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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

      Pembaruan perkembagan teknologi sekarang ini memberikan dampak positif 

pada aktivitas usaha. Hampir disegala bidang teknologi memberikan inovasinya 

bahkan teknologi  saat ini merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya tanpa 

pengecualian. Kebutuhan akan teknologi semakin nyata dan dirasakan manfaat baik 

disegala bidang, hampir semua bidang usaha di Masyarakat yang menggunakan 

teknologi digital, keberadaan pembaruan teknologi mendorong semua pihak untuk  

menggunakan teknologi bagaimana tidak teknologi merupakan kebutuhan penting 

saat ini.  Pembaruan dari konvensional menjadi serba terknologi yang berdampak 

baik dalam segala hal yang memudahkan segala aktivitas bermasyarakat,  

diantaranya belanja dapat dilaksanakan secara online melalui berbagai macam 

aplikasi shop online dimana pada masa konvensional harus datang langsung ke toko 

yang diinginkan, demikian pada pemesanan transpormasi umum  secara online 

pemesanan melalui berbagai macam aplikasi transportasi online dengan manfaat 

yang baik dimana user datang langsung menjemput konsumen pemakai jasa tersebut 

yang pada masa konvensional dengan berbagai upaya harus datang ke terminal 

tempat tersedianya transportasi umum,  demikian pemesanan terkait makanan secara 

online  yang masa konvensional harus datang ke restoran yang diinginkan 

sedangkan pada jaman online ini konsumen dapat melakukan pemesanan dengan 

mudah pada restoran yang diinginkan. Penilaian-penilaian pengguna teknologi juga 

dapat memberikan review/penilaian terjadap jasanya ataupun rasa yang enak di 

restoran sehingga dengan melihat hasil penilaian dari Konsumen, maka Konsumen 

lain sudah dapat menyimpulkan bahwa jasa atau restoran yang akan digunakan 

tersebut baik/disukai Konsumen hal ini sangatlah saling menguntungkan para pihak 

yaitu pencipta aplikasi, pengguna aplikasi teknologi yaitu penyedia restoran dan 

konsumen. Hampir disemua bidang saat ini menggunakan tak terkecuali Perusahaan 

Pembiayaan yang juga melakukan pembaruan dengan mengikuti jaman dari yang 
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pengajuan pembiayaan sebelumnya secara konvensional yaitu harus datang 

langsung ke kantor Perusahaan Pembiayaan tersebut kini pengajuan permohonan 

pembiayaan sangat mudah konsumen tinggal menggunakan aplikasi ataupun melalui 

website mengajukan permohonan pembiayaan secara  online.  

      Pembaruan  tersebut sangat menguntungkan para pihak yaitu pelaku usaha dan 

konsumen dengan memberikan pelayanan yang cepat, interakfif yang memudahkan 

konsumen dalam memperoleh keperluan usahanya maupun untuk keperluan 

komsumtif pribadinya dengan mudah tanpa harus keluar rumah yang justru banyak 

mengeluarkan/buang waktu, tenaga dan biaya. Atas permohonan secara digital yang 

diajukan calon konsumen maka Perusahaan Pembiayaan melanjutkan analis kredit 

kepada calon konsumen yaitu memvalidasi kelayakan konsumen, jika hasil analis 

kredit mengambarkan kelayakan diberikannya fasilitas pembiayaan, kemudian 

melanjutkan ke tahap pembahasan kontrak yaitu diberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk memahami apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya. 

Selanjutnya konsumen masih dapat memilih apakah melanjutkan kontrak atau tidak, 

kebebasan untuk melanjutkan kontrak secara e-contract maka konsumen 

melanjutkan penanda tangan kontrak secara e-contract. Untuk Perusahaan 

Pembiayaan waktu tatap muka langsung dengan konsumen hanya pada saat 

Perusahaan Pembiayaan melakukan pengecekan jaminan objek pembiayaan (gesek 

nomor mesin dan nomor rangka), selain tersebut seluruhnya dilaksanakan secara 

online.  

