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ABSTRAK  

Zulkarnain, Aulia, 2015, Overmacht Dalam Perjanjian Jual Beli Sistem Kredit (Studi 

Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata).Skripsi. Program Studi 
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Ponorogo. Pembimbing (I) DR. Miftahul Huda, M. Ag.  Pembimbing (II)  Rif‟ah 
Raihanah, M. Kn. 

 

Kata Kunci: Overmacht, Jual Beli Kredit. 

Overmacht diatur dalam buku 3 dalam KUHPerdata mengenai perikatan yaitu 

suatu keadaan yang mendesak yang diluar kemampuan debitur sehingga menghambat 

debitur memenuhi prestasinya, overmacht dalam hukum Islam dikenal dengan istilah 

dharurah yaitu suatu hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah, dari pengertian 

yang telah diulas mengenai overmacht maka penulis ingin membahas komparasi jual 

beli kredit yang mengalami overmacht menurut hukum Islam dan hukum perdata. 

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, 

yaitu:(1) Bagaimana perbandingan kedudukan dan batasan overmacht dalam hukum 

Islam dan hukum perdata pada perjanjian jual beli sistem kredit ? (2) Bagaimana 

perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap kewajiban debitur kepada 

kreditur apabila perjanjian jual beli kredit terjadi overmacht ? (3) Bagaimana 

perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap penyelesaian sengketa 

overmacht dalam jual beli sistem kredit ?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka. untuk sumber datanya 

penulis mengambil sumber data berupa buku-buku referensi yang membahas 

overmacht. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, sedangkan teknik 

analisa data dengan cara komparasi. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Kedudukan 

overmacht dalam hukum islam berdasarkan ancaman yang mengancam maqasid al-

syariah berbeda dengan hukum perdata berdasarkan teori absolut dan relatif. Batasannya 

berbeda dalam hukum Islam sesuai kebutuhan debitur, sedang hukum perdata 

berdasarkan teori objektif dan subjektif. (2) kewajiban debitur  yang mengalami 

overmacht antara hukum Islam dengan hukum perdata berbeda, hukum Islam 

menentukan menghilangkan kesulitan tersebut, penangguhan pembiayaan, melakukan 

prestasi setelah keadaan normal, sedangkan hukum perdata tidak ada ganti rugi, gugur 

prestasinya, pembuktian. (3)  penyelesaian sengketa overmacht sama-sama melalui jalur 

litigasi dan non litigasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, al-shulh dan 

negosiasi memiliki persamaan hanya terdapat dua pihak saja, tahkim, mediasi, 

konsultasi, penilaian para ahli memiliki persamaan yaitu keterlibatan pihak ketiga. Al-

qadha dan Pengadilan Negeri memiliki persamaan yaitu diputus melalui keputusan 

hakim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu hal 

terpenting dalam hubungan dalam bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-

hari. Hukum perikatan diatur dalam buku III BW (Buku III KUH Perdata) yang 

secara garis besar terbagi atas 2 bagian, yaitu salah satunya, perikatan pada 

umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-

undang.
1
 Perikatan pada umumnya dalam ketentuan umum dalam pasal 1233 

BW, yang berbunyi: Tiap-tiap perikatan dilahirkan perjanjian dan undang-

undang
2
. Dalam perjanjian memuat jual beli. Jual beli secara bahasa berasal dari 

bahasa Arab al-bay’, al-tija>rah, al-muba>dalah  artinya: mengambil, memberikan 

sesuatu atau barter.
3
 Bay‟ merupakan satu kata mempunyai 2 makna yang 

berlawanan yaitu, makna “membeli” (shirah) dan lawannya “menjual” (bay‟).4. 

Jual beli dibagi 2 macam,yaitu: 

1. Jual beli tunai. 

2. Jual beli sistem kredit. 

                                                           
1
 Ahmadi Miru, dkk. Hukum Perikatan “Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 

BW”     (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 1. 
2
 Ibid.,3. 

3
 Ismail Nawai, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

75. 
4
 Ibid. 
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Istilah “kredit” sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, itulah sebuah 

sistem dalam jual beli yang sedang naik daun di Indonesia. Hanya dengan uang 

muka Rp 500.000,- sebuah sepeda motor dapat dibawa pulang. Tetapi angsuran 

harga  yang harus dilunasi akan benilai lebih dibanding dengan harga kontannya.  

Kredit (suatu  akad  jual beli dengan uang muka terlebih dahulu), 

menjual barang dengan tiada pembayaran tunai (jadi pembayarannya 

ditangguhkan atau diangsur) membeli dengan uang muka, membeli dengan 

pembayaran yang ditagguhkan atau diangsur
5
.  Jual beli kredit menurut istilah 

arab adalah  بيع التقسيط. Secara bahasa لتقسيط ا   dipakai dalam beberapa makna: 

1. Membagi dan menjadikan beberapa bagian. Dalam Al-Mu’ja>m Al-Wasi>t, 

disebutkan: 

قا معي )قسط ( م تؤد في أ الدين جعل أجزاء معل   .الشيء جعل أجزاء 

Qassathas Syaia artinya menjadikannya beberapa bagian. Dan 

(Qossathad) Dayna  artinya menjadikannya beberapa bagian yang diketahui, 

ditunaikan ada waktu yang tertentu. 

2. Membagi dengan sama. Ibnu Mandhur menyebutkan: 

اء الَس م تقَسم عل العْدل  ا الشيء بي   .تقَسط

                                                           
5
 Ismail  Nawawi, Fiqih   Muamalah Klasik  dan  Kontemporer (Bogor: Ghalia  Indonesia, 

2012), 99-101. 
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Qassathusy Syaia bainahum artinya mereka membaginya dengan adil 

dan sama.
6
 

Dari dua makna ini, taqsieth bermakna membagi sesuatu dengan sama 

dan adil. Jika yang di-taqsieth itu hutang maka maknanya ialah menjadikan 

hutang itu beberapa bagian dan membayarkannya pada waktu - waktu tertentu. 

Sedang  menurut syari‟at,  baqi‟ut Taqsith ialah seorang penjual menjual 

barangnya dengan harga lebih tinggi daripada harga kala itu, yang dibagi-bagi 

menjadi beberapa bagian tertentu dan dibayarkan pada waktu - waktu tertentu.  

Orang arab mempunyai istilah yang lain untuk jual beli ini selain 

taqsieth, yaitu ta`jill
7
. Ta`jill menurut bahasa berarti menunda dan 

menangguhkan. Sedang menurut istilah berarti menunda pembayaran harga 

dagangan sampai waktu mendatang, baik sebulan atau setahun, dibayarkan 

sekali  (kontan) atau beberapa kali (angsuran).
8
 

Dalam kitab Durarul Hukkam  dinyatakan bahwa antara taqsieth dan 

ta`jill ada khusus mutlak dan umum. Pada tiap taqsieth ada ta`jiel, maka istilah 

ta`jill itu maknanya umum. Dan pada ta`jill terkadang ada taqsieth terkadang 

tidak ada, maka istilah taqsieth itu maknanya khusus. 

Macam macam taqsieth
9
: 

1. Al Hulul atau Al Ajal 

                                                           
6 
Ibid, 101 

7
 Ibid,102 

8
 Ibid. 

9
 Ibid 
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Yaitu seorang mengatakan aku jual barang ini dengan harga sekian secara 

kontan dan sekian dengan kredit. Sistem jual beli ini dikenal dengan jual beli 

kredit. 

2.  Al Ajlan 

Yaitu seorang mengatakan aku jual barang ini dengan harga ditunda,             

sebulan – sekian  dan  dua bulan – sekian. 

Dari dua macam taqsith ini, yang akan dibahas dalam penulisan  skripsi 

ini hanyalah yang macam pertama; yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

menggunakan dua harga sekaligus, harga yang satu tinggi (mahal) yaitu harga 

kredit, dan yang lain lebih murah. 

Dalam praktik jual beli kredit ini, mula-mula penjual menentukan dua 

harga; harga kontan dan harga kredit, lalu pembeli diberi kebebasan untuk 

memilih harga yang mana yang dia mau.  

Adapun  jual beli  sistem  kredit  sebagaimana  diatur  dalam pasal  1464 

BW: jika  pembelian  dilakukan  dengan  uang  panjar, maka  salah satu  tidak  

bisa  membatalkan pembelian. 

 Jual  beli berdasarkan sistem  kredit  menurut   hukum  perdata  yaitu, 

suatu  kegiatan  pembelian  dengan  uang  panjar  dan  kekurangan  bisa  

diangsur  atas  kesepakatan  penjual  dan  pembeli. Sebagaimana  perjanjian  

pada  umumnya, dalam  perjanjian  jual  beli terutama dengan  sistem  kredit  ini  

sangat  besar  kemungkinan  terjadi  wanprestasi. Akan  tetapi  dalam  hal  ini  
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yang  akan  dibahas  lebih  lanjut  adalah  wanprestasi  karena  adanya  

overmacht, dimana  debitur   tidak  dapat  memenuhi  prestasi  yaitu  tidak  dapat  

membayar  angsuran  dikarenakan  hal  diluar  kemampuannya. 

Overmacht  sama  dengan  force  mejeure, dalam  bahasa Belanda  yang 

artinya keadaan memaksa. Overmacht dapat pula diartikan suatu keadaan 

dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah 

dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, 

dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko 

serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan 

adanya kejadiaan yang  berbeda di luar kuasanya.10 Seperti  gempa bumi, banjir, 

kecelakaan. 

Overmacht atau force majeur adalah suatu keadaan yang luar biasa yang 

berada di luar dari kekuasaan atau pun kemampuan normal manusia untuk 

mengatasinya yang telah menimbulkan ketidakmampuan bagi pihak tersebut 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

suatu kontrak
11

 

 Overmacht  dibagi  2  macam, sebagai  berikut;
 12

 

                                                           
10

 Hardianto  Siangian, Skripsi “Overmacht  Menurut  Hukum  Positip  Dan  Hukum  Islam ( 

Yogyakarta: Uin Sunan  Kalijaga, 2010), 2. 
11

 Ricardo Simanjutak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis (Jakarta: Kontan 

Publishing, 2011), 390-391 
12

 Ina Wafiroh, Skripsi, Tinjauan  Fiqih  Terhadap   Overmacht  Pada  Sewa Menyewa  

Dalam  Hukum  Perdata (Ponorogo:Stain, 2002),36. 
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1. Overmacht yang mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat 

dilakukan oleh siapapun juga. Contoh: seseorang menjual sekor kuda tertentu, 

tetapi saat akan menyerahkan pada pembeli kuda tersebut tersambar petir 

hingga mati. Karena hal ini maka penjual tidak bisa memenuhi prestasinya.  

2. Overmacht tidak mutlak adalah pelaksanaannya masih di mungkinkan hanya 

memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur. Contoh, seorang 

pemborong sudah berjanji akan membuat rumah untuk seseorang tetapi pada 

saat akan dibikin rumah itu para pekerjanya semua mogok jadi mau tidak mau 

pemborong itu harus mengerjakan rumah itu walaupun harus membayar 

mahal para pekerjanya.   

Overmacht  dilihat  dari 2 pandangan  teori, sebagai  berikut;
 13

 

1.  Menurut Teori Objektif. Ketidakmungkinan sama sekali dari debitor untuk 

melakukan prestasinya kepada kreditor. Ukuran objektif didasarkan pada 

ukuran yang normal dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat 

melakukan kewajibanya atau tidak. 

2. Menurut Teori Subjektif. Ketidakmungkinan relatif dari debitor untuk 

memenuhi pretasinya. Ukuran subjektif didasarkan kepada situasi keadaaan 

dari debitur dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh 

debitur apabila harus melakukan prestasi itu. 

                                                           
13

 Hardianto  Siangan, Skripsi “Overmacht  Menurut  Hukum Positip, 40. 
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Peraturan Overmacht secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku 

III BW:  

1. Pasal 1244 BW: Jika ada alasan untuk itu, debitur harus  dihukum  mengganti  

biaya, rugi, bunga  apabila  ia tak dapat  membuktikan, bahwa  hal  tidak  atau  

tidak  pada  waktu  yang  dilaksanakannya  perikatan  itu, disebabkan  karena  

suatu  hal  tak  terduga, pun  tak  dapat  dipertanggung jawabkan padanya, 

kesemuanya  itu  pun iktikad  buruk tidaklah  ada  pada  pihaknya. 

