredit (card holder). Dalam hal ini 

teori keadilan John Rawls adalah sangat sesuai ketika hak dasar individu 

(basic rights) para pihak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan 

maka akan terjadi kesetaraan ekonomis (economic equality). Dengan adanya 

keseimbangan yang mengatur kepentingan para pihak yang dipayungi oleh 

peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang diakui secara 

Internasional akan mewujudkan keadilan antara para pihak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian 

penerbitan Kartu Kredit terdapat asas kebebasan berkontrak dengan 

alasan bahwa perjanjian penerbitan Kartu Kredit bersifat ‘take it or leave 

it contract’  sehingga para pihak secara bebas untuk menerima atau 

tidak menerima perjanjian yang ditawarkan. Kemudian doktrin untuk 

terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan 

tidak dimengerti maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang 

umum (de leer van de algemene wilsonderwerping). Asas kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang baku 

menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. 

Dengan tidak adanya ruang untuk bernegoisasi ini menempatkan 

kedudukan yang tidak seimbang bagi pemegang Kartu Kredit (card 

holder). Maka kesimpulannya perjanjian penerbitan Kartu Kedit memang 

telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum 

menggambarkan asas keseimbangan.  

2.  Asas keseimbangan memang tidak ditemukan dalam isi perjanjian 

penerbitan kartu kedit namun asas keseimbangan dapat ditemukan 

dalam rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

dan kebiasaan internasional yang membatasi ruang gerak perusahaan 

penerbit Kartu Kredit. Asas keseimbangan dalam peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan internasional ini harus diimplementasikan demi 

terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan kartu 

kredit. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Bank Indonesia selaku regulator diharapkan : 

a.  Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia yang seringkali 

mengalami perubahan kepada berbagai pihak terkait dengan alat 

pembayaran dengan kartu (APMK). Dengan sosialisasi ini para 

pihak yang terlibat dalam alat pembayaran mengunakan kartu 

akan senantiasa menyesuaikan layanan yang diberikan sesuai 

dengan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.   

b. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara melakukan 

consultative meeting dengan para stakeholders penyelenggara 

alat pembayaran dengan kartu (APMK) termasuk Kartu Kredit. 

Dengan pengawasan yang baik maka akan terwujud perlindungan 

terhadap masyarakat dari praktek bisnis yang merugikan. 

2. Bagi Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (Issuer) diharapkan : 

a. Meninjau ulang mengenai klausula, syarat, ketentuan dan format 

dari formulir aplikasi sehingga tidak terkesan tidak jelas (ditulis 

dengan huruf yang kecil dan tidak mudah dibaca) yang mungkin 

dapat menjebak masyarakat.  

b. Menerapkan manajemen risiko terhadap produk yang ditawarkan 

merupakan tindakan antisipatif yang dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat sebagai pengguna pembiayaan Kartu Kredit.  

c. Memberikan informasi dan training terhadap customer service, 

card business officer, agen pemasar Kartu Kredit mengenai teknik 

pemberian informasi yang tepat kepada calon pemegang kartu 

kredit. 

3. Bagi customer service, card business officer, agen pemasar Kartu 

Kredit agar secara pro-aktif menjelaskan mengenai syarat dan 
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ketentuan hingga risiko yang mungkin timbul sesuai dengan isi, syarat 

dan ketentuan formulir aplikasi perjanjian Kartu Kredit, sehingga dengan 

kejelasan dari formulir aplikasi akan memberikan pemahaman yang 

benar dari konsumen maka akan mengurangi keluhan yang dapat 

terjadi dari pihak pemegang Kartu Kredit (card holder). 

4. Bagi Pemegang Kartu Kredit (card holder) agar membaca dan 

memahami terlebih dahulu segala syarat dan ketentuan yang berlaku 

sebelum menandatangani formulir aplikasi. Tindakan yang apatis dapat 

merugikan Pemegang Kartu Kredit sendiri di kemudian hari. 
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LAMPIRAN 1 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA  
  
1.  Secara konkret yang dimaksud dengan  Perusahaan Penerbit Kartu Kredit itu 

bagaimana? Apakah CitiBank/BCA termasuk dalam Perusahaan Penerbit 
Kartu Kredit? 

 
2. Bagaimana dengan Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, dan AMEX?Apakah 

disebut sebagai perusahaan penerbit kartu kredit? 
 
3. Hubungan antara Visa atau Mastercard dengan CitiBank/BCA bagaimana? 
 
4. Idealnya sebuah perjanjian harus seimbang? Menurut Ibu/Bpk bagaimanakah 

bentuk keseimbangan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit antara 
perusahaan penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit? 

 
5. Menurut Ibu/Bpk yang telah berpengalaman selama ini, alasan-alasan apakah 

biasanya yang diungkapkan oleh nasabah/pemegang kartu kredit pada 
umumnya tidak melakukan prestasinya (menunggak atau tidak membayar 
tagihan kartu kredit)? 

 
6. Pada umumnya yang memasarkan kartu kredit adalah agen/pegawai 

outsource, bagaimanakah dikaitkan dengan keamanan atau kerahasiaan 
identitas para calon nasabah? 

 
7. Apakah menurut Ibu/Bpk para agen yang memasarkan kartu kredit telah 

memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum calon nasabah 
menandatangani form aplikasi  (berkaitan dengan annual fee, denda 
keterlambatan dsb.) 

 
8. Bagaimana menurut Ibu/Bapak anggapan bahwa mendapatkan kartu kredit 

prosesnya sangat mudah hanya dengan KTP atau surat keterangan sudah 
dapat menjadi card holder tidak melalui survey atau analisis yang 
mendalam, sehingga akibatnya kredit macet? 