      Keberadaaan pembaruan konvensional menjadi jaman teknologi tersebut  sangat 

bermanfaat dan memudahkan segala aspek aktivitas kehidupan bermasyarakat, dari 

sisi waktu dan biaya dapat dirasakan lebih hemat dan menguntungkan banyak pihak. 

      Keberadaan pembaruan konvensional menjadi teknologi digital mau tidak mau 

diikuti oleh sektor, yaitu Pemerintah, Perusahaan swasta serta individu-individu 

yang mengikuti pembaruan teknologi digital tersebut bagaimana tidak eksistensi 

pembaruan teknologi tersebut memudahkan segala aktifitas. Pada Perusahaan swasta 

terlebih Perusahaan Pembiayaan juga melakukan pembaruan dari yang sebelumnya 

pengadaan/pembuatan kontrak menggunakan kertas baik yang dilakukan dihadapan 

Notaris maupun dibawah tangan yang kemudian perjanjian yang dibuat dibawah 
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tangan tersebut dapat dilegasi ataupun diwarmeking sesuai keinginan ataupun sesuai 

kebutuhan para pihak namun dengan adanya Keberadaan pembaruan perjanjian 

digital mengharuskan Perusahaan Pembiayaan mengikuti kebutuhan semua sektor 

tersebut dengan membuat perjanjian pembiayaan menggunakan kontrak elektronik 

(e-contract). 

      Dalam UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 28 F1 menyebutkan “Setiap orang 

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pada era digital ini mendatangkan 

pembaruan  pada kegiatan-kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi segala 

kebutuhannya, dikarenakan media teknologi sekarang ini kian hari kian canggih, 

dengan adanya kecanggihan teknologi masyarakat  dapat dengan mudah untuk 

menjalankan segala aktuvitas nya.  Aktivitas-aktivitas Masyakat tidak hanya 

terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan  

internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan 

kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun 

yang berada di manapun dan kapanpun.2 

      Aktivitas-aktivitas yang dimaksud tak terkecuali mengenai pembuatan kontrak 

yang mengikuti pembaruan dengan pembuatan kontrak pembiayaan dalam bentuk 

perjanjian elektronik (e-contract). Keberadaan pembaruan perkembangan teknologi, 

maka bidang usaha komersial yang sebelumnya dilakukan interaksi langsung juga 

mengalami pembaruan. Pembaruan keberadaan teknologi tersebut diantaranya 

adalah dengan hadirnya jaringan komunikasi elektronik, yaitu teknologi yang 

melakukan apapun dengan cukup mudah dan tidak memakan waktu dan biaya. 

Sehingga kontrak dapat dilakukan melalui media elektronik atau sering disebut 

virtual contract atau terkadang e-commerce.3 

      Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontrak adalah perjanjian 

(secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2 R.B. Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hal. 1 
3 Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 3 
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sebagainya;  persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan atau tidak melakukan kegiatan. Berdasarkan tesebut maka kontrak 

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. 

      Kontrak elektronik yaitu kontrak yang dibuat melalui media/wadah elektronik 

yang sama sekali tidak tercetak dalam kertas pada umummya, tidak dapat dicoret-

coret dengan alat tulis pada umummya, tidak dapat dikasih renvoi, tidak terlihat 

adanya paraf-paraf pada setiap halamannya, sedangkan dalam kontrak konvensional 

pada umumya, perjanjian tercetak dalam kertas yang dapat dicoret-coret/direnvoi 

para pihak yang terlihat jelas dalam kertas yang terprint tersebut, setiap halamannya 

para pihak dapat memberikan paraf nya sebagai persetujuan para pihak disetiap 

klausula perjanjian yang disepakat. 

      Berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) pada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan: “bahwa 

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem 

Elektronik”.4 Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 

(“PP ITE”) pada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan: “bahwa  Kontrak elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.5 

      Perjanjian adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana dalam Pasal 

1313 KUHPerdata, “menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih”.6 

      Dalam kontrak perjanjian pembiayaan  konvensional para pihak saling bertemu 

serta dapat dibuat dengan melibatkan Notaris sesuai kesepakatan para pihak. Untuk 

kontrak konvensional dapat dibuat dalam akta Notaris dan yang dibuat dibawah 

 
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan 

Transaksi Elektronik 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



5 

 

 

tangan dapat langsung ditanda tangani dihadapan Notaris dan seketika Notaris dapat 

melakukan pengesahan penantandatangan dan mencatatkan kejelasan tanggal surat 

di bawah tangan dengan meregister dalam buku khusus atau dilegalisi sesuai 

wewenang dalam jabatannya tersebut.  Dan apabila perjanjian yang tidak dilakukan 

dalam akta Notaris atau penandatangan perjanjian yang tidak dihadapan Notaris 

maka perjanjian yang dibuat tersebut menjadi perjanjian dibawah tangan. Perjanjian 

dibawah tangan tersebut dapat diajukan kepada Notaris dimana Notaris sebagai 

Pejabat Umum dapat mendokumentasikan surat-surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus atau dapat perjanjian tersebut dalam warmeking 

(perjanjian diwarmeking) dalam artianya perjanjian-perjanjian yang tidak dibuat 

dihadapan Notaris masih dapat juga melibatkan Notaris dalam perjanjian-perjanjian 

yang dibuat dalam konvensional sehingga dengan menjadikan turut terlibat bagi 

Notaris tipis kemungkinan penyangkalan atas apa yang sudah ditanda tangani dalam 

perjanjian. 

      Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (“UUJN”) pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

      Notaris yang merupakan sebagai Pejabat Umum yang diberikan oleh Negara 

yang memiliki kekuasaan untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. 

Sedangkan dalam kontrak perjanjian pembiayaan yang dibuat kedalam  e-contract 

para pihak  tidak melakukan interaksi langsung secara fisik, tidak dapat 

memberikan paraf /pembubuhan parafnya pada setiap klausula demi klausula dalam 

perjanjian yang disepakati, dalam e-contract tidak dapat melakukan renvoi pada 

klausula yang diinginkan para pihak, tidak dapat ditanda tangani dihadapan Notaris 

karena pada prinsipnya kontrak elektronik (e-contract) ditanda tangani secara 

elektronik (e-signature), tidak dapat juga dilakukan penandatanganan yang 

disaksikan oleh Notaris dan pengesahan pembuhunan tanda tangan dan menetapkan 
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kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau 

dilegalisasi oleh Notaris sedangkan kehadiran Notaris dalam pembuatan perjanjian 

dapat dipastikan memiliki nilai kepastian hukum bagi para pihak atas perjanjian 

yang disepakati para pihak sehingga  dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat 

dalam perjanjian pembiayaan kontrak elektronik (e-contract) tidak dapat dihadiri 

ataupun disaksikan oleh Notaris itu sendiri.  Menurut pendapat Habib Adjie 

mengemukakan bahwa Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki 

oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa 

atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka diangkat sebagai notaris 

harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan 

tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas 

jabatannya, dapat memberikan honorium kepada Notaris. Oleh karena itu notaris 

tudak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.7 

Pendapat dari Lukman Santoso Az, bahwa Akta Notaris merupakan suatu akta 

autentik, di mana akta autentik adalah akta yang diberi tanda tangan yang memuat 

peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan dan dibuat dengan sengaja. 

Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk 

akta.8 

      Oleh karena dalam  perjanjian pembiayaan yang dibuat ke dalam kontrak 

elektronik (e-contract) tidak dapat dibuat dihadapan Notaris, tidak dapat 

melibatkan Notaris juga tidak dalam melakukan legalisasi atas perjanjian 

pembiayaan dalam kontrak elektronik (e-contract) serta tidak dapat melakukan 

dalam pendaftaran khusus atas e-contract  yang disepakati namun mengingat  pada 

Pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi bahwa akta autentik merupakan suatu bukti 

yang sempurna, sebagaimana bunyinya sebagai berikut: 

 
7 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 

Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 32. 
8 Lukman Santoso Az, Dinamika Hukum Kontrak Indonesia, Cetakan I, (Yogyakarta: Trussmedia 

Grafika, 2017), hal 32. 
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“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi 

orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik 

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”. 