2. Pasal 1245 BW: Tidaklah biaya, rugi, bunga, harus digantinya apabila  

lantaran keadaan memaksa  atau  kejadian  tak  disengaja  debitur  

berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang  diwajibkan, atau  

lantaran hal-hal yang sama dilaksanakan perbutan yang terlarang. 

3. Pasal 1444 BW: Jika barang  tertentu  menjadi  barang  perjanjian, musnah, 

tak  dapat  lagi  diperdagangkan, atau hilang  sedemikan  hingga  sama  sekali  

diketahui  apakah  barang  masih  ada, maka  hapuslah  perikatan, asal  barang  

itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur  dan  lalai  menyerahkannya.
14

 

 Overmacht dalam hukum Islam adalah Al-Dharurah berasal dari kata  

darra, yadurru yang artinya merusak dan memberikan mudarat atau sangat  

memaksa/kebutuhan  yang  amat mendesak apabila  tidak dipenuhi.
15

. 

                                                           

    
14

 Ahmadi  Miru dan  Sakka Pati, Hukum  Perikatan “ Penjelasan  Makna  Pasal  1233-

1456 Bw” ( Jakarta, Raja  Grafindo  persada ), 150. 

   
15

 Ensiklopedia  Hukum  islam 2 (Jakarta: PT. Ichtiar  Baru Van  Hoeve,1997), 260. 
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Akan tetapi Islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia 

serta  kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena 

itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi 

itu, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu 

seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan 

melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari 

kebinasaan.  

 Q.S.al-Baqarah: 173 

   

     

    

   

Artinya:"Barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan 

tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih." (al-Baqarah: 173) 

 

Yang semakna dengan ini diulang dalam empat surat ketika menyebut 

masalah makanan-makanan yang haram. Dan ayat-ayat ini dan nash-nash 

lainnya, para ahli fiqih menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, 

yaitu: "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang." 

Tetapi  ayat-ayat itu pun tetap memberikan suatu pembatas terhadap si 

pelaku (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa) itu:  yaitu dengan kata-kata 

ghaira baghin wala> a’>din (tidak sengaja  dan tidak melewati batas). 
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Dapat  ditafsirkan pengertian tidak sengaja itu, maksudnya: tidak sengaja 

untuk mencari kelezatan. Dan perkataan tidak melewati batas itu maksudnya: 

tidak melewati batas ketentuan hukum. 

Islam dengan memberikan perkenan untuk melakukan larangan ketika 

dharurah itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan 

kaidah-kaidahnya yang bersifat kulli (integral). Dan ini adalah merupakan jiwa 

kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran dan memperingan, 

seperti cara yang dilakukan oleh para  umat dahulu. Oleh karena itu benarlah apa 

yang dikatakan Allah dalam firmanNya 

 Q.S .al-Baqarah: 185, yang berbunyi : 

    

   

   

Artinya : "Allah berkehendak memberikan kemudahan bagi kamu, dan Ia 

tidak menghendaki memberikan beban kesukaran kepadamu." (al-Baqarah: 185) 

Q.S; al-Maidah:6. 
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Artinya:"Allah tidak menghendaki untuk memberikan kamu sesuatu 

beban yang berat, tetapi ia berkehendak untuk membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu berterima kasih." (al-

Maidah: 6) 

          Q.S.an-Nisa:28 

    

   

  

Artinya:"Allah berkehendak untuk memberikan keringanan kepadamu, 

karena manusia itu dijadikan serba lemah." (an-Nisa': 28) 

Hal ini mendorong penulis untuk menelusuri bagaimana perbandingan    

hukum Islam dan hukum perdata mengenai problematika tersebut.  Karena hal 

itu sekarang telah menjadi kebiasaan bahkan tradisi ketika jual beli mengalami 

overmacht, agar hak dan kewajiban kreditur terlindungi dan juga debitur 

melaksanakan kewajiban memenuhi prestasi terhadap kreditur. Untuk itu peneliti 

melakukan penelitian dengan judul: 

OVERMACHT  DALAM  PERJANJIAN JUAL  BELI  SISTEM  KREDIT 

(STUDY  KOMPARATIF  ANTARA  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  

PERDATA) 
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B. Penegasan Istilah. 

Adapun istilah yang perlu mendapat penegasan adalah sebagai berikut: 

1. Pandangan hukum Islam adalah pendapat para fuqaha atau pertimbangan 

yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. 

Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia 

berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya sesuai 

al-quran dan al-hadist.
16

 

2. Overmacht (keadaan memaksa) adalah debitur tidak memenuhi prestasi 

terhadap kreditur setelah dibuatnya persetujuan diluar jangkauan debitur. 

Peraturan Overmacht secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku III 

BW:  

a. Pasal 1244 BW: Jika   ada  alasan  untuk  itu, debitur  harus  dihukum  

mengganti biaya, rugi, bunga apabila ia tak  dapat  membuktikan, bahwa  

hal  tidak  atau  tidak  pada  waktu  yang  dilaksanakannya  perikatan  itu, 

disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat  dipertanggung 

jawabankan  padanya, kesemuanya  itu  pun  iktikad  buruk tidaklah  ada  

pada  pihaknya. 

                                                           
16

 Http:// Edhow 012 Blogspot, Com /2012/ 05/ Pengertian Pandangan Hidup.Html/2012/05/ 

Internet. Diakses 29-10-2012. 
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b. Pasal 1245 BW: Tidaklah  biaya, rugi, bunga, harus  digantinya  apabila  

lantaran  keadaan  memaksa  atau  kejadian  tak  disengaja  debitur  

berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan, atau  

lantaran  hal-hal  yang  sama  dilaksanakan   perbutan  yang  terlarang. 

c. Pasal 1444 BW: Jika barang tertentu menjadi  barang  perjanjian, 

musnah, tak  dapat  lagi  diperdagangkan, atau  hilang  sedemikan  

hingga  sama  sekali  diketahui  apakah  barang  masih  ada, maka  

hapuslah  perikatan, asal  barang  itu  musnah  atau  hilang  di luar  

salahnya debitur  dan  lalai  menyerahkannya.
17

 

3. Jual beli kredit  adalah kegiatan transaksi yang dilakukan debitur  (penjual) 

dengan kreditur (pembeli) dengan kegiatan pertukaran barang dengan 

imbalan  dan  memakai  uang  muka dan  diangsur.
18

 

4. Hukum perikatan diatur dalam buku III BW yang secara garis besar terbagi 

atas 2 bagian, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan 

yang lahir dari undang-undang. Pasal 1233 BW, menyebutkan bahwa “Tiap-

tiap perikatan dilahirkan perjanjian dan undang-undang”.
19

 

C. Rumusan Masalah. 

Agar lebih terarah dalam penelitian, perlu ditentukan masalah yang akan 

diteliti yaitu: 

                                                           
17

 Ahmadi  Miru dan  Sakka Pati, Hukum  Perikatan,150. 
18

 Ismail  Nawawi, Fiqih  muamalah, 99. 
19

 Ahmadi  Miru dan  Sakka Pati, Hukum  Perikatan, 3. 
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1. Bagaimana perbandingan kedudukan dan batasan Overmacht dalam hukum 

Islam  dan hukum  perdata  pada  perjanjian  jual  beli sistem  kredit ? 

2. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap 

kewajiban debitur kepada kreditur apabila perjanjian jual beli kredit terjadi 

Overmacht? 

3. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan  hukum  perdata terhadap 

penyelesaian  sengketa overmacht dalam perjanjian jual beli  sistem kredit? 

D. Tujuan Kajian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan  kedudukan dan  batasan  hukum Islam dan 

hukum perdata  terhadap masalah overmacht dalam perjanjian jual beli sistem 

kredit. 

2. Untuk mengetahui perbandingan hukum Islam dan hukum  perdata  terhadap  

kewajiban debitur kepada kreditur dalam hal terjadi Overmacht pada 

perjanjian jual beli. 

3. Untuk mengetahui gambaran penyelesaian resiko overmacht dalam perjanjian   

jual beli sistem kredit,  dalam hukum Islam dan hukum  perdata. 

E. Manfaat Kajian. 

Adapun kegunaan penelitian yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 
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Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang digunakan 

untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dan 

berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum Islam dan  

hukum perdata dalam hal mu‟amalah (akad dan dasar hukum dalam  

perjanjian  jual beli dalam sistem kredit  mengalami overmacht). 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menghadapi munculnya 

berbagai problematika dalam masyarakat pada kasus mu‟amalah, yang 

berkenaan dengan masalah jual beli  sistem  kredit  mengalami Overmacht. 

F. Telaah Pustaka. 

 Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. 

Salah  satunya  adalah yang dilakukan oleh: 

Ina Wafiroh dalam skripsinya: “Tinjauan Fiqih terhadap Overmacht pada 

sewa-Menyewa dalam Hukum Perdata”. Dalam skripsi tersebut dibahas 

mengenai perjanjian sewa-menyewa dan kewajiban yang menyewakan barang, 

juga syarat  sah  menyewakan. Keadaan overmacht  ada 2  unsur  yaitu: 

1. Keadaan yang diluar kekuasaan debitur dan bersifat memaksa. 

2. Keadaan diluar jangkauan tidak dapat diketahui waktu setelah dibuat    

persetujuan. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah tinjauan fiqih terhadap kedudukan perjanjian sewa menyewa 

apabila terjadi overmacht dalam perdata? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap resiko kerusakan barang akibat overmacht 

pada sewa menyewa dalam hukum perdata?  

3. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap wanprestasi akibat overmacht pada sewa 

menyewa dalam hukum perdata?
20

 

Kesimpulan yang diperoleh  adalah  bahwa tinjauan fiqih terhadap resiko 

kerusakan barang pada sewa menyewa, sesuai konsep fiqih yaitu boleh 

menfasakh ijarah disebabkan karena adanya uzur, sekalipun dari salah satu 

pihak. Demikian pendapat mazhab Imam Hanafi  bisa dikatakan perjanjian sewa 

menyewa gugur demi hukum. 

G. Metodologi Kajian. 

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu yang 

dijelaskan oleh Moleong metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
21

 

2. Jenis penelitian 

                                                           
20

 Ina Wafiroh, Skripsi, Tinjauan  Fiqih  Terhadap  Ovemacht  Pada  Sewa Menyewa  Dalam  

Hukum  Perdata  (Ponorogo: Stain, 2002), 14. 
21

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
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Jenis penelitian yang dugunakan adalah penelitian pustaka (library  

research) yang meneliti perbandingan  hukum Islam dan  hukum  perdata 

terhadap masalah overmacht yang terjadi dalam perjanjian jual beli sistem  

kredit, dari karya-karya para narasumber yang berkaitan dengan masalah 

overmacht. 

3. Sumber data: 

Penelitian  ini  menggunakan  dari  berbagai  literatur, yaitu :  

a) Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan “Penjelasan 

Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW”. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008. 

b) Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, Jilid 1, terj; Muhammad Afifi 

(Beirut: Darul Fikr, 2008). 

c) Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 

2003). 

d) Much. Nurachmad, Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat 

Perjanjian (Jakarta: Visi Media, 2010). 

e) Ismail Nawai, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2012). 

f) Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Perdata (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010). 
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g) Anwar Syamsul, Hukum Perjanjiian Syariah, Studi Tentang Akad 

dalam  Fikih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010). 

h) Martha Eri Safira, Hukum Ekononomi di Indonesia  (Ponorogo: 

STAIN Pres, 2011). 

i) Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak (Cakrawala, 

Yogyakarta, 2012) 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

dukomentasi. Yaitu  suatu  metode  pengutipan  karya – karya  nara  sumber. 

5. Teknik pengolahan data 

Teknik  pengolahan  data yang yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a) Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul, 

yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna yang sesuai 

antara masing- masing data yang serta pemisahan data yang tidak 

ada relevansinya serta korelasinya. 

b) Organizing  adalah  menyusun  data secara sistematis sesuai dengan 

pernyataan dalam rumusan masalah. 

c) Penemuan hasil yaitu melakukan analisa berkelanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori 
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dalil dan sebagainya sehigga diperoleh kesimpulan sebagai 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. 

