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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Bank saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi 

masyarakat yang tinggal di daerah, bahkan yang terkecil sekalipun terhadap akses 

keuangan. Melalui teknologi, lahir  inovasi keuangan berbasis digital yang dikenal 

dengan finansial technology (fintech). Salah satu layanan fintech yang 

menawarkan alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat di daerah pedesaan 

adalah fintech peer too peer lending (P2P) atau fintech lending. Fintech lending 

atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) 

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi 

Pinjamam (investor/lender) dengan Penerima Pinjaman (borrower) dalam rangka 

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Definisi 

tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 

77/POJK.01/2016 (POJK LPMUBTI) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. 

 Faktor utama yang membuat perusahaan fintech lending berkembang 

dengan pesat, adanya penggunaan internet melalui telepon seluler (ponsel), yang 

kedua karena memberikan kemudahan daripada melalui perbankan. Untuk 

mengajukan kredit ke bank, calon peminjam harus melalui serangkaian proses 

yang memakan waktu, tenaga, dan biaya, sedangkan untuk meminjam pada 
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perusahaan fintech lending yang dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol), 

cukup bermodal foto diri dan kartu tanda pengenal, prosesnyapun begitu cepat, 

tanpa harus membaca dan menandatangani formulir yang begitu tebal. 

 Kemudahan yaang diberikan oleh perusahaan fintech lending dalam 

memberikan pembiayaan juga memiliki risiko yang harus dipahami oleh para 

calon peminjam. Bunga pinjaman yang dipatok biasanya lebih tinggi 

dibandingkan dengan pinjaman dari bank. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku 

Bunga Dasar Kredit (SBDK), penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan 

kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada 

definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008  mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Asosiasi Fintech 

Lending Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkenankan bunga pinjaman 

online 0,08% per hari.1 

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 7 Agustus 2019 mencatat 

sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) perusahaan fintech lending yang sudah 

terdaftar dan berizin.2 Salah satunya adalah PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha). 

PT. Amartha Mikro Fintek (selanjutnya disebut Amartha) merupakan perusahaan 

fintech terbesar di Indonesia yang menerapkan layanan peer to peer lending (P2P) 

atau fintech lending. Amartha telah memiliki izin OJK dengan Nomor KEP-

                                                             
1https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925075902-78-433681/hitung-hitungan-afpi-

patok-biaya-pinjol-08-persen Diakses pada 20 Oktober 2019. 

 
2https://ojk.go.id/id/Berita-dan-Kegiatan/Publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-

dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx. Diakses pada 20 September 2019. 
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46/D.05/2019 berlaku secara permanen. Melalui izin ini dapat menentukan 

kredibilitas suatu perusahaan fintech lending.  

 Sasaran utama dari layanan finansial Amartha secara spesifik untuk 

kalangan bawah sebagai peminjam khususnya kaum perempuan pelaku Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki usaha rumahan (disebut ibu-ibu 

mitra usaha Amartha). Layanan Amartha bertujuan mengedukasi literasi 

keuangan, bagi mereka yang tinggal jauh dari layanan perbankan, sehingga 

kesulitan mendapatkan modal usaha akibat keterbatasan jaminan, fluktuasi 

pendapatan, dan ketiadaan sejarah kredit (unbankable). 

 Selain mengedukasi agar mitra usaha tetap mampu membayar cicilan tepat 

waktu, Amartha melakukan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan 

usaha, keuangan, manajemen hingga pemasaran. Amartha meminta peminjamnya 

membentuk sebuah majelis disebut Majelis Amartha. Pembentukan majelis ini 

terdiri dari lima belas sampai dengan dua puluh orangyang tinggal berdekatan, 

saling mengenal, bisa tetangga atau saudara, asalkan perempuan.  

