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      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Landasan Konseptual 

       1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

       1.1 Pengertian Perlindungan Hukum  

 Berdasarkan teori perlindungan hukum yang telah dibahas pada 

bab I bahwa perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagaimana 

dijelaskan oleh para ahli yaitu Menurut Muchsin, perlindungan hukum 

adalah kegiatan melindungi individu dengan penyerasian hubungan 

nilai/kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara masyarakat.
 
 

 “Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut.”
 
 

 “Pengertian Perlindungan hukum  Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan 

Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang 

Berat yaitu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman 

baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, 

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada 
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tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan.”
 
 

      1.2 Bentuk Perlindungan Hukum  

 Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Muchsin, perlindungan 

hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

         a. Perlindungan Hukum Preventif  

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud 

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. 

                   b.  Perlindungan Hukum Represif   

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan 

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran.
 
 

    Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. 

Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: 

         1.  Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

 
Chrisnawati Jhesie Pangestu, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Crowdlending Terhadap Pemberi 
Pinjaman Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan 
Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi,2019  
UIB Repositoryⓒ2019

Universitas Internasional Batam



14 
 

 
 

 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

 

          2. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan 
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adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
 
 

 

2. Tinjauan Umum tentang  Crowdlending 

 2.1 Pengertian Crowdlending 

 Dalam bentuknya yang paling umum, pinjaman crowdlending 

dapat didefinisikan sebagai transaksi yang diatur menggunakan internet di 

mana satu atau beberapa individu meminjamkan uang kepada satu atau 

lebih individu lainnya. Landasan pinjaman crowdlending adalah bahwa 

individu, bukan institusi, berdiri di kedua sisi transaksi. Pinjaman 

crowdlending yang murni dapat disusun tanpa perantara formal, dengan 

hanya jalur komunikasi di World Wide Web yang memfasilitasi transaksi. 

 Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan 

nama crowdlending pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam 

meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para 

pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal 

karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan 

pelaksanan perjanjian dilakukan online.
 
 

 Sejarahnya crowdlending dimulai dari pendirian perusahaan 

pertama sebagai penawar pinjaman crowdlending di dunia yang bernama 

Zopa. Perusahaan ini berdiri sejak bulan Februari tahun 2005. Sejak saat 
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itu, dilaporkan perusahaan Zopa telah memberikan lebih dari £1,5 miliar 

pinjaman. 

 Pada bulan Agustus tahun 2010, ada perusahaan bernama Funding 

Circle. Funding Circle sebagai pemberi pinjaman terhadap perusahaan-

perusahaan kecil dari berbagai investor. Perusahaan ini telah memberikan 

pinjaman sebesar lebih dari £1,3 miliar per Maret tahun 2016. Kedua 

perusahaan Zopa dan perusahaan Funding Circle tergabung dalam anggota  

Peer 2 Peer Finance Association (P2PFA).  

 Tahun 2011,perusahaan bernama Quakle, sebuah perusahaan 

crowdlending yang berlokasi di United Kingdom yang didirikan dari tahun 

2010, telah resmi ditutup dikarenakan tingkat kegagalan perusahaan  yang 

telah mencapai 100% setelah melakukan percobaan untuk pengukuran 

kelayakan kredit peminjam yang dinilai dari skor kelompok. Model inilah 

yang mendorong kegagalan dalam melunaskan. Pada tahun 2012, tiga 

perusahaan crowdlending terbesar di Inggris yaitu perusahaan Rate Setter, 

Funding Circle dan Zopa telah mengeluarkan £ 250 juta lebih pinjaman 

yang diberikan. 

 Kemudian, di tahun 2014, 3 perusahaan ini telah meminjamkan 

lebih dari £ 700 juta. Di tahun 2012, pemerintah Inggris sendiri telah 

menginvestasikan uang sebesar £ 20 juta ke perusahaan Inggris 

melalui sistem crowdlending. Kemudian di tahun 2014, investasi kedua 

diumumkan dengan besaran 2 kali lipat sebelumnya yaitu £ 40 juta. 
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Tujuan dari investasi ini adalah untuk melampaui lembaga perbankan yang 

tidak  meminjamkan dana kepada perusahaan-perusahaan kecil. 

 Namun, tindakan ini telah dikritik karena telah menciptakan 

persaingan yang tidak sehat di Inggris dikarenakan konsentrasi dukungan 

keuangan hanya untuk platform saja. Kemudian, crowdlending terus 

berkembang dan muncul di Inggris. Dalam satu waktu, penemuan lebih 

dari 100 platform individu yang telah melakukan pengajuan otorisasi FCA 

walaupun di kemudian hari banyak dari mereka yang aplikasinya ditarik 

kembali. 