6. Analisis data 

Dengan menggunakan komparatif atau perbandingan yaitu dengan 

cara perbandingan tema-tema yang mengenai overmacht antara hukum Islam 

dengan hukum perdata. Perbandingan dengan mendeskripsikan  antara hukum 

Islam dan hukum perdata mengenai overmacht. 

H. Sistematika Pembahasan. 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematik 

sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab, dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I, berisikan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum 

dari seluruh isi penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, metodologi kajian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, penulis akan memaparkan tentang teori overmacht dalam 

perjanjian jual beli kredit menurut hukum Islam antara lain meliputi pengertian 

jual beli kredit, hukum jual beli secara kredit, pengertian overmacht, kedudukan 

dan batasan overmacht dalam jual beli kredit, kewajiban-kewajiban debitur 

dalam overmatch jual beli kredit, penyelesaian sengketa overmacth dalam jual 

beli kredit. 
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Pada bab III, penulis akan memaparkan tentang teori overmacht dalam 

perjanjian jual beli kredit menurut hukum perdata antara lain meliputi pengertian 

jual beli kredit, hukum jual beli secara kredit, pengertian overmacht, kedudukan 

dan batasan overmacht dalam jual beli kredit, kewajiban-kewajiban debitur 

dalam overmacht jual beli kredit, penyelesaian sengketa overmacht dalam jual 

beli kredit. 

Bab IV, berisikan analisa terhadap data mengaitkan perbandingan yang 

mengacu pada landasan teori sebagaimana yang tertera dalam bab 2 dan 3 

tentang teori overmacht dalam jual beli kredit menurut hukum Islam dan hukum 

perdata. 

Pada tahap terakhir yaitu pada bab V, memuat kesimpulan akhir terhadap 

hasil analisis penulis antara teori hukum Islam dan hukum perdata tentang 

overmacht dalam jual beli kredit dan saran. 
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BAB  II 

KARAKTERISTIK OVERMACHT DALAM  JUAL  BELI  SISTEM  KREDIT 

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Jual Beli Sistem Kredit Menurut Hukum Islam. 

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai‟, al-tijarah, al-

mubadalah artinya: mengambil, memberikan sesuatu atau barter.
22

 Bai 

merupakan satu kata mempunyai 2 makna yang berlawanan yaitu, makna 

“membeli” (syira‟) dan lawannya “menjual” (bai‟).23
 Syira‟ merupakan sifat 

kepada orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, syira‟ialah 

mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. Adapun  jual  

beli  menurut  terminologi, para  ulama  berbeda  pendapat, antara  lain: 

1. Menurut ulama Hanafiyah, Pertukaran harta (benda) dengan harta 

berdasarkan  cara  khusus (yang dibolehkan). 

2. Menurut Imam Nawawi (dalam Al- Majmu), Pertukaran  harta  dengan  harta, 

untuk  menjadikan kepemilikan. 

3. Menurut Ibnu Qadamah (dalam kitab Al- Mugni), Pertukaran  harta  dengan  

harta, untuk  saling  menjadikan  milik.
24

 

                                                           
22

 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer  (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 75. 
23

 Ibid. 
24

 Rachmad  Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka  Setia, 2000 ), 73–74. 
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4. Ada  yang  lain berpendapat,‟ Akad  pertukaran  harta  dengan  harta  yang  

menyebabkan  kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk  

selamanya. Pendapat  ini  lebih  tepat.
25

 

Dalam syarat terbentuknya akad (shurut} al-in‘iqad), masing-masing 

unsur yang membentuk akad memerlukan syarat agar unsur tersebut terpenuhi 

dan dapat memberikan fungsi akad. Menurut ahli hukum Islam, rukun yang 

membentuk akad ada empat yaitu: 

1. Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan). 

2. Pernyataan kehendak para pihak (sighat al-„aqd). 

3. Objek akad (mahall al-„aqd), dan 

4. Tujuan akad (mawdu„ al-„aqd.).
26

 

Sedangkan syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad diatas disebut 

dengan syarat terbentuknya akad, ada delapan macam, yaitu: 

1. Tamyiz,  

2. Berbilang pihak (at-ta‟adud),  

3. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan),  

4. Kesatuan majlis akad,  

5. Objek akad dapat diserahkan,  

6. Objek akad dapat ditentukan,  

                                                           
25

 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i, Jilid 1,terj Muhammad Afifi (Jakarta Timur: 

Almahira, 2010), 618. 
26

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjiian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalah 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 96. 
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7. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan 

dimiliki/mutaqawwim dan mamluk). 

8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syar‟i.27
 

 Jual  beli  termasuk  salah  satu  bentuk muamalah. Muamalah  menurut  

etimologi  adalah  bentuk  masdar  dari  kata „amala – yu‟amilu  yang artinya  

saling bertindak, saling  beramal  dan  saling  berbuat. 

 Sedangkan fiqih  mu‟amalah menurut terminologi  secara luas, yaitu : 

1. Menurut Ad-Dimiyati: “aktivitas untuk menghasikan duniawi  menyebabkan 

keberhasilan  masalah ukhrawi”. 

2. Menurut  Muhammad  Yusuf  Musa: “ peraturan-peraturan Allah yang diikuti 

dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan 

manusia”.
28

 Dalam Islam memberikan perngertian suatu akad,sebagaimna 

pendapat ulama, sebagai berikut: 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab 

dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-

akibat hukum pada objeknya.  Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai  

isi suatu perikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk  

menerimanya.
29

 

                                                           
27 Racmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung

: 
CV. Pustaka Setia,

 
2000), 76-85

.
 

28 Ibid
.
,14-15

.
 

29
 Ibid., 20. 
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Syarat subjek hukum berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam 

melakukan perbuatan hukum. Sedangkan mengenai syarat syahnya  sebagaimana  

berikut: 

1. Tidak  menyalahi  hukum  syariah  yang  disepakati  adanya. Bahwa  pada  

prinsipnya  setiap  orang  bebas  membuat  perjanjian  termasuk  perjanjian  

jual  beli, akan tetapi  kebebasan  itu  ada  batasnya  yaitu  tidak  boleh  

bertentangan  dengan  syari‟ah  islam  baik  yang  ada  di  Al-qur‟an  maupun  

di dalam Al-hadist.  Jika syarat ini  tidak  dipenuhi  maka  perjanjian  yang  

dibuatnya  batal  demi  hukum. 

2. Harus  sama  ridha  dan  ada  pilihan. 

3. Harus  jelas  dan  gamblang. Dalam  perjanjian  harus  jelas  apa  saja  yang  

menjadi  objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam  

perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka  

perjanjian yang dibuat oleh para pihak sifatnya batal demi hukum.
30

. 

Istilah “kredit” sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, itulah sebuah 

sistem dalam jual beli yang sedang naik daun di Indonesia. Hanya dengan uang 

muka Rp.500.000,- sebuah sepeda motor dapat dibawa pulang. Tetapi angsuran 

harga  yang harus dilunasi akan benilai lebih dibanding dengan harga 

kontannya.. 

                                                           
30

 Ibid. 
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Sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, Islam tampil 

menanggapi semua permasalahan yang muncul di masyarakat. Sehingga setiap 

hal-hal baru yang muncul, adakalanya terlarang oleh Islam dan adakalanya 

dibolehkan. Tidak ada suatu kasuspun yang tertinggal oleh Islam. Semua telah 

ada dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Andaipun ada suatu masalah yang tidak 

ada dalam  Al-Qur‟an dan As-Sunnah, maka ulama akan berijtihad mengenai 

hukumnya, dan ijtiha>d mereka tidak akan pernah keluar dari Al Qur‟an dan As-

Sunnah. 

Kredit (menjual dengan memberikan kredit), menjual barang dengan 

tiada pembayaran tunai (jadi pembayarannya ditangguhkan atau diangsur); 

(membeli dengan), membeli dengan pembayaran yang ditagguhkan atau 

diangsur.
31

  

Pengertian  jual  beli  kredit menurut  terminologi syariah  adalah  

pedagang  menjual  suatu  barang  yang  jika  dibayar tunai  harganya  sekian, 

dan  jika dibayar  sistem   kredit  atau  angsuran  harganya  sekian, harganya  

lebih  tinggi  daripada  yang  pertama. 

 Jual beli kredit menurut istilah arab adalah يع التقسيط ب . Secara bahasa 

 :dipakai dalam beberapa makna  التقسيط 

                                                           
31

 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 99-101. 
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3. Membagi dan menjadikan beberapa bagian. Dalam Al-Mu‟jamul Wasieth, 

disebutkan; 

  .الشيء جعله أجزاء والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة (قسط (

Qassathas Syaia  artinya menjadikannya beberapa bagian. Dan 

(Qossathad Dayna) artinya menjadikannya beberapa bagian yang diketahui, 

ditunaikan ada waktu yang tertentu. 

4. Membagi dengan sama. Ibnu Mandhur menyebutkan; 

هم تقَسُمو على الَعْدل والَسواء   .وتَقَسطُوا الشيَء بي

Qassathusy Syaia bainahum artinya mereka membaginya dengan adil 

dan sama. 

Dari dua makna ini, taqsieth bermakna membagi sesuatu dengan sama 

dan adil. Jika yang di-taqsieth itu hutang maka maknanya ialah menjadikan 

hutang itu beberapa bagian dan membayarkannya pada waktu-waktu tertentu. 

Sedang  menurut syari‟at, baqi‟ut Taqsith ialah seorang penjual menjual 

barangnya  dengan  harga lebih tinggi daripada harga kala itu, yang dibagi-bagi 

menjadi beberapa bagian tertentu dan dibayarkan pada waktu - waktu tertentu.  

Orang arab mempunyai istilah yang lain untuk jual beli ini selain 

taqsieth, yaitu ta`ji>l. Ta`ji>l menurut bahasa berarti menunda dan menangguhkan. 

Sedang menurut istilah berarti menunda pembayaran harga dagangan sampai 
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waktu mendatang, baik sebulan atau setahun, dibayarkan sekali (kontan) atau 

beberapa kali (angsuran).
32

  

Jual beli kredit dengan pengertian menjual barang secara tidak tunai 

dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga tunai. Jual beli semacam 

ini pada dasarnya boleh asalkan memenuhi lima persyaratan. 

1.  Penjual memiliki barang yang hendak dia jual dengan sistem kredit. Penjual 

tidak  boleh  menjual barang manakala dia sendiri belum memiliki barang 

yang hendak dia  jual. 

2. Disamping memiliki barang, calon penjual juga harus menjadikan barang 

yang akan dijual sudah masuk dibawah pertanggung  jawabannya. Artinya 

jika terjadi sesuatu atas barang tersebut maka penjual lah yang bertanggung 

jawab mengganti atau memperbaikinya. Dengan demikian termasuk jual beli 

yang terlarang adalah manakala kita mengadakan transaksi menjual barang, 

barang yang bersangkutan memang sudah kita beli alias kita miliki namun 

barang tersebut belum masuk dalam tanggung jawab kita, namun berada 

dalam tanggung jawab tempat kulakan kita karena barang tersebut memang 

masih ada di tempat kulakan kita. Dengan adanya transaksi jual beli atau ijab 

kabul antara kita dengan pedagang kulakan, maka kita telah memiliki barang 

tersebut namun kita tidak boleh mengambil untung dari barang tersebut 

dengan menjual kembali barang tersebut sampai barang tersebut berada dalam 

                                                           
32

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer  (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 99. 
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tanggung jawab kita. Karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam melarang 

kita mendapatkan keuntungan dari suatu barang padahal kita tidak 

bertanggung jawab atas barang tersebut. 

3. Ketika kita menjual suatu barang dengan sistem kredit kita tidak boleh 

membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih murah 

dari pembeli yang bersangkutan. Jika hal ini dilanggar, maka terjadilah jual 

beli yang disebut dengan jual beli 'inah padahal jual beli 'inah adalah jual beli 

yang Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. 

4. Barang yang dijual dengan sistem kredit tersebut bukanlah barang yang 

terlarang diperjual belikan dengan sistem kredit. Misalnya membeli emas 

secara kredit. Ini terlarang karena manakala emas dibeli dengan uang, maka 

hal ini diperbolehkan dengan satu syarat yaitu uang dan emas diserahkan di 

tempat terjadinya transaksi. 

5. Tidak ada denda finansial manakala pembeli terlambat membayarkan cicilan 

bulanan, karena denda finansial yang disebabkan keterlambatan pembayaran 

adalah riba jahiliyah. 