 Penyaluran dana dilakukan oleh tim lapangan yang disebut partner bisnis 

yang tersebar diberbagai kabupaten. Tim lapangan tersebut bertugas melakukan 

interaksi langsung, membuat assessment, bertemu peminjam, survei juga 

melakukan pendampingan serta monitoring usaha para peminjamnya apakah 

berjalan baik. Pertemuan dilakukan seminggu sekali, dimaksudkan untuk 

pengembalian pinjaman yang memang dilakukan setiap minggunya. Pertemuan 

tersebut juga sebagai kesempatan untuk dimanfaatkan tim lapangan dan peminjam 

untuk bertukar pikiran dan meninjau perkembangan bisnis yang dijalankan. 
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Misalnya mengecek perkembangan usaha, apakah ada kendala untuk diantisipasi 

risikonya sedini mungkin. Plafon pinjaman mulai dengan Rp. 1.500.000 sampai 

dengan Rp. 3.000.000 untuk jangka waktu setahun dengan keuntungan 15% bagi 

pemberi pinjaman/pendana dan 15% bagi Amartha. Apabila pengembalian 

pinjaman dinggap bersih dan tidak ada tunggakan, plafon bisa dinaikkan. Ada hal 

menarik yang dilakukan oleh majelis Amartha yaitu ikrar yang dibacakan oleh 

peminjam secara serentak saat bertemu dengan tim lapangan Amartha. Ikrar 

tersebut sebagai pengingat komitmen peminjam dalam meminjam dana dari 

Amartha, mengingatkan misi peminjam untuk hal yang positif.3 

 Dalam dunia investasi, tidak pernah lepas dari risiko. Begitu juga dengan 

alternatif investasi seperti fintech lending, namun risiko itu bisa diatur agar para 

pendana atau pemberi pinjaman merasa aman dan nyaman dalam melakukan 

pendanaan di fintech lending. Amartha memiliki cara khusus dalam mengatur 

risiko pendanaan, agar pembayaran pinjaman konsisten dan lancar. Salah satu 

produk yang menjadi keunggulan dalam mitigasi risiko adalah tanggung renteng. 

Hingga Oktober 2019, Amartha berhasil menyalurkan pendanaan sebesar Rp. 1,45 

triliun kepada lebih dari 307.000 (tiga ratus tujuh ribu) pengusaha mikro 

perempuan di pedesaan dengan pembayaran lancar sebesar 99,19%. Rasio kredit 

macetnya cuma satu persen, maka 99% pinjaman yang disalurkan Amartha cukup 

terkendali. Hal ini membuktikan keberhasilan Amartha dalam menekan 

wanprestasi (wanprestasi dalam fintech lending biasa disebut dengan istilah gagal 

                                                             
3https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/22/194058226/begini-cara-amartha-jangkau-

peminjam-hingga-pelosok-daerah. Diakses pada 20 Oktober 2019. 
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bayar) dalam mengatur risiko pendanaan. Adapun kredit yang disalurkan Amartha 

adalah kredit modal usaha yang bersifat produktif.4 

 Tanggung renteng pada Amartha adalah menanggung risiko secara bersama, 

bila ada anggota kelompok yang wanprestasi. Metode ini dinilai lebih aman dan 

mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah hingga 0%, karena setiap 

peminjam saling mengawasi kredibilitas satu sama lain. Sistem ini ternyata ampuh 

untuk menjamin kedisiplinan ibu-ibu mitra usaha Amartha untuk tepat waktu 

membayar tagihan, sebab mereka akan merasa malu kepada ibu-ibu lainnya jika 

harus “ditalangi”. Jadi pendana atau pemberi pinjaman bisa merasa aman dengan 

proses pengembalian dana yang diserahkan oleh para mitra.5 

 Pasal 1280 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur perikatan tanggung renteng 

negatif, dimana jumlah (peminjam) lebih dari satu dengan kewajiban sesuai 

kesepakatan, bahwa masing-masing dapat membayar seluruh prestasinya kepada 

kreditor (pendana atau pemberi pinjaman). Manakala ada salah satu debitor sudah 

membayar lunas seluruh prestasi yang terutang dipundak debitor, menjadikan 

debitor lain terbebas dari tagihan kreditor. Sebagai kelanjutannya, bagi debitor 

yang sudah melunasi prestasi yang mengakibatkan rekanan debitor lain 

terbebaskan dari pemenuhan kewajiban, tentunya akan muncul hak regres, dimana 

                                                             
4https://republika.co.id/berita/pz7fu1423/marthapedia-ini-keunikan-fintech-amartha. 

Diakses pada 20 Oktober 2019. 