Selanjutnya dalam UUJN serta merujuk kepada perjanjian pembiayaan yang dibuat 

dalam kontrak elektronik (e-contract) maka tidak dapat dibuat dalam akta Notaris 

serta tidak dapat melibatkan Notaris untuk  selanjutnya dilegalisasi oleh Notaris 

ataupun didaftarkan khusus (warmeking) sehingga perjanjian pembiayaan dalam 

kontrak elektronik (e-contract), dapat dipastikan e-contract merupkan print 

out/dokumen elektronik yang bukan dokumen asli sedangkan akta notaris memiliki 

kekuatan hukum sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sempurna 

sehingga dapat dipastkan bahwa pentingnya melibatkan Notaris dalam pembuatan 

kontrak dengan jenis apapun kontraknya dalam artian baik kontrak konvensional 

maupun kontrak elektronik, namun pembaruan kontrak konvensional menjadi 

kontrak dalam e-contract tidak dapat melibatkan Notaris dalam pembuataan 

perjanjian pembiayaan yang dibuat dalam e-contract atau tidak dapat dibuat dalam 

bentuk akta Notaril ataupun penanda tanganannya tidak dapat dilakukan dihadapan 

Notaris, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidak pastian perlindungan hukum 

terhadap para pihak atau bertentangan terhadap apa yang tersirat dalam Pasal 1870 

KUHPerdata dimana perlindungan hukum yang sempurna adalah akta autentik 

sehubungan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan 

hukum melalui elektronik tidak sepenuhnya mengatur sebagaimana yang telah 

diatur sebelumnya dalam KUHPerdata, padahal sudah semestinya dikeluarkan 

ataupun ditetapkan regulasi yang mengatur mengenai teknologi digital  untuk  

mencerminkan maksud hukum yaitu untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban 

dan kemanfaatan hukum. 

Penelitian penulis ini merupakan penelitian yang dapat dipertanggung 

jawabkan, berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak adanya judul 

yang sama, artinya tidak pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya, 

sehingga masih memiliki orisinalitas. Orisinalitas merupakan hal penting dari suatu 

karya akademik, namun hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa tesis yang 
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berhubungan dengan topik dalam penelitian ini. Beberapa tesis yang dimaksud 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tesis dari dr. Sylvia Christina Aswin, SH, Juli 2006,9 “Magister Kenotariatan 

Pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro”, dengan 

judul tesis “Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik.” 

Hasil penelitiannya mengenai keabsahan transaksi elektronik (e-commerce), 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

“1.  Apakah kontrak elektronik (e-contract/online-contract) yang dibuat tanpa 

pertemuan langsung antara para pihak, dapat dikatakan sah? 

2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan  

 pembuktian suatu kontrak elektronik (e-contract/online-contract)?” 

Dari rangkaian rumusan masalah tersebut terlihat memiliki perbedaan 

dengan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan penelitian yang hendak 

dilakukan memiliki perbedaan. Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada permasalahan penelitian, metode 

penelitian, objek penelitian dan pembahasan penelitian. Sehingga hasil 

penelitian penulis ini dapat digunakan oleh pelaku usaha Perusahaan 

Pembiayaan.  

2.   Tesis dari Jun Cai,  Pebruari 2002, 10 Magister Humaniora Pada Program Studi 

Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul tesis 

“Keabsahan Kontrak Elektronis (Electronic Contract) Dalam Transaksi 

Bisnis Menurut Hukum Di Indonesia.” 

Hasil penelitiannya yang lebih terhadap pembahasan mengenai keabsahan 

kontrak, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

“1. Bagaimanakah keabsahan suatu kontrak elektronik (E-Contract 

berdasarkan hukum Indonesia? 

2.   Hal-hal apakah yang menjadi penghambat suatu kontrak elektronis agar   

 dikatakan sah menurut hukum? 