 Sejak bulan April 2014, industri crowdlending  resmi di atur oleh 

Financial Conduct Authority. Investasi crowdlending yang tidak 

memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk mendapatkan perlindungan 

dari Financial Services Compensation Scheme (FSCS) yang dimana telah 

menyediakan keamanan bernilai £ 75.000 untuk setiap bank dan setiap 

penabung.  

        

2.2 Para Pihak 

 Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 

menyatakan bahwa terdapat 3 pihak dalam layanan crowdlending ini yaitu: 

       a.  Penyelenggara 

 “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan 
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hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”
 
 

       b. “Penerima Pinjaman 

 Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang 

mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi”
 
 

 

       c.  “Pemberi Pinjaman 

  Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan 

usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi.”
 
 

 

     2. 3 Perjanjian Pada Crowdlending 

  “Mekanisme pinjam meminjam secara online dilakukan oleh para 

pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur 

kegiatan crowdlending. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui 

suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.
 

Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat 

kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan 

saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam crowdlending 

dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk 
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perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh 

para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat 

melalui sistem elektronik.
 

Pembuatan perjanjian elektronik dilakukan 

tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal demikian 

memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang 

akan menggunakan fintech berbasis crowdlending.” 

  “Perjanjian elektronik yang dibuat dalam fintech berbasis 

crowdlending. memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak 

sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang 

dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Maka 

perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi 

para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya 

suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut. Perjanjian elektronik 

memiliki kesamaan sebagaiaman perjanjian pada umumnya. Perjanjian 

berbasis crowdlending dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai 

berikut”: 

a. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis 

Crowdlending Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara 

 Pada pinjaman online, perjanjian elektronik menyebabkan 

hubungan hukum. Hubungan hukum ada hubungan antara pihak, dari 

penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan 
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crowdlending. Pengaturan hubungan hukum dalam Pasal 18 Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 berisi mengenai janji 

diantara para pihak. Peraturannya berisi tentang perjanjian diantara 

pemberi pinjaman dan penyelenggara. Kedua, mengenai tentang perjanjian 

diantara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.  

  Dalam prosedur crowdlending, pemberi pinjaman memberikan 

pinjaman terhadap penerima pinjaman wajib setuju pengaturan ketentuan 

dan syarat penyelenggara crowdlending. Ketentuan dan syarat tersebut 

adalah tentang pemberi pinjaman yaitu pihak yang memohon investasi 

dana melewati platform wajib sepakat memilih penyelenggara 

crowdlending dalam penyaluran dana pemberi pinjaman terhadap  

penerima pinjaman. 

  Berdasarkan prosedur diatas, terdapat hubungan hukum diantara 

penyelenggara berbasis crowdlending dan penerima pinjaman. Perjanjian 

diantara pemberi pinjaman dan penyelenggara yaitu perjanjian pemberian 

kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian dimana seseorang 

pemberian kuasa kepada seseoranglain untuk suatu urusan. 

  Menyelenggarakan suatu urusan yaitu melaksanakan perbuatan  

hukum yang mempunyai akibat hukum. Penerima kuasa sebagai kuasa 

untuk menjalankan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Maka 

semua perbuatan yang dijalankan penerima kuasa merupakan tanggung 
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jawab pemberi kuasa sehingga kewajiban dan hak muncul dari perbuatan 

yang dijalankan merupakan kewajiban dan hak pemberi kuasa. 

  Perjanjian pemberi kuasa pada prosedur crowdlending dijalankan 

tidak diam-diam tapi perjanjian itu dibuatkan melewati media elektronik di 

penyelenggara crowdlending. Pengajuan dana oleh pemberi pinjaman 

terhadap website penyelenggara, pemberi pinjaman wajib setuju  syarat  

dalam platform fintech. Pemberi pinjaman wajib menyetujui  pemberian 

kuasa dalam platform fintech dalam penyaluran pendanaan pemberi 

pinjaman untuk penerima pinjaman.
 
 

  Persetujuan tersebut yaitu pemberian kuasa dalam penyelenggara 

berbasis crowdlending untuk menyalurkan dana pemberi pinjaman 

terhadap penerima pinjaman. Selanjutnya pendaftaran pemberi pinjaman 

dalam penyelenggara berbasis crowdlending. 

b. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis 

Crowdlending Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman. 