Jika  demikian persoalan ini. Perlu analisa  dan  penelusuran  bahwa  

asumsi – asumsi  yang  mengandung  sebuah  prinsip – prinsip  masalah  ini, di 

dalam  alhadist  dan  fiqih   

Dalam  kitab – kitab  alhadist, kita  mendapatkan  asal  usul    jenis  jual  

beli  sistem  kredit, sebagai  berikut: 
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1. Hadist Nabi saw, yang  melarang  2  pola  pada  jual  beli  dalam  satu  barang  

tertentu,  atau  dua  traknsaksi  jual  beli  pada  satu  barang  tertentu, atau  

dua  transaksi  jual  beli  dalam  satu  transaksi. 

2. Hadist  Nabi  saw, yang  melarang  dua  akad  jual  beli  dalam  satu  akad  

jual beli. 

3. Hadist - hadist  yang  berisikan  larangan  Rasullah  saw,  tentang  dua  syarat  

dalam  satu  jual  beli  dan  jual  beli  dan  satu  syarat. 

Dalam  penjelasan  hadist-hadist  ini, memberi pengertian bahwa diantara 

bentuk-bentuk yang dimaksudkan oleh hadist – hadist tersebut adalah seorang 

menjual barang dengan harga sekian jika dibayar kontan dan dengan harga 

sekian jika pembayarannya tertunda. Cara seperti ini dianggap sebagai prinsip 

jual beli secara kredit (taqshith).  

Dalam kitab-kitab fikih, bisa mendapati akar masalah jual beli kredit, 

sebagaimana yang dalam pembicaraan tentang berbagai jual beli yang dilarang, 

kitan-kitab tersebut membahas jual beli yang baru saja disebutkan dalam kitab-

kitab hadist dan penjelasan ahli fikih mengenai makna-makna hadis tersebut 

yang mengandung bentuk jual beli diatas, yaitu bila penjual berkata kepada 

pembeli, “Barang ini jika dibayar tunai seharga sekian dan jika pembayarannya 

ditunda maka harganya adalah sekian”. 
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B. Hukum Jual Beli Secara Kredit . 

Beberapa pernyataaan ulama yang menjelaskan ihwal makna pelarangan 

masing-masing, menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketika hadis tersebut layak menjadi pijakan yang sesuai dan asumsi yang 

relevan untuk pembahasan hokum jual beli secara kredit. Karena secara 

maknawi ketiga hadis memiliki kesamaan bentuk, yaitu asal mulanya prinsip 

jual beli yang terimplementasikan dengan ujaran penjual kepada pembeli saya 

jual barang ini jika dibayar tunai seharga sekian dan jika pembayarannya 

sekian dan jika pembayarannya ditunda maka harganya adalah sekian.  

2. Pengharaman model jual beli ini distandarkan pada „illat yang 

termanifestasikan dalam bentuk ketidaktahuan kedua belah pihak akan harga 

barang dan sadd adz-dzariah, memangkas kemungkinan menjadikan jual beli 

ini sebagai jalan menuju riba yang diharamkan. 

Pendapat yang mengatakan tidak sahnya jual beli ini mengasumsikan 

bahwa: (1) shigat yang keluar mengandung dua shigat dalam satu waktu, 

sementara penjual tidak menetapkan satu jual beli; (2) harganya masih belum 

ditentukan secara jelas, apakah harga tunai atau harga kredit. Apabila ijabnya 

tidak ditetapkan secara pasti mak ia tidak layak disebut ijab, dan hanya sekedar 

penawaran. Jika orang yang ditawari menerima salah satu akad jual beli maka 

ijabnya ditujukan kepada pihak pertama. Jika ia menerima maka akad jual 

belinya sempurna. Namun jika tidak maka tidak sempurna. 
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C. Overmacht Menurut Hukum Islam. 

Overmacht  dalam   hukum Islam adalah  Al-Dharurah, berasal dari  kata  

dharra, yadhurru yang artinya merusak dan  memberikan  mudarat.atau  sangat  

memaksa/kebutuhan  yang  amat mendesak apabila  tidak dipenuhi.
33

 

Akan tetapi Islam pun tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia 

serta  kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena 

itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tiada terelakkan lagi 

itu, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu 

seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan 

melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari 

kebinasaan.  

Q.S.al-Baqarah: 173  

   

     

    

   

Artinya:"Barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan 

tidak melewati batas, maka tiada berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun dan Maha Belas-kasih." (al-Baqarah: 173) 
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Yang semakna dengan ini diulang dalam empat surat ketika menyebut 

masalah makanan-makanan yang haram. Dan ayat-ayat ini dan nash-nash 

lainnya, para ahli fiqh menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, 

yaitu: "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. “Tetapi  ayat-ayat itu 

pun tetap memberikan suatu pembatas terhadap si pelaku (orang yang disebut 

dalam keadaan terpaksa) itu; yaitu dengan kata-kata ghaira baghin wala 'aadin 

(tidak sengaja  dan tidak melewati batas). 

D. Kedudukan dan Batasan Overmacht Dalam Jual Beli Kredit Menurut 

Hukum Islam. 

Kedudukan dharurah berupa suatu hal yang dapat mengancam eksistensi 

manusia yang terkait dengan maqasid al- syariah. Dharurat adalah kesulitan 

yang sangat menentukan eksitensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, 

maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. 

Dan dharurah menyebabkan adanya penghapusan hukum. Contohnya dari 

dharurah adalah, seseorang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. 

Kemudian tidak ada makanan kecuali makanan haram, maka dia harus harus 

makan- makanan haram itu untuk menyelamatkan jiwanya.
34

  

 Maka dari contoh tersebut diatas bahwa keadaan dharurah harus 

dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: 

                                                           
34
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 الضرر يزال

Madharat itu dapat dihapus. 

Kaidah ini adalah sangat populer di dalam lapangan fiqh, dan merupakan 

salah satu kaidah yang terpenting dan banyak kasus fiqh yang dikembalikan 

kepadanya. Kaidah tersebut menjadi landasan terhadap berbagai masalah fiqh, 

antara lain, masalah pengembalian barang yang telah ditransaksikan karena ada 

cacatnya, masalah khiyar , syuf‟ah, qishah, dan masalah-masalah lainnya. 

Syarat-syarat dharurah menurut Wahbah Zuhaili : 

1. Keadaan dharurah harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain 

kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan. 

2. Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau 

larangan syar‟i atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari 

kemudharatan selain melanggar hukum. 

3. Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syar‟i (maqasid al-syari‟ah) seperti 

diharamkan zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun. 

4. Dalam menghindari keadaan darurah hanya dipakai tindakan seperlunya dan 

tidak berlebihan.
35
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Sedangkan keadaan al-dharurah pada seseorang menyebabkan seseorang 

boleh melakukan hal-hal yang dilarang, hal ini disandarkan pada cabang kaidah 

fiqh yang berbunyi: 

الضرورات تبيح احظورات 

Kemadarahtan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. 

 

Menurut kaidah ini tidak semua keterpaksaan itu membolehkan sesuatu 

yang haram, tetapi keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-

benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak 

dilakukan bisa membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang 

diharamkan menjadi dihalalkan. 

Dhrarurah merupakan keadaan yang membolehkan seseorang 

menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa 

tetapi batasannya ada yaitu, sesuai yang dibutuhkan dalam keadaan memaksa 

itu. Hal ini sesuai dengan cabang kaidah yang berbunyi: 

 ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurat, harus disesuaikan 

menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dharurah tersebut
36

. 

 

Maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran 

keadaannya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran dharurat yang 

                                                           

                     
36

 Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah,54. 



35 

 

 

 

sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya 

saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah. 

 الضرورات تبيح احظورات

Dimana kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekadar untuk 

menghilangkan kemadratan yang sedang menimpa.
37

 

 

Maka dalam jual beli kredit apabila debitur mengalami keadaan 

dharurah maka debitur boleh menangguhkan pembayaran kepada pihak kreditur 

sampai pihak debitur dalam keadaan dapat mampu membayar kembali. 

Penangguhan pembayaran merupakan kemudahan yang diperoleh pihak debitur 

apabila mengalami keadaan dharurah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Abd 

Al-Qadir Awdah sebagai berikut: seseorang itu dikatakan dharurah dan boleh 

mengambil kemudahan apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 

1. Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan dapat 

membahayakan nyawanya atau anggota-anggota tubuhnya. 

2. Keadaan yang sudah mendesak, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi. 

3. Untuk mengatasi dharurah itu tidak ada jalan keluar kecuali melakukan 

pelanggaran atau kejahatan. 

4. Keadaan yang dharurah itu hanya boleh diatasi mengambil seperlunya saja 

(sekedar mempertahankan hidup).
38
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Kemudahan yang didapat pihak debitur yang mengalami keadaan 

dharurah  juga diperkuat dengan kaidah fiqh yang berbunyi: 

 امشقة جلب التيسر

Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. 

 

Maksudnya suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam 

pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa ataupun harta mukallaf, diringankan 

sehingga tidak memadaratkan lagi.
39

 

E. Kewajiban-kewajiban Debitur Dalam Jual Beli Sistem Kredit Yang 

Mengalami Overmacht Menurut Hukum Islam. 

Dalam jual beli kredit apabila debitur mengalami keadaan dharurah 

maka debitur terlebih dahulu menghilangkan kesulitan yang mengancam dirinya. 

Hal ini sesuai dengan konsep kaidah fiqh yang berbunyi: 

 الضرر يزال

Madharat itu dapat dihapus. 

Setelah menghilangkan kesulitan tersebut, pihak debitur dapat 

menangguhkan pembayaran kepada pihak kreditur sampai pihak debitur dalam 

keadaan dapat mampu membayar kembali. Penangguhan pembayaran yang 

dilakukan debitur merupakan perbuatan yang dilarang dalam jual beli kredit 
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akan tetapi boleh dilakukan apabila debitur mengalami keadaan dharurah atau 

overmacht, hal ini sesuai konsep cabang kaidah fiqh yang berbunyi: 

الضرورات تبيح احظورات 

Kemadarahtan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. 

Penangguhan pembayaran merupakan kemudahan yang diperoleh pihak 

debitur apabila mengalami keadaan dharurah. Hal ini sesuai konsep kaidah fiqh 

yang berbunyi: 

 امشقة جلب التيسر

Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. 

Dalam hal ini pihak kreditur juga memberikan kemudahan kepada pihak 

debitur berupa penundaan pembayaran hal ini sesuai dengan QS. Al- Baqarah 

ayat 280. 

    

   

  

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh 

sampai ia berkelapangan. 

 

Setelah debitur kembali dalam keadaan normal atau telah dalam keadaan 

lapang  seperti sediakala maka pihak debitur menjalankan kewajibannya kepada 

pihak kreditur seperti semula yaitu berupa pembayaran kepada pihak kreditur. 

Hal ini disandarkan dalam cabang kaidah fiqh yang berbunyi:  
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 .اذا اتسع اامر ضاق

Jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. 

Maksudnya, bila dalam kondisi sempit atau mendesak, maka hukumnya 

menjadi luas akan tetapi bila keadaan tidak mendesak atau sudah normal 

kembali, maka hukumnya kembali pada keadaan sudah normal kembali.
40

 

F. Penyelesaian Sengketa Overmacht Dalam Jual Beli Kredit Menurut Hukum 

Islam. 

Dalam bisnis sering terjadi adanya konflik antar pelaku ekonomi, baik 

secara individu maupun secara kelembagaan untuk mengatasi konflik tersebut. 

Sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih 

yang mana objek sengketa adalah transaksi keharta bendaan. Mahmud Hilmy 

memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup 

pemindahan harta dan hak, dari satu pihak kepada pihak lain melalui proses 

akad.
41

 Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau 

perselisihan yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau 

perselisihan yaitu damai (al-shulh), arbitrase (al-tahkim), dan peradilan (al-

qadha). 