3.   Dapatkan kontrak elektronis diterima alat bukti yang sah menurut  

 
9 Sylvia Christina Aswin, Juli 2006, Keabsahan Kontrak Dalam  Transaksi Komersial Elektronik. 
10 Jun Cai,  Pebruari 2002, Keabsahan Kontrak Elektronis (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis 

Menurut Hukum Di Indonesia 
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  hukum Indonesia?” 

3.  Tesis dari Seta Wiharso, ST, Mei 2017, Magister Hukum Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul tesis yaitu: “E-

Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”. 

Hasil penelitiannya tersebut mengenai  “penerapan e-contract sebagai 

perjanjian baku yang dibuat sepihak, tentunya berpotensi menimbulkan suatu 

permasalahan hukum dan mendorong penulis untuk mengaitkan permasalahan 

tersebut perspektif hukum Islam. Saat ini hukum perjanjian syariah sebagai 

representasi hukum Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia 

khususnya umat Islam karena melalui sistem perjanjian syariah akan 

melahirkan transaksi yang terbebas dari unsur perjudian (maysir), 

ketidakjelasan (gharar), bunga (riba) dan kebatilan atau kedzaliman, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut”: 

1. Bagaimana penerapan e-contract antara pengelola Gojek dengan mitra 

kerja (driver gojek) di PT Gojek Indonesia? 

2. Bagaimana konsep e-contract PT Gojek Indonesia perspektif hukum 

perjanjian syariah? 

Dari rangkaian rumusan masalah tersebut terlihat memiliki perbedaan dengan 

penelitian penulis, maka dapat disimpulkan penelitian yang akan dilaksanaka 

terdapat perbedaan. Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian yang akan 

diteliti terletak pada permasalahan penelitian, metode penelitian, objek 

penelitian dan pembahasan penelitian. Sehingga hasil penelitian penulis ini 

dapat digunakan oleh pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan. 

      Berdasarkan hal yang melatar belakangi masalah yang disampaikan tersebut 

maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitan tesis dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA E-CONTRACT BERDASARKAN 

PASAL 1870 KUHPERDATA.” 
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1.2.     Perumusan Masalah 

      Rumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah  perlindungan   hukum   terhadap   para   pihak   atas  perjanjian  

pembiayaan yang dibuat dalam e-contract dihubungkan dengan Pasal 1870 

KUHPerdata? 

 

2. Bagaimanakah urgensi Pasal 1870 KUHPerdata terhadap perjanjian pembiayaan   

yang dibuat dalam e-contract? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut maka maksud dari 

penelitian ini yakni: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak atas perjanjian 

pembiayaan yang diadakan dalam e-contract dihubungkan dengan Pasal 1870 

KUHPerdata. 

2.  Untuk menganalisis urgensi perluasan Pasal 1870 KUPerdata terhadap   

perjanjian pembiayaan yang dibuat dalam e-contract. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

      Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap: 

1.4.1 Aspek Teori: 

      Penelitian ini bertujuan dan juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan  

referensi bagi pembaca dan peneliti sejenis ataupun bidang ilmu yang sama  

serta dapat menjadi referensi kepada Perusahaan Pembiayaan. 

      Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pandangan bagi mahasiswa  

Magister Hukum dan bagi mahasiswa Magister Hukum dan Magister lainnya  

di seluruh perguruan tinggi serta menjadi sumber acuan terhadap pihak-pihakyang  

menggunakan digital dalam perjanjian bisnisnya. 
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1.4.2 Aspek Praktis: 

 

      Berdasarkan praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi bahan 

tambahan informasi, bahan kajian serta masukan bagi para Perusahaan Pembiayaan, 

pemerhati hukum ekonomi, masyarakat secara luas, dan bahkan Instansi 

Pemerintah (OJK, Kementerian KOMINFO, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Republik Indonesia serta Organisasi Notaris). Lebih lanjut bahwa hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat, praktisi hukum, praktisi 

Notaris.  

 

1.5   Kerangka Konsep 

      Kerangka rancangan/konsep adalah suatu kerangka yang mencakup cerminan 

adanya hubungan antara konsep-konsep/rancangan-rancangan khusus yang akan 

dikaji dan diteliti. Kerangka konsep/rancangan-rancangan termasuk gambaran 

abstraksi dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang kompeten 

dibidangnya dalam buku dan jurnal. 