  Perjanjian diantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman 

adalah perjanjian pinjaman diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Pada perjanjian pinjam kedudukan pemberi 

pinjaman yaitu kreditur sedangkan penerima pinjaman sebagai debitur. 

Perjanjian dibuat dengan persamaan keinginan oleh para pihak adalah 

melaksanakan pendanaan dan melaksanakan peminjam dana untuk pihak 

lain. Para pihak sepakat saling mengikatkan diri dalam melaksanakan 

hubungan hukum. 
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  Perjanjian dilaksanakan dengan internet dengan penggunaan 

platform layanan crowdlending. Bentuk perjanjian pinjam yaitu perjanjian 

elektronik mempunyai kekuatan hukum dalam perjanjian pada umumnya. 

Oleh karena itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.
 
 

  Perjanjian elektronik dibuatkan dokumen elektronik. Dokumen 

elektronik yaitu informasi elektronik dikirimkan, diterima,  diteruskan,  

disimpankan dalam bentuk elektromagnetik, optikal, analog, digital, atau 

sejenisnya, yang bisa ditampilkan, didengar ,dilihat melewati sistem 

elektronik/komputer termasuk tapi bukan terbatas pada suara, foto, tulisan, 

rancangan peta, atau sejenisnya, kode akses, angka, huruf, huruf,   tanda 

yang mempunyai pengertian /dapat dimengerti dari perorangan yang bisa 

mengertinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik.
 
 

  Perjanjian elektronik ada dalam hubungan hukum terhadap 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Para pihak melewati hubungan 

kontraktual para pihak. 

 

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

 3.1 Pengertian Perjanjian 

   3.1.1 Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian      

 Apabila dilihat kontrak yaitu sekumpulan janji yang dibuat oleh 

para pihak dalam kontrak. Kontrak adalah janji. Perjanjian adalah 
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peristiwa hukum dimana seseorang berjanji terhadap seseorang lainnya 

dalam melaksanakan perjanjian atau persetujuan yaitu rangkaian kata-kata 

yang berisi janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun tulisan.
 

Artinya para pihak berjanji dalam menyetujui melakukan sesuatu. Para 

pihak yang membuat perjanjian adalah hukum bagi sehingga para pihak 

terikat satu sama lain karena perjanjian yang telah mereka buatkan.  

 “Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.”
 
 

 “Menurut M. Yahya Harahap perjanjian adalah sebagai suatu 

hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana 

satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal 

atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaan janji itu.”
 
 

 “Menurut Wirjono Projodikioro, yang dimaksud dengan perjanjian 

adalah perjanjian  mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau 

harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada 

pihak lain untuk menunaikan prestasi.”
 
 

 Setiap pengertian yang disampaikan oleh para sarjana  menyatakan 

secara tegas bahwa dalam isi perjanjian terdapat para pihak yang menjadi 
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objek perjanjian dan subjek perjanjian adalah adanya hubungan hukum 

antara para pihak yang berisi mengenai pemenuhan prestasi.  

 Pengertian perjanjian juga tercantum dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: suatu perjanjian yaitu suatu 

perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

seseorang lainnya atau lebih. 

 Selain dari pengertian perjanjian, ada syarat sahnya sebuah 

perjanjian yang perlu dipahami, sebuah perjanjian dinyatakan terikat 

apabila atau tidak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung 

kepada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

 Dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan selanjutnya dalam 

Ayat (3) dinyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Artinya bila suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian 

tersebut akan menjadi undang-undang dan secara serta merta akan 

mengikat para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Selain itu, 

perjanjian diwajibkan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak 

agar para pihak seimbang antara satu dengan yang lainnya. 

 “Untuk membuat suatu perjanjian yang sah menurut hukum harus 

memenuhi empat syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,yang berbunyi: 

                    a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  
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 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah adanya 

kesepakatan pada para pihak, kesepakatan ini diatur dalam pasal 

1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang 

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang 

sesuai itu adalah penyataannya, karena kehendak itu tidak dapat 

dilihat/diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya 

persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: bahasa yang 

sempurna dan tertulis. Pada dasarnya, cara yang paling banyak 

dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna 

secara tertulis.
 
Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah 

agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai 

alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian 

hari. 

 

        b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan  

 Maksudnya adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 

yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 

mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang 

cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah 
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orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah 

berumur 21 tahun atau sudah kawin dan tidak dibawah 

pengampuan.  