1. Damai (al-shulh). 
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Al-shulh secara bahasa berarti merendam pertikaian, sedangkan 

menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk 

mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa 

secara damai.
42

 

Al-Husaini mengemukakan bahwa perdamaian (al-shulh) adalah akad 

yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih. Sedangkan As-

Sidiq bahwa yang dimaksud dengan al-sulh adalah akad yang disepakati dua 

orang yang berselisih atau berkonflik dalam hal untuk melaksanakan sesuatu 

dengan akad itu dapat hilang perselisihan menurut Sabiq yang dimaksud 

dengan al-sulh adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri pertentangan antara 

dua orang yang berlawanan. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi al-

sulh ialah akad diantara dua pihak yang berperkara untuk memecahkan 

perselisihan yang terjadi diantara keduanya.
43

 

Perdamaian atau al-sulh disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana 

yang tertuang dalam Al-quran : 

QS. Al-hujurat, ayat 9 
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Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau satu yang 

melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah ia melanggar perjanjian 

itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 

berlaku adil. Sesunggunya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. 

 

QS. An-nisa ayat 114. 
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Artinya: tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-biskikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 

sedekah, atau berbuat maruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia 

dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, 

maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.
44  

 
Rukun-rukun al-sulh: 

a) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian 

untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. 

b) Mushalih Anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau 

disengketakan. 

c) Mushalih Alaih, yaitu hal-hal  yang dilakukan oleh salah satu para pihak 

terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini diesebut juga 

istilahan badal As-sulh. 

d) Sigat atau ijab kabul diantara kedua belah pihak yang melakukan akad 

perdamaian.
45

 

2. Tahkim. 

Tahkim secara bahasa berasal dari kata “Hakkama” secara 

terminologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah sesuatu 

sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan 
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abitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih 

sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan 

perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan 

“hakam”.46
 

Menurut Abu Al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim 

menurut istilah fiqh sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada 

seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk meyelesaikan pertikaian 

para pihak yang bersengketa. Adapun menurut Said Agil Husein Al-

Munawar, pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam madzhab 

Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di 

antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang 

bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun 

pengertian tahkim menurut ahli hukum dari kelompok syafiiyah yaitu 

memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum 

Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum Syara‟ terhadap suatu 

peristiwa yang wajib dilaksanakannya.
47

 

Dasar hukum tahkim  
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QS. An-Nisa ayat 35. 

   
 

  
   

   
  
  

    
   
    

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki – laki  dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada 

suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Ruang lingkup tahkim hanya terkait dengan persoalan yang 

menyangkut “huququl ibad” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-

aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan yang berkaitan dengan 

harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang 

yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam 
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pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan 

utang piutang. Oleh karena tujuan tahkim itu hanya menyelesaikan dengan 

jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan 

yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta dan yang sama sifatnya.
48

  

Para ahli hukum Islam di kalangan madzab Hanafiyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam 

(abitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa 

lebih dahulu meminta persetujuan belah pihak. Pendapat ini juga didukung 

oleh sebagaian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi‟i. Alasan mereka ini 

didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila 

mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan 

persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian keputusan hakam itu tidak 

mereka patuhi, maka bagi orang yang tiddak mematuhinya akan mendapat 

siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh 

syariat untuk memutuskan suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh 

karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan 

yang telah diberi wewenang oleh penguasa untukk mengadili suatu perkara.
49

 

3. Al-Qadha. 

Menurut arti bahasa, al-qadha berarti memutuskan atau menetapkan. 

Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau 
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sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun 

kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah masalah al-ahwal asy-

syaksiyah yaitu masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga 

dan masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana.
50

 

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara disebut dengan 

qadhi (hakim).
51
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BAB  III 

KARAKTERISTIK OVERMACHT DALAM  JUAL  BELI  SISTEM  KREDIT 

MENURUT HUKUM PERDATA 

 

A. Jual Beli Sistem Kredit Menurut Hukum Perdata. 

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jual Beli 

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang 

telah dijanjikan. Sedangkan menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  

Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat 

kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Setelah 30 hari mengetahui 

terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan kata 

sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan.
52

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Kecakapan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan 

perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat akal pikiran dan tidak 
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dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan 

perbuatan tertentu. 

3. Suatu hal tertentu. 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek 

suatu perjanjian, yaitu hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. 

Melihat ketentuan dalam Pasal 1335 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 

menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena 

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. 

Saat ini di dalam kehidupan masyarakat istilah kredit bukanlah hal yang 

asing lagi, karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang 

melakukan kegiatan jual beli barang secara kredit, artinya jual beli itu tidak 

dengan pembayaran tunai melainkan dengan sistem angsuran. Selain itu banyak 

anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi guna kebutuhan 

hidupnya. Jadi mereka mengartikan kredit sebagai hutang sebab jika telah 

sampai pada waktu tertentu mereka harus membayar hutang tersebut hingga 

lunas.  

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin “creditus” yang merupakan 

bentuk past participle dari kata “credere” yang berarti to trust. Kata trust itu 
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sendiri berarti “kepercayaan”.
53

 Dengan demikian, sungguh pun kata “kredit” 

sudah berkembang kemana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun 

arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur 

“kepercayaan” walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.  

Muchdarsyah Sinungan memberikan pendapat tentang arti kredit bahwa 

kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan 

prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang 

disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.
54

 

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan 

pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.
55

 

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat 

dilihat bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank 

sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini bank sebagai 
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pihak yang memberikan kredit percaya kepada nasabah bahwa dalam waktu 

yang telah disepakati pinjaman akan dikembalikan atau dibayar lunas.
56

 

Dari pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas dapat dilihat 

beberapa unsur kredit sebagai berikut :  

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur 

yang disebut dengan perjanjian kredit.   

2. Adanya para pihak yaitu pihak “kreditur” sebagai pihak yang memberikan 

pinjaman, seperti bank dan pihak “debitur” yang merupakan pihak yang 

membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa. 

3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan 

mampu membayar atau mencicil kreditnya. 

4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur. 

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada 

pihak debitur. 

6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/ barang/ jasa oleh pihak debitur 

kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian 

keuntungan. 

7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan 

pengembalian kredit oleh debitur. 
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8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. 

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian semakin besar pula resiko tidak 

terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.  

 

B. Overmacht Menurut Hukum Perdata. 

Overmacht  sama  dengan force  mejeure, dalam  bahasa Belanda  yang 

artinya keadaan memaksa. Overmacht dapat pula diartikan suatu keadaan 

dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah di 

buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, 

dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko 

serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan 

adanya kejadiaan yang  berbeda di luar kuasanya.57 Seperti  gempa bumi, banjir, 

kecelakaan. 

Overmacht atau force majeur adalah suatu keadaan yang luar biasa yang 

berada di luar dari kekuasaan ataupun kemampuan normal manusia untuk 

mengatasinya yang telah menimbulkan ketidakmampuan bagi pihak tersebut 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati dalam 

suatu kontrak.
58
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Overmacht menurut Lukman Santoso yaitu suatu keadaan diluar 

kekuasaan si berhutang dan memaksa. Keadaan yang telah timbul itu juga harus 

berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian yang 

dibuatnya, setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang.
59

 

Menurut R. Setiawan Overmacht atau keadaan memaksa adalah suatu 

keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur 

untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak 

harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian 

dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada 

saat timbulnya keadaan tersebut.
60

 

Profesor Subekti menjelaskan dalam bukunya hukum perjanjian, bahwa 

pada awalnya pengertian dari force majeure atau overmcht tersebut dipahami 

oleh para sarjana sebagai suatu halangan yang muncul dari suatu kejadian-

kejadian yang hebat dan menimbulkan akibat yang besar salah satu luas dan 

permanen, seperti misalnya: bencana alam, wabah penyakit, peperangan ataupun 

kekacauan-kekacauan yang begitu hebatnya sehingga debitur tidak 

memungkinkan sama sekali untuk memenuhi prestasinya, misalnya karena 

barang yang menjadi objek perjanjian musnah. Akan tetapi dalam 

perkembangannya, ternyata pemahaman tersebut lebih pada pengertian force 

majeure atau overmacht secara umum, karena force majeure atau overmacht 
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termasuk juga pada kejadian-kejadian penghalang yang tidak bersifat mutlak 

atau bersifat sementara, yang cakupannya menurut profesor William F. Fox 

meliputi bentuk-bentuk halangan yang timbul dari bencana alam (natural 

dissasasters) hingga pada halangan-halangan yang timbul dari kekacauan politik 

dari suatu negara (political disruptions).
61

 

Overmacht menurut kamus ilmiah adalah keadaan, yang tidak dapat 

dihindarkan dan terjadi diluar dugaan atau diluar kekuasaan kita.
62

 

Pengertian force majeure juga diatur dalam pasal 79 ayat 1 dari The 

Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods yang 

dikutip sebagai berikut: “a Party is not liable for a failure to perform any of his 

obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his 

control and he could not resonably be expected to have taken the impediment 

into a account at the time of the conclusion of the contract of to have avoided or  

overcome it or its consquences”.63
 

 Overmacht  dibagi  2  macam, sebagai  berikut; 

3. Overmacht bersifat mutlak, yaitu tidak mungkin lagi melaksanakan 

perjanjiannya, misal: barang sudah musnah karena bencana alam seperti 

bencana tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll. 

                                                           
61

 Ricardo Simanjutak, Hukum Kontrak, 248. 
62

 Heppy El Rais, Kamus Ilmiah Populer  (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 457. 
63

 Ricardo Simanjutak, Hukum Kontrak, 246. 



53 

 

 

 

4.  Overmacht bersifat relatif atau tidak mutlak, yaitu suatu keadaaan di mana 

perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat 

besar dari pihak si berutang, misal harga barang yang masih harus 

didatangkan oleh si penjual tiba-tiba sangat tinggi dan lain sebagainya.
64

   

Overmacht  dilihat  dari 2 pandangan  teori,
65

 sebagai  berikut; 

1.  Menurut Teori Objektif 

 Ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan 

prestasinya kepada kreditur. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang 

normal dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan 

kewajibanya atau tidak. 

2. Menurut Teori Subjektif . 

Ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi pretasinya. 

Ukuran subjektif didasarkan kepada situasi keadaaan dari debitur dengan 

menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus 

melakukan prestasi itu.
66

 

C. Kedudukan dan Batasan Overmacht Dalam Jual Beli Kredit Menurut 

Hukum Perdata. 

Bila melihat definisi overmacht atau force majeure yang telah dipaparkan 

diatas yang memang tidak memberikan batasan yang jelas tentang halangan-
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halangan yang dapat dikualifisir sebagai halangan yang dapat dikategorikan 

overmacht atau force majeure tersebut. Yang dapat digambarkan adalah ciri-ciri 

dari halangan tersebut, misalnya: 

1. Tidak dapat diperhitungkan kehadirannya dari peristiwa force majeure 

tersebut ketika kontrak tersebut di sepakati. 

2. Terjadinya bukan merupakan akibat kesalahan ataupun diakibatkan oleh 

tindakan debitur tersebut. 

3. Halangan tersebut berada di luar dari kemampuan debitur tersebut untuk 

mengatasinya.
67

 

Bila mengikuti ketiga poin yang menjadi ukuran tersebut, maka 

pengertian dari halangan dalam melaksanakan prestasi yang masuk dalam 

kategori overmacht atau force majeure tersebut sebenarnya akan sangat luas 

sekali. Artinya, tidak terbatas pada halangan yang disebabkan oleh peristiwa-

peristiwa besar yang menimbulkan akibat kerusakan yang massif dan permanen, 

misalnya seperti: Gempa bumi, Gunung meletus, Wabah penyakit. Akan tetapi 

juga pada setiap bentuk halangan selama memenuhi ketiga kriteria utama 

tersebut.
68

 

Teori ukuran atau kedudukan Overmacht juga dapat dipahami dari 

macam-macam overmacht itu sendiri, macam-macam overmacht antara lain:  
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1. Overmacht bersifat mutlak, yaitu tidak mungkin lagi melaksanakan 

perjanjiannya, misal: barang sudah musnah karena bencana alam seperti 

bencana tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll. 

2.  Overmacht bersifat relatif atau tidak mutlak, yaitu suatu keadaaan di mana 

perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang sangat 

besar dari pihak si berutang, misal harga barang yang masih harus 

didatangkan oleh si penjual tiba-tiba sangat tinggi dan lain sebagainya.
69

   

Sedangkan mengenai batasan-batasan yang dapat dipahami sebagai 

batasan Overmacht adalah melalui teori overmacht atau force majeure itu 

sendiri, teori overmacht antara lain: 

Overmacht  dilihat  dari 2 pandangan  teori, sebagai  berikut; 

1.  Menurut Teori Objektif 

 Ketidak mungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan 

prestasinya kepada kreditur. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang 

normal dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan 

kewajibanya atau tidak. 