      Menurut Sumadi Surya Brata, konseptual adalah “suatu bagian penting dari teori. 

Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi 

antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatu 

abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut dengan 

definisi operasional”.11 

Kerangka konseptual salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep dengan 

membuat pengertian-pengertian. Pengertian merupakan suatu definisi yang relatif 

lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.  

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan Pembiayaan adalah suatu PT  yang menjalankan roda kegiatan  

usahanya dalam bidang pembiayaan baik barang maupun jasa. 

b. Perjanjian pembiayaan adalah suatu kontrak  yang dibuat oleh dan antara 

Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen dengan perjanjian pembiayaan 

 
11 Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hal. 3 
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yang dibuat secara tertulis dengan perjanjian pembiayaan yang disepakati 

diantaranya paling sedikit wajib  memuat dan mencantumkan hal-hal sebagai 

berikut: 

 

1. Pola kegiatan usaha 

2. Nomor kontrak, tangal-tanggal 

3. Data para pihak 

4. Jenis yang dibiaya apakah jasa atau barang 

5. Maksud pembiayaan 

6. Besaran pembiayaan 

7. Besaran angsuran 

8. tenor kontrak 

9. bunga ataupun margin 

10. rincian-rincian biaya-biaya lain 

11. Jaminan-jaminan 

12. Konsekuensi jika cidera janji 

13. Domisili penyelesaian perselisihan. 

14. Denda-denda 

15. Pinalty jika pelunasan dipercepat 

 c. E-contract adalah kontrak  yang dibuat dan disepakati oleh yang berkontrak 

dengan pembuatan/menuangkan perjanjanjian  melalui media sistem elektronik. 

d. Akta Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN, menyebutkan:  “bahwa 

yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau 

berhadapan langsung dengan Notaris sesuai pedoman  jabatan Notaris 

sebagaimana diatur regulasi mengenai Notaris”. 

e. Akta/Surat dibawah tangan adalah merupakan perjanjian-perjanjian yang 

dituangkan dalam kertas pada umumnya namun penanda tanganan atau 

pembuatan perjanjiannya bukan di hadapan Notaris atau Pejabat Umum.   

f.  Alat Bukti Hukum Acara Perdata 

Dalam hukum acara perdata mengadopsi 5 (lima) macam alat bukti yang sah 

berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Rechtreglement voor de 
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Buitengewesten, “Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg dan 1866 KUHPerdata, 

yaitu sebagai berikut: 

“1. Bukti tertulis; 

 2. Bukti saksi; 

 3. Persangkaan; 

 4. Pengakuan; 

 5. Sumpah” 

g.  Kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian dalam pembuktian  

  materil dan pembuktian formil dalam persidangan. 

i. Kekuatan mengikat, adalah kekuatan pembuktian yang mengikat  para pihak  

selain mengikat para pihak juga mengikat kepada pihak ketiga (ahli waris), 

bahwa pada tanggal yang tersebut dalam kontrak para pihak telah berhadapan 

dengan Notaris dan menerangkan mengenai perihal apa yang tercantum dalam 

akta tersebut. Dikarenakan memiliki keterkaitkan pihak ketiga, maka 

disebutkan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian juga berlaku 

kepada pihak ketiga. 

 

1.6. Metode Penelitian 

      Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian 

normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.12 

       Type penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif ialah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji 

dengan melakukan literatur. Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran 

deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima 

secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis 

dengan cara kualitatif yaitu yang mengacu terhadap norma hukum serta regulasi 

terkait. 

 
12 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 

hal. 124. 
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       Metode penelitian merupakan  suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.13 

      Berdasarkan tersebut maka sebelum penulis melakukan penelitian, maka 

langkah awal penulis adalah untuk menentukan terlebih dahulu mengenai metode 

yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Uraian Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis 

perlindungan hukum terhadap para pihak atas perjanjian pembiayaan yang 

dibuat dalam perjanjian elektronik (e-contract) dihubungkan dengan Pasal 1870 

KUHPerdata. Format suatu penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan-aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan mempergunakan 

tatacata hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. 