  

       c. Suatu hal tertentu  

 Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum 

atau mengenai bendanya. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, suatu hal tertentu artinya barang yang 

menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan 

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat 

ditentukan kemudian. Dengan demikian, perjanjian yang objeknya 

tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya 

perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek merupakan syarat 

yang mengikat dalam perjanjian.  

         d. Suatu sebab yang halal  

 Suatu sebab yang halal yang dimaksudkan undang-undang 

adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab tidak berarti sesuatu 

yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang 

dimaksud.”
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    3.1.2 Macam-Macam Perjanjian  

 “Bentuk perjanjian ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian 

tertulis yaitu perjanjian yang dibuatkan oleh para pihak dalam bentuk 

tertulis. Dan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

secara  lisan. 

   Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu :  

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka 

para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban 

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa 

keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang 

menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.” 

c. “Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta 

notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 
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adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan 

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun 

pihak ketiga”.
 
 

  Dapat dilihat bahwa perjanjian dibuat notaris yaitu perjanjian yang 

memiliki kekuatan hukum otentik.  

  Sehubungan dengan fungsi akta notaris, adalah yaitu alat bukti 

ketika perjanjian mengalami hambatan, sehingga yang menjadi alat bukti 

yang otentik adalah akta notaris tersebut.” 

 

  3.1.3 Hubungan Hukum Antara Para Pihak  

  Perjanjian pada dasarnya perjanjian itu menimbulkan perikatan 

sebagaimana telah dinyatakan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi bahwa tiap perikatan ada baik dikarenakan 

persetujuan/ undang-undang. Korelasinya kemudian jelas bahwa hubungan 

hukum antara kreditor dengan debitur dapat terjadi karena adanya 

persetujuan atau perjanjian sebagai perbuatan hukum artinya atas dasar 

sepakat untuk menjalin hubungan hukum sebagai perikatan. Pada bagian 

lain hubungan hukum sebagai perikatan dapat terjadi karena berdasarkan 

undang undang. 

  Perikatan menurut Purwahid Patrik ialah suatu hubungan hukum 

dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih dimana 

pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas 

sesuatu. Sementara menurut Achmad Busro kemudian menyatakan bahwa 
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perikatan dapat disimpulkan sebagai suatu hubungan hukum, jadi suatu 

akibat dari norma-norma hukum. Hubungan antara dua orang, oleh karena 

mana yang satu terhadap yang lain menurut aturan-aturan moral atau 

kesopanan (fatsoen), wajib melakukan perbuatan tetentu, tetapi tidak 

menurut normanorma hukum tertulis atau tidak tertulis, tidaklah 

merupakan perikatan, misalnya suatu janji untuk jalan-jalan bersama atau 

makan bersama-sama, dimana janji tersebut pada umumnya tidak 

menciptakan suatu perikatan. 

  Pihak-pihak yang ada dalam perikatan merupakan subyek hukum 

dengan sendirinya sebagai subyek perikatan, dimana dalam perikatan ada 

pihak yang berhak atas prestasi dibagian lain ada pihak yang 

berkewajiban. Sementara itu yang dimaksud sesuatu itu menurut hukum 

perikatan merupakan obyek yang dinamakan prestasi sebagaimana 

kemudian telah dinyatakan dalam “Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan 

sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 

  Perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara para pihak, atau dapat 

dikatakan bahwa perjanjian adalah perikatan. Sementara dalam perikatan 

sendiri terdapat 4 (empat) unsur, yaitu (a) hubungan hukum, (b) dua pihak, 

yaitu debitor dan kreditor, (c) hak dan kewajiban, (d) prestasi. Dengan 

demikian karena perjanjian ini menimbulkan perikatan perdata maka 

apabila tidak dipenuhi, dapat diajukan ke pengadilan. 
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  3.1.4 Klausula yang Dimuat dalam Perjanjian Antara Para 

Pihak 

Penyelenggara Elektronik dengan 

Pemberi Pinjaman 

Pemberi Pinjaman dengan 

Penerima Pinjaman 

1.    nomor perjanjian; 

2.    tanggal perjanjian; 

3.    identitas para pihak; 

4.    ketentuan mengenai hak dan  

       kewajiban para pihak; 

5.    J\jumlah pinjaman; 

6.    suku bunga pinjaman; 

7.    besarnya komisi; 

8.    jangka waktu; 

9.    rincian biaya terkait; 

10.  ketentuan mengenai denda (jika  

      ada); 

11.  mekanisme penyelesaian sengketa;  

      dan 

12.  mekanisme penyelesaian dalam hal 

penyelenggara tidak dapat melanjutkan 

kegiatan operasionalnya. 