2. Menurut Teori Subjektif . 

Ketidak mungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi pretasinya. 

Ukuran subjektif didasarkan kepada situasi keadaaan dari debitur dengan 
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menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus 

melakukan prestasi itu.
70

 

Jika barang yang dimaksudkan dalam perjanjian sudah musnah di luar 

kesalahan si berhutang, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tak dapat 

dituntut. Yang sulit bagi hakim untuk memutuskan ialah jika barang itu masih 

ada atau dapat didatangkan, sehingga perjanjian sebetulnya masih dapat 

dilaksanakan. Dalam hal yang demikian ini hakim harus mempertimbangkan 

apakah  sungguh-sungguh terdapat suatu keadaan yang sedemikian, hingga dapat 

dikatakan tidak sepatutnya lagi untuk dalam keadaan itu memaksa si berhutang 

memenuhi perjanjiannya. Jadi yang diambil sebagai ukuran oleh hakim tidak 

lagi, sungguh-sungguhkah tidak mungkin melaksanakan perjanjian, tetapi cukup 

dalam suatu keadaan sudah tidak sepatutnya lagi untuk memaksa si debitur 

menepati perjanjiannya.
71

 

Batasan Overmacht atau force majeure menurut Subekti: “Jika sebagai 

akibat kejadian yang tidak disangka-sangka itu, barang yang dimaksudkan dalam 

perjanjian telah menjadi hapus, teranglah pelaksanaan perjanjian sudah tidak 

dapat dituntut untuk seterusnya, hingga praktis perjanjian itu sudah hapus. Akan 

tetapi jika barang itu masih ada dan masih utuh pula, menurut pendapat yang 

lazim dianut dalam pelaksanaan perjanjian: penyerahan, masih dapat dituntut 

oleh si berpiutang, manakala keadaan memaksa sudah berakhir. Hanya jelas, ia 

                                                           
70

 Ibid., 40. 
71

 Subekti, Pokok-Pokok, 97. 



57 

 

 

 

tidak boleh menuntut pembayaran kerugian, karena tidak ada kesalahan pada 

pihak si berhutang”.
72

 

D. Kewajiban-kewajiban Debitur Dalam Jual Beli Sistem Kredit Yang 

Mengalami Overmacht Menurut Hukum Perdata. 

Terkait dengan overmacht, maka overmacht adalah salah satu pembelaan 

yang yang dapat digunakan oleh debitur ketika ia wanprestasi. Dengan 

mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak 

terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan hal-hal yang sama sekali tidak 

dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau 

peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak 

terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah 

disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan 

orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi. Untuk itu, sebagai 

sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil adanya 

overmacht harus memenuhi syarat bahwa: 

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah. 

2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur. 

3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan 

resiko debitur. 
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Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai overmacht membawa 

konsekuensi (akibat hukum) sebagai berikut: 

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. 

2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai. 

3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi. Hal ini diatur dalam pasal 1244 dan 

pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: 

 (1244) “Jika   ada  alasan  untuk  itu, debitur  harus  dihukum  mengganti  

biaya, rugi, bunga  apabila  ia  tak  dapat  membuktikan, bahwa  hal  tidak  

atau  tidak  pada  waktu  yang  dilaksanakannya  perikatan  itu, disebabkan  

karena  suatu  hal  tak  terduga, pun  tak  dapat  dipertanggungjawabkan 

padanya, kesemuanya  itu  pun iktikad  buruk tidaklah  ada  pada  pihaknya”.  

(Pasal 1245 KUHPerdata) “ tidaklah ada pengantian biaya, kerugian dan 

bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal-hal yang terjadi secara 

kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 

diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya”.73
 

4.  Risiko tidak beralih kepada debitur. 

5. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik. 

6. Perikatan dianggap gugur. Hal ini diatur dalam pasal 1444 KUHPerdata yang 

berbunyi: “jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak 

dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah 
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barang itu masih ada, atau tidak maka hapuslah perikatannya asal barang itu 

musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai 

menyerahkannya” .
74

  

Teori mengenai hapusnya perikatan yang disebabkan adanya overmacht 

atau force majeure, juga diperkuat dengan opini Ricardo Simanjutak tentang 

hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh force majeure sebagai berikut: “ 

hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi barang tertentu yang menjadi 

objek perjanjian tersebut musnah, hilang atau tidak diketahui keberadaannya, 

sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali 

tidak lagi dapat dilaksanakan, sepanjang musnah atau hilangnya barang yang 

diperjanjikan tersebut tidak terjadi akibat dari kesalahan si berutang, dan tidak 

juga terjadi setelah ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kemusnahan 

objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan konsekuesi dari tidak 

dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian 

tersebut oleh para pihak. Misalnya disebabkan oleh peristiwa force majeure.
75

 

Pada pasal 1244 KUHPerdata-1245 KUHPerdata, sebagai dasar pikiran 

pembuat Undang-Undang keadaan memaksa ialah suatu alasan untuk 

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Berikut rumusannya:  

1.Pasal 1244 KUHPerdata) Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus 

dihukum untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat 
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membuktikan, bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan 

itu, disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung 

jawabkan padanya, kesemuanya itu jika tidak ada itikad buruk padanya.  

2. (Pasal 1245 KUHPerdata) Tidak ada penggantian biaya, rugi dan 

bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tidak 

disengaja, si berutang debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu 

yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang 

terlarang. 

Dari kedua rumusan pasal tersebut sudah dapat dikatakan bahwa kedua 

pasal tersebut mengatur hal yang sama, yaitu dibebaskannya si debitur dari 

kewajiban mengganti kerugian, karena suatu keadaan yang dinamakan keadaan 

memaksa. Bedanya adalah pada Pasal 1245 KUHPerdata, menyebutkan keadaan 

tersebut dengan nama „keadaan memaksa‟. Perbedaan lain adalah pada Pasal 

1244 KUHPerdata lebih menunjukkan „keadaan memaksa‟ itu sebagai suatu 

pembelaan, KUHPerdata lebih menunjukkan „keadaan memaksa‟ itu sebagai 

suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula 

suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan 

tentang adanya peristiwa yang dinamakan „keadaan memaksa‟ itu. 

 Memang debitur itu wajib membuktikan tentang terjadinya hal yang tak 

dapat diduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang 

menyebabkan perjanjian itu tak dapat dilaksanakan. Selain itu, dari kedua pasal 
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tersebut dapat dilihat bahwa memang keadaan memaksa adalah suatu kejadian 

yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggung jawabkan kepada 

debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya. 

Pada rumusan pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata, walaupun 

mengenai pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban 

pembuktian, yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti 

kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu 

disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur. 

Bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu 

beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan tentang 

adanya peristiwa yang dinamakan „keadaan memaksa‟ itu. 

Disamping wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tak terduga 

atau diluar kemampuan debitur, untuk dibebaskan dari ganti kerugian akibat 

wanprestasi, debitur pun harus tidak dalam beritikad buruk. Karena kalau debitur 

tersebut beritikad buruk, dia tetap dibebani untuk membayar ganti kerugian. 

Masalah pembebanan pembuktian disini diletakkan kepada debitur 

Sehingga apabila dia tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat 

membebaskan dari pembayaran ganti kerugian sebagaimana disebut di atas, 

maka debitur tersebut harus membayar ganti kerugian. Jadi kreditur tidak perlu 
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dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti kerugian kepada debitur yang 

wanprestasi.
76

 

E. Penyelesaian Sengketa Overmacht Dalam Jual Beli Kredit Menurut Hukum 

Perdata. 

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah atau 

sengketa, hal ini tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara 

dalam kehidupan. Sengketa dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu 

sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya 

perbedaan antara keinginan atau perasaan dengan kenyataan yang terjadi. 

Dalam hal terjadinya sengketa terhadap perikatan maka pada umumnya 

para pelaku perikatan akan berupaya untuk mencari jalan penyelesaian secara 

damai tanpa harus melibatkan pengadilan (out off court settlement). Akan teapi, 

ketika permasalahan ataupun sengketa tersebut tidak lagi dapat diselesaikan 

secara damai, maka pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang 

disepakati para pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

terpaksa harus dilibatkan sebagai upaya akhir (litigation process). 

Oleh karena itulah, klausula pilihan hukum, dan cara penyelesaian serta 

domisili ataupun yurisdiksi penyelesaian sengketa menjadi sangat penting bagi 

para pihak untuk memastikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 
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membela dan memperjuangkan perlindungan haknya, baik melalui pengadilan 

maupun melalui langkah-langkah alternatif penyelesaian sengketa diluar dari 

pengadilan (alternative dispute settlement), untuk memastikan upaya pembelaan 

hak masing-masing pihak dapat dilakukan dengan lebih terencana baik dari 

pengguna waktu ataupun biaya.
77

 

1. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (PSA). 

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia berarti Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah 

suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang 

bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian 

persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. 

Pengertian Alternatif Dispute Resolution atau Penyelesaian Sengketa 

Alternatif disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat 

melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau 

penilaian ahli. 

Pengertian menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat 1: “arbitrase 

adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang 
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didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa”.
78

 

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan Alternatif Dispute 

Resolution atau Penyeleseaian Sengketa Alternatif dalam perspektif undang-

undang No. 30 tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan 

penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh oleh para pihak 

untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka, apakah mendayagunakan 

pranata negoisasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian ahli. 

Penyelesaian yang dapat diselesaikan para pihak melalui pilihan 

penyelesaian sengketa hanyalah dibidang perdata saja. Secara filosofis 

penyelesaian sengketa alternatif bertujuan menolong para pihak yang 

berpekara menyelesaikan sendiri perkaranya. Penyelesaian perkara alternatif 

berusaha menemukan dan menyetujui suatu cara pemecahan masalah dimana 

para pihak yang bersangkutan menerima hasilnya dengan perasaan sama-

sama menang (win solution).
79

 

Macam-macam penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999  yang dapat menyelesaikan sengketa Overmacht 

dalam jual beli kredit, sebagai berikut: 

a) Negosiasi. 
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Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan sendiri 

oleh pihak para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga (UU 

No 30 tahun 1999 pasal 6 ayat2). Kesepakatan mengenai penyelesaian 

sengketa tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Menurut Mark E. Roszkowski, negosiasi adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa dimana dua belah pihak yang memiliki tuntutan 

berbeda membuat suatu kesepatan melalui kompromi dan konsensi.
80

 

b) Mediasi. 

Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif  lain yang sering 

digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. 

Menurut Gary Goodpaster, “ mediasi adalah proses negosiasi pemecah 

masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan 

pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan 

dengan memutuskan”.
81

  

Menurut definisi diatas bahwa hakekat mediasi adalah negosiasi atau 

perundingan untuk menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi 

dengan didampingi pihak ketiga (Mediator) yang imparsial dan netral. 

c) Konsultasi. 
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Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta 

masukan dari pihak yang diyakini sebagai Narasumber berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa 

untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, Narasumber yang dimintai 

konsultasi oleh para pihak adalah narasumber yang levelnya lebih tinggi dan 

memiliki kompetensi yang jelas. 

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam 

undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari 

konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat 

personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak 

lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada 

klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterkaitan 

atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan 

oleh pihak konsultan. 

d) Penilaian ahli 

Penilaian ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang 

berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang 

atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk 

mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang 

merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk 
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membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini 

dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc.
82

 

Undang-undang no. 30 tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli 

sebagai bagian dari ADR, pemberian opini atau pendapat hukum dapat 

merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau 

membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat 

terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat 

oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya. 

2. Litigasi. 

Peran pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan sengketa-

sengketa perdata merupakan peran sentral, hingga pada lahirnya bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti misalnya lembaga 

arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara dalam melakukan penegakan hukum dan 

keadilan melalui penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Kekuasaan negara 

dalam menyelenggarakan peradilan inilah yang menjadi dasar berpikir dari 

pelaksanaan pasal 1266 KUHPerdata yang mengharuskan penyelesaian 

sengketa dari suatu kontrak dilakukan melalui putusan hakim.
83
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Ketika sengketa yang terjadi diantara para pihak tersebut tidak dapat 

diselesaikan secara damai, maka ketika sengketa tersebut masuk ke 

pengadilan melalui gugatan perdata badan peradilan yang berwenang untuk 

memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri. Tata cara penanganan 

perkara perdata tersebut di Pengadilan Negeri. 