 

1.6.2 Pendekatan Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yang diadakan untuk penelitian regulasi regulasi hukum yang 

menjadi fokus penelitian, mengingat bahwa penelitian hukum normatif selalu 

berdasar pada norma-norma hukum yang ada.  

 

1.6.3 Sumber-Sumber Bahan Penelitian 

      Pengumpulan sumber-sumber bahan penelitian merupakan suatu bagian yang 

penting dalam suatu penelitian, dikarenakan dengan pengumpulan bahan-bahan 

akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang 

akan dipraktekkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan  

data kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun 

 
13 Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelituan Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum 

UMS, 2004), hal. 1. 
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data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.14 

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, data sekunder 

tersebut meliputi: 

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”); 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 

Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (“PP 71”); 

 e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor  

35/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan (“Peraturan OJK No. 

35”) 

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu  bahan hukum yang sifatnya untuk 

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa 

buku-buku literature, hasil karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel-artikel 

internet serta dokumen elektronik lainnya. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa suatu bahan hukum yang sifatnya 

sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum diatas, berupa: Kamus 

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. 

 

1.6.4.Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber 

      Prosedur pengumpulan sumber-sumber ini menggunakan studi kepustakaan 

(library research) yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendalami undang-

 
14Soejono Soekanto dan Sri Manudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat, (Jakarta: Raja 

Grafindo Indonesia, 1995), hal. 38. 
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undang dan buku hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang peneliti 

angkat. Selanjutnya data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, 

menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-

artikel, internet serta dokumen elektronik lainnya atau tulisan yang   berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk penyusunann tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang 

dibagi dalam 5 (lima) bab dengan pembagian  ke dalam bab-bab dan sub bab-

bab yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan 

yang baik. Adapun susunan bab tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

BAB 1  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pembahasab tentang latar belakang 

masalah yang melatarbelakangi tema mengenai perjanjian 

pembiayaan secara e-contract yang disajikan dalam 

rumusan masalah. Dan juga tujuan penelitian yang hendak 

dicapai serta membahas manfaat, kerangka konsep,  

metode penelitian dan sistematikan dalam penulisan ini. 

 

BAB 2  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 ini akan berisi uraian-uraian landasan teori 

mengenai Perusahaan Pembiayaan, teori tentang kontrak 

perjanjian, teori e-contract, teori akta,  teori kekuatan 

pembuktian. 

 

BAB 3 :  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA 

PIHAK ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG 

DIBUAT DALAM E-CONTRACT DIHUBUNGKAN 

DENGAN PASAL 1870 KUHPERDATA 
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Bab 3 ini terlebih dahulu akan menguraikan konsep 

Perjanjian Pembiayaan secara konvensional, konsep 

Perjanjian Pembiayaan yang dibuat secara e-contract, dan 

kemudian membahas hasil penulisan yang relevan dengan 

permasalahan pertama dan pembahasannya dalam 

perjanjian pembiayaan yang dibuat secara e-contract 

dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap para 

pihak sehubungan dengan Pasal 1870 KUHPerdata. 

 

BAB 4 :  URGENSI  PASAL  1870  KUHPERDATA  

TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG 

DIBUAT DALAM E-CONTRACT. 

Bab ini akan berisi uaraian hasil penulisan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ke-dua, dengan 

pembahasan relevan yang  terdiri beberapa subbab, yaitu: 

urgensi  perjanjian, urgensi Perjanjian Pembiayaan Yang 

Dibuat Secara E-Contract, subbab  mengenai Perjanjian 

Pembiayaan Secara E-Contract dikaitkan dengan alat 

bukti yang sah, akta autentik memiliki kekuatan mengikat 

bagi ahli waris, akta autentik memiliki perlindungan 

hukum bagi ahli waris 

BAB 5  :  PENUTUP 

Bab 5 ini merupakan  kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 