1.    nomor perjanjian; 

2.    tanggal perjanjian; 

3.    identitas para pihak; 

4.    ketentuan mengenai hak dan  

      kewajiban para pihak; 

5.    jumlah pinjaman; 

6.    suku bunga pinjaman; 

7.    nilai angsuran; 

8.    jangka waktu; 

9.    objek jaminan (jika ada); 

10.  rincian biaya terkait; 

11.  ketentuan mengenai denda  

      (jika ada); dan 

12.  mekanisme penyelesaian  

      sengketa. 
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Gambar 2. Klausula yang dimuat dalam perjanjian antara para pihak 

 4. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 

 4.1 Pengertian Wanprestasi 

 “Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, yakni 

wanprestatle, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam 

perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang 

timbul karena undang-undang. Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 

(tiga), yakni: 

 1) Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

 2) Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi; 

 3) Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.” 

 “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.
 
Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena 

disengaja maupun tidak disengaja.
 
Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak 

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang 

telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: penggantian biaya, rugi dan bunga 

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si 

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, 

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 

dilampaukannya.
 
Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan 

 
Chrisnawati Jhesie Pangestu, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Crowdlending Terhadap Pemberi 
Pinjaman Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan 
Pinjam MeminjamUang Berbasis Teknologi Informasi,2019  
UIB Repositoryⓒ2019

Universitas Internasional Batam



32 
 

 
 

ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi 

perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang 

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya”.  

 “Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur 

dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan.
 
 

 Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, 

bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-

undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara 

sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta 

kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan 

hukum tersebut.
 
 

 Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh 

harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan 

dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang 

perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
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 “Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  

 “Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu 

perjanjian, yaitu sebagai berikut:  

a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. 

Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.  

b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari 

berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu 

kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau 

tidak membuat kontrak demikian juga kebebasannya untuk 

mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 

c. Asas Pacta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu 

kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak 

tersebut secara penuh  sesuai isi kontrak tersebut.  

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia 

telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya 

persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali 

untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang 

dipersyaratkan untuk tertulis. 
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e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para 

pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas 

timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.”
 
 

 Asas-asas tersebut yaitu asas yang muncul dengan terjadinya perjanjian. 

Asas tersebut muncul secara tidak langsung dikarenakan hakikat dari kontrak 

yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab  asas tersebut  

muncul dengan akibat dari terjadinya suatu kontrak. 

 Asas hukum dalam perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Artinya pihak-

pihak bebas dalam pembuatan perjanjian apa saja, baik pengaturannya telah 

ada atau yang tidak ada pengaturannya, dan bebas menentukan isi kontraknya. 

Namun kebebasan tersebut tidaklah mutlak dikarenakan adanya batasan 

adalah tidak boleh melanggar undang-undang, ketetiban umum, dan 

kesusilaan.
 
 

 Sehubungan dengan ketentuan diatas, perjanjian wajib memperhatikan 

asas agar dalam pelaksanaannya dapat mendapatkan kepuasan bagi para pihak 

yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. 
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a. LANDASAN YURIDIS 

Di Indonesia sudah terdapat peraturan mengenai pinjam meminjam 

berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan  crowdlending 

yaitu : 

1. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi 

 “Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 

Pasal 1 ayat (3), Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara 

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.
 

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan 

salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) kategori jasa 

keuangan/finansial lainnya.”
 
 

 

2. Pengertian Penerima Pinjaman       

 “Pengertian  penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang 

mempunyai utang karena layanan crowdlending.
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3. Pengertian Pemberi Pinjaman       

 “Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 

Pasal 1 ayat (8), pengertian pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, 

dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi”.
 
 

 

 

 

4. Pengertian Perlindungan Konsumen 

“Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur 

mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan 

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yang isinya antara 

lain:
 
 

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali     

barang yang dibeli konsumen; 

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; 

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik   secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara   angsuran; 
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5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau   

pemanfaatan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

6. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli; 

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk  pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

 Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur 

bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”
 
 

 

5. Pengaturan Sanksi Mengenai Ganti Rugi 

 “Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

diatur mengenai” pengaturan sanksi mengenai ganti rugi, yang isinya antara 

lain: 
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 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang 

timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai 

penyelenggara.”
 
 

 “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK 

berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa: 

a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah 

uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; dan d. pencabutan izin.”
 
 

 “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan 

sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a.”
 
 

 “Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dan huruf d.”
 
 

 

C. Landasan Teori  

 1. Teori Perlindungan hukum 

 Ada pendapat ahli yaitu “Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum 

adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum  atau dengan kata lain 

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 
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aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun 

fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.
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