Dalam pasal 118 HIR secara tegas diatur bahwa pengadilan yang 

berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak adalah 

pengadilan yang berada di domisili tergugat, kecuali bila diperjanjikan 

sebaliknya. Ketentuan pasal 118 HIR ini sangat penting untuk dipahami oleh 

seorang perancang kontrak untuk memastikan bahwa, dalam halnya 

terjadinya sengketa diantara para pihak yang harus melibatkan pengadilan, 

maka dapat dipastikan pengadilan mana yang akan berwenang untuk 

mengadili perkara tersebut.
84
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BAB  IV 

ANALISIS KOMPARASIOVERMACHT DALAM  JUAL  BELI  SISTEM  

KREDIT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA 

 

G. AnalisisKomparasi Kedudukan Dan Batasan Overmacht Dalam Jual Beli 

Sistem Kredit Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. 

Overmacht adalah suatu keadaan yang memaksa yang dialami seseorang. 

Dalam hukum Islamovermacht dikenal dengan istilah dharurah, dalam hukum 

Islam Dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti 

merusak atau memberi mudharat. Dalam istilah hukum Islam memberikan 

pengertian dharurah sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam 

eksistensi manusia dan diluar kemampuan manusia yang berkaitan lima panca 

tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai maqasid Al- syariah yaitu 

berupa: agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia, sehingga 

seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau 

kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi 

keadaan dharurah tersebut.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ridho Rokamah mengenai Dharurah 

sebagai berikut: “Dharurah adalah kesulitan yang sangat menentukan eksitensi 

manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, 

nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan dharurah menyebabkan adanya 
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penghapusan hukum.  Contohnya dari dharurahadalah, seseorang yang dalam 

perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Kemudian tidak ada makanan kecuali 

makanan haram, maka dia harus harus makan-makanan haram itu untuk 

menyelamatkan jiwanya”.
85

 

Sedangkan dalam hukum perdata pengertianovermachtadalah Overmacht  

sama  dengan force  mejeure, dalam  bahasa Belanda  yang artinya keadaan 

memaksa. Overmacht dapat pula diartikan suatu keadaan dimana debitur tidak 

dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah di buatnya persetujuan, 

yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak 

dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat 

menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadiaan yang  

berbeda di luar kuasanya.86 Seperti  gempa bumi, banjir, kecelakaan. 

 Dalam pengertian yang telah diulas diatas maka hukum Islam dan 

hukum perdata memberikan persamaan dalam keadaan yang dianggap sebagai 

overmacht yaitu sama memberikan pengertian overmacht adalah suatu keadaan 

yang memaksa yang diluar kemampuan seseorang yang mengalaminya, akan 

tetapi menurut pemahaman penulis dari pengertian diatas terdapat perbedaan 

antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai overmacht sebagai berikut: 
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1. Dalam hukum Islam masalah objek pembahasan overmacht lebih luas bukan 

hanya dibatasi pada masalah perikatan sedangkan hukum perdata membatasi 

ovemacht pada masalah perikatan saja. 

2. Dalam hukum Islam memberikan pengertian lebih terperinci mengenai 

overmacht yang dapat mengancam eksistensi manusia yang berkaitan dengan 

maqasid al-syariah yaitu agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan 

manusia, sedangkan hukum perdata tidak memberikan secara terperinci  

hanya sebatas mengancam debitur. 

Dalam Hukum Islam kedudukan Overmacht berbeda dengan hukum 

perdata, dalam hukum Islam kedudukan overmacht didasarkan kepada sesuatu 

hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah seperti yang telah diuraikan 

berdasarkan pengertian overmacht dalam hukum Islam diatas. 

Sedangkan kedudukan overmacht menurut hukum perdata didasarkan 

kepada 2 konsep macam overmcht itu sendiri antara lain:  

1. overmacht bersifat absolut yang kedudukannya didasarkan kepada adanya 

bencana alam, seperti bencana tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior 

Papua Barat, dll. 

2. Overmacht bersifat relatif yang kedudukannya didasarkan pada keadaaan di 

mana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang 

sangat besar dari pihak si berutang, misal harga barang yang masih harus 

didatangkan oleh si penjual tiba-tiba sangat tinggi dan lain sebagainya. 
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Batasan overmacht menurut hukum Islam dengan hukum perdata 

berbeda, dalam hukum Islam disandarkan kepada kebutuhan yang 

diukurataskebutuhan seseorangyang mengalami overmacht, hal ini didasarkan 

kepada cabang kaidah fiqh yang berbunyi:  

 ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurah, harus disesuaikan 

menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dharurat tersebut. 

 

Maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran 

keadaannya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran dharurah yang 

sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya 

saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah. 

 الضرورات تبيح احظورات

Dimana kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekadar untuk 

menghilangkan kemadratan yang sedang menimpa.
87

 

Dalam hukum perdata batasan overmacht disandarkan kepada teori 

objektif dan subjektif. 

1. Menurut Teori Objektif 

Ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan 

prestasinya kepada kreditur. Ukuran objektif didasarkan pada ukuran yang 

normal dalam keadaan demikian, apakah orang itu dapat melakukan 
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kewajibannya atau tidak. Keadaan barang yang dijadikan objek perikatan, 

apabila barang yang dijadikan objek tersebut musnah maka tak dapat dituntut 

untuk meneruskan prestasi tersebut, sedangkan apabila barang tersebut masih 

ada atau utuh maka prestasi tersebut tetap diteruskan dalam perikatan 

tersebut. Hal ini linear dengan pernyataan Subekti sebagai berikut : “Jika 

sebagai akibat kejadian yang tidak disangka-sangka itu, barang yang 

dimaksudkan dalam perjanjian telah menjadi hapus,teranglah pelaksanaan 

perjanjian sudah tidak dapat dituntut untukseterusnya, hingga praktis 

perjanjian itu sudah hapus. Akan tetapi jika barang itu masih ada dan masih 

utuh pula, menurut pendapat yang lazim dianut dalam pelaksanaan perjanjian 

:  penyerahan, masih dapat dituntut oleh si berpiutang, manakala keadaan 

memaksa sudah berakhir. Hanya jelas, ia tidak boleh menuntut pembayaran 

kerugian, karena tidak ada kesalahan pada pihak si berhutang”.88
 

2. Menurut Teori Subjektif. 

Ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi pretasinya. 

Ukuran subjektif didasarkan kepada situasi keadaaan dari debitur dengan 

menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila harus 

melakukan prestasi itu.
89
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Jadi dari ulasan diatas penulis menyimpulkan terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam pengertian overmacht dalam hukum Islam dengan hukum 

perdata, persamaan terletak pada keadaan yang dapat disebut overmacht, yang 

sama memberikan pengertian suatu keadaan yang memaksa yang diluar 

kemampuan seseorang yang mengalaminya, perbedaan dalam pengertian 

overmacht dalam hukum Islam dengan hukum perdata terletak pada objek 

pembahasan overmacht, dalam hukum Islam lebih luas dan tidak membatasi 

objek pembahasan overmacht sedangkan dalam hukum perdata hanya dibatasi 

pada masalah perikatan saja dan pengertian lebih terperinci mengenai overmacht 

yang dapat mengancam eksistensi manusia yang berkaitan dengan maqasid al-

syariah yaitu agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan manusia, sedangkan 

hukum perdata tidak memberikan secara terperinci  hanya sebatas mengancam 

debitur. Kedudukan overmacht dalam hukum Islam dengan hukum perdata 

berbeda, dalam hukum Islam kedudukan overmacht didasarkan pada  sesuatu hal 

yang dapat mengancam maqasid al-syariah sedangkan dalam hukum perdata 

kedudukan overmacht disandarkan pada teori macam overmacht itu sendiri yang 

berdasarkan teori absolut “yang kedudukannya didasarkan kepada adanya 

bencana alam” dan teori relatif “ kedudukannya didasarkan pada keadaaan 

dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan yang 

sangat besar dari pihak si berutang”. Batasan overmacht menurut hukum Islam 

dengan hukum perdata berbeda, batasan overmacht menurut hukum Islam 
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didasarkan kepada kebutuhan yang diukur atas kebutuhan seseorang yang 

mengalami overmacht, sedangkan batasan overmacht dalam hukum perdata 

didasarkan kepada teori objektif “keadaan barang yang dijadikan objek 

perikatan” dan subjektif  “didasarkan kepada situasi keadaaan dari debitur 

dengan menghubungkan pengorbanan yang harus diterima oleh debitur apabila 

harus melakukan prestasi itu”. 

Komparasi. Persamaan. Perbedaan. 

Perbandingan kedudukan 

overmacht dalam jual 

beli kredit. 

 Kedudukan overmacht dalam hukum 

Islam didasarkan pada suatu hal yang 

dapat mengancam maqasid al-

syariah, sedangkan dalam hukum 

perdata didasarkan pada teori macam 

overmacht itu sendiri. 

Perbandingan batasan 

overmacht dalam jual 

beli kredit. 

 Dalam hukum Islam menentukan 

batasan diukur dengan kebutuhan 

seseorang yang mengalami 

overmacht, sedangkan batasan dalam 

hukum perdata didasarkan pada teori 

objektif dan subjektif. 

 



76 

 

 

 

H. Analisis Komparasi Kewajiban Debitur Yang Mengalami Overmacht Dalam 

Jual Beli Sistem Kredit Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. 

Kewajiban debitur yang mengalami keadaan overmacht antara hukum 

Islam dengan hukum perdata berbeda, dalam hukum Islam menyatakan 

kewajiban debitur yang mengalami overmacht antara lain: 

1. Debitur menghilangkan kesulitan yang disebabkan oleh keadaan overmacht 

terlebih dahulu hal ini sesuai konsep kaidah fiqh yang berbunyi: 

 الضرر يزال

Madharat itu dapat di hapus. 

2. Debitur menangguhkan pembayaran kepada pihak kreditur, penangguhan 

pembiayaan merupakan perbuatan yang dilarang yang boleh dilakukan pihak 

debitur apabila mengalami keadaan overmacht, hal ini sesuai dengan konsep 

cabang kaidah fiqh yang berbunyi: 

الضرورات تبيح احظورات 

Kemadarahtan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. 

3. Setelah debitur mengatasi keadaan overmacht kemudian sudah dalam 

keadaan normal atau dalam keadaan lapang maka debitur kembali 

melaksanakan prestasinya yaitu melakukan pembayaran kepada pihak 

kreditur, hal ini sesuai dengan konsep cabang kaidah fiqh yang berbunyi: 

 .اذا اتسع اامر ضاق
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Jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. 

Sedangkan dalam hukum perdata kewajiban debitur antara lain: 

1. Debitur tidak wajib melaksanakan prestasi dalam jual beli kredit. Karena 

perikatan yang mengalami overmacht dianggap hapus, sesuai dengan dengan 

opini Ricardo Simanjutak tentang hapusnya perjanjian yang disebabkan oleh 

force majeure sebagai berikut: “ hapusnya perjanjian secara hukum dapat 

terjadi barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah, hilang 

atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan 

dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak lagi dapat dilaksanakan, 

sepanjang musnah atau hilangnya barang yang diperjanjikan tersebut tidak 

terjadi akibat dari kesalahan si berutang, dan tidak juga terjadi setelah ia lalai 

dalam melaksanakan kewajibannya. Kemusnahan objek perjanjian tersebut 

pada dasarnya memberikan konsekuesi dari tidak dapatnya dilakukan 

pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para 

pihak. Misalnya disebabkan oleh peristiwa force majeure.
90

 

2. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila wanprestasi yang 

disebabkan oleh keadaan overmacht, hal ini berdasarkan pasal 1244 dan pasal 

1245 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: 

 (1244) “Jika   ada  alasan  untuk  itu, debitur  harus  dihukum  mengganti  

biaya, rugi, bunga  apabila  ia  tak  dapat  membuktikan, bahwa  hal  tidak  
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atau  tidak  pada  waktu  yang  dilaksanakannya  perikatan  itu, disebabkan  

karena  suatu  hal  tak  terduga, pun  tak  dapat  dipertanggung jawabkan 

padanya, kesemuanya  itu  pun iktikad  buruk tidaklah  ada  pada  pihaknya”. 