 
9. Apa yang dilakukan oleh perusahaan penerbit jika terdapat merchant yang 

mencharge lagi card holder terhadap transaksi yang dilakukan di merchant 
tersebut? 

 
10.   Proses atau tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan penerbit (Issuer) 

dikaitkan dengan card holder yang menunggak? 
 
11.  Apakah menurut Ibu/Bpk baik perusahaan penerbit kartu kredit (Issuer) dan 

Card holder melalui perjanjian penerbitan kartu kredit telah terakomodasi 
kepentingan masing-masing pihak?Atau telah terlindungi secara hukum? 
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12.  Apa keunggulan Citibank/BCA dibandingkan dengan perusahaan penerbit 
kartu kredit yang lainnya? 
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LAMPIRAN 2 

 

KUESIONER PEMEGANG KARTU KREDIT  

NAMA    : 

JENIS KARTU KREDIT : 

 

I . Coret yang tidak perlu sesuai dengan pendapat s audara.          

1.1 Apakah anda sudah  diberikan penjelasan secara mendetail oleh pihak 
perusahaan penerbit kartu kredit mengenai produknya sebelum mengisi 
formulir aplikasi? (YA/TIDAK) 

1.2 Apakah anda diberikan kesempatan untuk menanyakan mengenai produk 
kartu kredit hingga sampai resiko yang mungkin terjadi terhadap produk 
ini? (YA/TIDAK) 

1.3 Apakah anda sangat tertarik untuk mendengarkan penjelasan  terhadap 
produk kartu kredit yang ditawarkan? (YA/TIDAK) 

1.4 Apakah formulir aplikasi kartu kredit sudah anda baca dan pahami 
terlebih dahulu sebelum menandatanganinya? (YA/TIDAK) 

1.5 Apakah formulir aplikasi telah memberikan penjelasan yang cukup 
mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk kartu kredit 
(mis.pengenaan bunga,annual fee,dsb.)?(YA/TIDAK) 

1.6 Apakah menurut anda formulir aplikasi produk kartu kredit yang 
ditawarkan telah mencantumkan hak dan kewajiban yang seimbang bagi 
para pihak (konsumen pemegang kartu kredit maupun untuk perusahaan 
penerbit kartu kredit)? (YA/TIDAK) 

1.7 Apakah terdapat keluhan dari produk kartu kredit yang sudah ditawarkan? 
(YA/TIDAK) 

1.8 Apakah menurut anda adalah sangat mudah untuk menjadi konsumen 
pemegang kartu kredit? (YA/TIDAK) 

 
II. Berilah uraian singkat mengenai proses penerbit an kartu kredit 
 
Mohon anda jelaskan bagaimana proses anda menjadi konsumen pemegang 
kartu kredit tertentu? (mis.Persyaratan apa saja). 
 
 
Mohon anda jelaskan alasan apa yang membuat anda mengajukan aplikasi kartu 
kredit?  
 
 
DIISI TANGGAL : 
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LAMPIRAN 3 

 

KUESIONER AGEN PERUSAHAAN PENERBIT KARTU KREDIT  

NAMA      : 

NAMA PERUSAHAAN KARTU KREDIT : 

 

I . Coret yang tidak perlu sesuai dengan pendapat s audara.     

1. Apakah anda sudah  memberikan informasi secara mendetail mengenai 
produk kartu kredit yang anda tawarkan kepada calon konsumen 
pemegang kartu kredit? (YA/TIDAK) 

2. Apakah dimungkinkan untuk konsumen menanyakan mengenai produk 
kartu kredit yang anda tawarkan hingga sampai resiko yang mungkin 
terjadi terhadap produk ini? (YA/TIDAK) 

3. Apakah konsumen sangat tertarik untuk mendengarkan penjelasan anda 
terhadap produk kartu kredit yang ditawarkan? (YA/TIDAK) 

4. Apakah formulir aplikasi dibaca dan dipahami terlebih dahulu oleh calon 
konsumen pemegang kartu kredit sebelum menandatanganinya? 
(YA/TIDAK) 

5. Apakah menurut anda formulir aplikasi produk kartu kredit yang 
ditawarkan telah mencantumkan hak dan kewajiban yang seimbang bagi 
para pihak (konsumen pemegang kartu kredit maupun untuk perusahaan 
penerbit kartu kredit)? (YA/TIDAK) 

6. Apakah terdapat keluhan terhadap produk kartu kredit yang anda 
tawarkan? (YA/TIDAK) 

7. Apakah menurut anda adalah sangat mudah untuk menjadi konsumen 
pemegang kartu kredit? (YA/TIDAK) 
 

II. Berilah uraian singkat mengenai proses penerbit an kartu kredit 
 
Mohon anda jelaskan bagaimana cara anda menawarkan produk kartu kredit? 
(mis.Persyaratan apa saja) 
 
 
 
DIISI TANGGAL : 
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LAMPIRAN 4 

 

Tabulasi Data Kuesioner  

 

CitiBank Card Holder 

Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 
1 7 13 20 
2 11 9 20 
3 8 12 20 
4 7 13 20 
5 7 13 20 
6 14 6 20 
7 15 5 20 
8 8 12 20 

 

BCA CardHolder  
   
Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1 8 12 20 
2 10 10 20 
3 9 11 20 
4 9 11 20 
5 3 17 20 
6 15 5 20 
7 13 7 20 
8 4 16 20 

 

 Agen Kartu 
Kredit Citibank    
 Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1 4 16 20 
2 7 13 20 
3 5 15 20 
4 9 11 20 
5 6 14 20 
6 13 7 20 
7 4 16 20 
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Agen Kartu 
Kredit BCA   
 Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1 1 19 20 
2 7 13 20 
3 2 18 20 
4 13 7 20 
5 13 7 20 
6 9 11 20 
7 7 13 20 

 

 