(1245) “tidaklah ada pengantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena 

keadaan memaksa atau karena hal-hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya”.91
 

3. Debitur harus membuktikan telah terjadi keadaan overmacht, hal ini 

didasarkan pada pasal 1244 KUHPerdata, hal ini linear dengan pernyataan 

Ahmadi Mirru dan Sakka Pati “ Masalah pembebanan pembuktian disini 

diletakkan kepada debitur Sehingga apabila dia tidak dapat membuktikan 

alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian 

sebagaimana disebut di atas, maka debitur tersebut harus membayar ganti 

kerugian. Jadi kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut 

ganti kerugian kepada debitur yang wanprestasi”.92
 

Jadi dari ulasan diatas penulis menyimpulkan terdapat perbedaan 

kewajiban debitur yang mengalami overmacht dalam jual beli kredit menurut 

hukum Islam dengan hukum perdata, menurut hukum Islam kewajiban debitur 
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antara lain: Debitur menghilangkan kesulitan yang disebabkan oleh keadaan 

overmacht, Debitur menangguhkan pembayaran kepada pihak kreditur, Setelah 

debitur mengatasi keadaan overmacht kemudian sudah dalam keadaan normal 

atau dalam keadaan lapang maka debitur kembali melaksanakan prestasinya. 

Sedangkan hukum perdata mengatur kewajiban debitur yang mengalami 

overmacht antara lain: debitur tidak wajib melaksanakan prestasi dalam jual beli 

kredit, debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila wanprestasi yang 

disebabkan oleh keadaan overmacht, Debitur harus membuktikan telah terjadi 

keadaan overmacht. 

Komparasi. Persamaan. Perbedaan. 

Kewajiban-kewajiban 

debitur. 

 Dalam hukum Islam kewajiban 

debitur antara lain: menghilangkan 

keadaanovermacht, menangguhkan 

pembayaran kepada pihak kreditur, 

apabila kembali pada keadaan 

normal maka debitur kembali 

melaksanakan prestasinya. Dalam 

hukum perdata kewajiban debitur 

antara lain: tidak wajib 

melaksanakan prestasi, tidak wajib 

membayar ganti rugi, membuktikan 
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keadaan overmacht. 

 

I. Analisis Komparasi Penyelesaian Sengketa Overmacht Dalam Jual Beli 

Kredit Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Perdata. 

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan pada masalah atau 

sengketa, hal ini tidak dapat dihindari selama manusia masih menghirup udara 

dalam kehidupan. Sengketa dapat terjadi karena adanya suatu perubahan yaitu 

sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, bisa juga terjadi karena adanya 

perbedaan antara keinginan/perasaan dengan kenyataan yang terjadi. 

Dalam hal terjadinya sengketa terhadap perikatan maka pada umumnya 

para pelaku perikatan maka akan berupaya untuk mencari jalan penyelesaian 

secara damai tanpa harus melibatkan pengadilan (out off court settlement). Akan 

teapi, ketika permasalahan ataupun sengketa tersebut tidak lagi dapat 

diselesaikan secara damai, maka pengadilan sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa yang disepakati para pihak dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan terpaksa harus dilibatkan sebgai upaya akhir (litigation process). 

Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau 

perselisihan yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa 

atauperselisihan yaitu damai (al-shulh), arbitrase (at-tahkim), dan peradilan (al-

qadha). 
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Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dengan hukum perdata 

memiliki persamaan yaitu melewati jalur litigasi dan non litigasi, dalam hukum 

Islam jalur non litigasi diselesaikan melalui al-shulh (damai) dan at-tahkim 

(abitrase) sedangka penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dalam 

hukum perdata melalui negoisasi, mediasi, konsultasi dan penilaian para ahli, 

sedangkan jalur litigasi dalam hukum Islam dikenal dengan al-qadha 

(pengadilan) dan jalur litigasi dalam hukum perdata dikenal dengan istilah 

Peradilan Negeri. 

Penyelesaian sengketa al-shulh dalam hukum Islam memiliki kesamaan 

karakterisktik dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, persamaan itu 

terletak pihak-pihak yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu hanya 

ada dua pihak yang melakukan perikatan yaitu pihak kreditur dengan pihak 

debitur menyelesaikan sengketa mereka sendiri dan tidak ada campur tangan 

dari pihak ketiga, keberadaan dua pihak yang menyelesaikan sengketa sendiri 

dalam dalam al-shulh diperkuat dengan opini Al-Jazairi mengenai al-shulh 

“akad diantara dua pihak yang berperkara untuk memecahkan perselisihan yang 

terjadi diantara keduanya”.93
 

Sedangkan keberadaan dua pihak yang menyelesaikan sengketa mereka 

sendiri dalam negosiasi diperkuat dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 
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yang berbunyi: “Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan 

sendiri oleh pihak para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga”. 

Penyelesaian sengketa at-tahkim dalam hukum Islam memiliki 

persamaan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsultasi, penilaian 

para ahli, persamaan ini terletak pada keikutsertaan pihak ketiga dalam 

menyelesaikan sengketa tersebut yang bersifat netral tidak memihak kepada 

salah satu pihak yang bersengketa, pihak ketiga dalam tahkim dikenal dengan 

istilah hakam hal ini diperkuat dengan opini Abu Al-Ainain Fatah Muhammad 

mengenai pengertian “tahkim menurut istilah fikih sebagai bersandarnya dua 

orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk 

menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa”.94
 

Sedangkan pihak ketiga dalam mediasi disebut mediatorsesuai dengan 

opini Gary Goodpaster, “mediasi adalah proses negosiasi pemecah masalah 

dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang 

bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan 

memutuskan”.
95

 

Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta 

masukan dari pihak yang diyakini sebagai Narasumber berdasarkan pengetahuan 
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dan pengalaman dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai 

tujuan bersama. Biasanya, Narasumber yang dimintai konsultasi oleh para pihak 

adalah narasumber yang levelnya lebih tinggi dan memiliki kompetensi yang 

jelas. Narasumber dalam konsultasi inilah pihak ketiga. 

Penilaian para ahli merupakan upaya mempertemukan pihak yang 

berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau 

beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai 

persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil 

telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok 

sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari 

seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc.
96

 Ahli dibidang inilah 

merupakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui jalur penilaian 

para ahli. 

Sedangkan jalur litigasi al-qadha dalam hukum Islam dengan Pengadilan 

Negeri dalam hukum perdata memiliki persamaan, yaitu penyelesaian sengketa 

yang dilakukan dengan keputusan hakim.  

Peranan hakim dalam jalur Pengadilan Negeri dalam hukum perdata 

diperkuat dengan opini Ricardo simanjutak: “Berdasarkan pasal 1 undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa 

                                                           
96

 Abu Rohmad, Paradigma Resolusi Konflik Agraria  (Semarang, Walisongo Press,2008), 

140. 

 



84 

 

 

 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam melakukan penegakan 

hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Kekuasaan 

negara dalam menyelenggarakan peradilan inilah yang menjadi dasar berpikir 

dari pelaksanaan pasal 1266 KUHPerdata yang mengharuskan penyelesaian 

sengketa dari suatu kontrak dilakukan melalui putusan hakim.
97

 

Peranan hakim dalam al-qadha dalam menyelesaikan perkara diperkuat 

dengan opini dari Abdul Manan yang menyatakan: “Orang yang diberi 

wewenang menyelesaikan perkara disebut dengan qadhi (hakim)”.98
 

Jadi dari ulasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian 

sengketa dalam hukum Islam dengan hukum perdata memiliki kesamaan yaitu 

melalui jalur litigasi dan non litigasi, dalam hukum Islam jalur non litigasi 

melalui cara al-shulh, tahkim. Dan dalam hukum perdata jalur non litigasi 

melalui negoisasi, mediasi, konsultasi dan penilaian ahli. Jalur litigasi dalam 

hukum Islam dikenal dengan istilah al-qadha sedangkan dalam hukum perdata 

jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri. Karakteristik al-shulh memiliki 

kesamaan dengan negosiasi yaitu tidak ada keikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaian sengketa tersebut dan hanya melibatkan kedua belah pihak saja 

yaitu debitur dan kreditur, penyelesaian sengketa melalui tahkim memiliki 

persamaan dengan mediasi, konsultasi dan penilaian para ahli, yaitu adanya 
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keikutsertaan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu 

pihak dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur al-

qadha memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan 

Negeri, yaitu sama-sama penyelesaiannya melalui keputusan dari hakim. 

Komparasi. Persamaan. Perbedaan. 

Macam-macam 

penyelesaian 

sengketa. 

Sama-sama memiliki 

penyelesaian sengketa 

melalui jalur litigasi dan 

non litigasi, dalam 

hukum Islam jalur non 

litigasi antara lain: al-

shulh,tahkim, sedangkan 

hukum perdata jalur non 

litigasi antara lain: 

negosiasi, konsultasi, 

penilain ahli, mediasi. 

Jalur litigasi dalam 

hukum Islam adalah al-

qadha sedangkan hukum 

perdata adalah 

Pengadilan Negeri. 
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Al-shulh dengan 

negosiasi 

Hanya terdapat dua pihak 

yang terlibat dalam 

menyelesaikan sengketa. 

 

Tahkim dengan 

mediasi, konsultasi, 

penilain para ahli. 

Sama-sama melibatkan 

pihak ketiga yang netral 

untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 

Al-qadha dengan 

Pengadilan Negeri. 

Penyelesaian sengketa 

sama-sama berdasarkan 

keputusan hakim. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

J. Kesimpulan. 

1. Bahwa pengertian overmacht dalam hukum Islam dengan hukum perdata 

memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan terletak pada keadaan yang 

dimaksud overmacht yaitu keadaan yang memaksa yang diluar kemampuan 

seseorang, perbedaan terletak pada objek pembahasan dalam hukum perdata 

hanya pada persoalan perikatan saja dan dalam hukum Islam lebih merinci 

mengenai ancaman overmacht terhadap maqasid al-syariah sedangkan 

hukum perdata hanya memberi keterangan sebatas ancaman terhadap debitur. 

Kedudukan overmacht dalam jual beli kredit menurut hukum Islam berbeda 

dengan hukum perdata, dalam hukum Islam kedudukan overmacht didasarkan 

pada sesuatu hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah, sedangkan 

menurut hukum perdata berdasarkan teori mutlak dan teori relatif. Batasan 

overmacht menurut hukum Islam didasarkan kepada kebutuhan yang diukur 

atas kebutuhan seseorang yang mengalami overmacht, sedangkan batasan 

overmacht dalam hukum perdata didasarkan kepada teori objektif dan 

subjektif . 

2. Kewajiban debitur yang mengalami overmacht dalam jual beli kredit menurut 

hukum Islam dengan hukum perdata, menurut hukum Islam kewajiban 
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debitur antara lain: menghilangkan kesulitan, menangguhkan pembayaran 

kepada pihak kreditur, debitur kembali melaksanakan prestasinya setelah 

dalam keadaan normal kembali. Sedangkan hukum perdata mengatur 

kewajiban debitur yang mengalami overmacht antara lain: tidak wajib 

melaksanakan prestasi dalam jual beli kredit, tidak wajib membayar ganti 

rugi, pembuktikan peristiwa overmacht. 

3. Bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dengan hukum perdata 

memiliki kesamaan yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Karakteristik 

al-shulh memiliki kesamaan dengan negoisasi hanya melibatkan kedua belah 

pihak saja yaitu debitur dan kreditur, penyelesaian sengketa melalui tahkim 

memiliki persamaan dengan mediasi, konsultasi dan penilaian para ahli, yaitu 

adanya keikutsertaan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui jalur al-

qadha memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan 

Negeri, yaitu sama-sama penyelesaiannya melalui keputusan dari hakim. 

K. Saran. 

1. Disarankan khususnya bagi para mahasiswa mendalami wawasan dan 

pengetahuan, sebagai acuan mata kuliah yang berkenaan dengan overmacht 

dalam jual beli kredit yang terjadi di jaman sekarang. 

2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi acuan referensi bagi mahasiswa dan 

pembaca dalam karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah overmacht di 

dalam perikatan atau perjanjian. 