 

 5https://amartha.com/id_ID/ Diakses pada 28 September 2019. 
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debitor yang sudah membayar prestasi tersebut, berhak untuk meminta 

penggantian pembayaran sesuai proporsi kepada rekan debitor lainnya.6 

 Jika salah satu anggota tidak bisa membayar pinjaman atau cicilan, maka 

anggota lain bisa untuk turut membantu pinjaman tersebut. Sebagai contohnya 

saat pembayaran cicilan ada satu anggota yang tidak membayar, nominalnya 

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jumlah anggotanya ada 16 (enam belas) orang 

dan dikurangi satu yang tidak membayar menjadi 15 (lima belas) orang. Maka 

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan dibebankan ke 15 (lima belas) 

anggota lainnya, sehingga 1 (satu) anggota harus mengeluarkan iuran sebesar 

Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah). 

2. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa perumusan 

masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Hubungan hukum para pihak dalam fintech lending PT. Amartha Mikro 

Fintek. 

b. Tanggung jawab bilamana terjadi wanprestasi pada penerima pinjaman. 

3.   Tujuan Penelitian 

c. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak dalam  fintech lending 

PT. Amartha Mikro Fintek. 

d. Untuk menganalisis tanggung jawab bilamana terjadi wanprestasi pada 

penerima pinjaman. 

4.    Manfaat Penelitian 

                                                             
 6Isnaeni, Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum), Revka Petra Media, Surabaya, 

2017, h. 314-315. 
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Manfaat yang dapat dicapai dari adanya penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum dan dipergunakan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian di bidang Kenotariatan, 

khususnya perjanjian dalam fintech lending dan perikatan tanggung 

renteng. 

b.  Secara Praktis 

Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi keilmuan 

dengan menjelaskan berdasarkan bahan hukum yang dapat dipakai 

sebagai bahan masukan atau pertimbangan para pengambil 

kebijaksanaan serta dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang terlibat 

langsung dalam pengembangan pemikiran keilmuan hukum, terutama 

bidangKenotariatan, khususnya perjanjian dalam fintech lending dan 

perikatan tanggung renteng. 

5.   Tinjauan Pustaka 

5.1. Perjanjian Pinjam Peminjam Dalam Fintech Lending 

  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(LPMUBTI) sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap 

produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu 

saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam 
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bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa 

hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap 

para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara 

online, penyediaan status pinjaman kepada para pihak secara online, dan 

penyediaan rekening bersama atau escrow account dan virtual account di 

perbankan berlangsung dalam sistem perbankan.  

  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan. 

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (perjanjian 

online) secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian 

lahir dengan bantuan dan fasilitas jaringan internet yang saling terhubung. 

Perjanjian tersebut dimuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik 

lainnya.7 

  Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

diawali dengan adanya penawaran oleh pihak penyelenggara layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi infomasi kemudian dilanjutkan dengan 

adanya penerimaan oleh pemberi pinjaman. Penawaran dan penerimaan dalam 

perjanjian ini memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam 

meminjam uang secara konvensional, hal ini dapat dilihat dari cara perjanjian 

pinjam meminjam uang berbasis teknologi infomasi itu lahir.8 

                                                             
7Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Finansial 

Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponegoro Law 

Jurnal, Vol 6, No. 3, 2017, h. 5. 
8Ibid 
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  Dalam fintech lending seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan 

dari banyak individu. Mirip dengan kredit sindikasi akan tetapi dengan skala 

pembiayaan kecil. Kegiatan pinjam memijam dilaksanakan secara online melalui 

platform website dari berbagai perushaan fintech lending. Terdapat berbagai 

jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisis kredit pinjaman. 

Peminjam dan pemberi pinjaman tidak bertemu secara fisik dan sering kali tidak 

saling mengenal. 

 Pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

diatur dalam Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, meliputi : 

a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan 

b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. 

Selanjutnya Pasal 19 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa 

perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam 

bentuk dokumen elektronik. 

 Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 didefinisikan, setiap informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan 

atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 

angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau 

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud 



10 
IR – PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS  AIRLANGGA 

TESIS                   TANGGUNG   RENTENG  PENERIMA…                         DWI NATALIA  CH. 

 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 wajib paling sedikit memuat: 

a. Nomor perjanjian; 

b. Tanggal perjanjian; 

c. Identitas para pihak; 

d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. Jumlah pinjaman; 

f. Suku bunga pinjaman; 

g. Besarnya komisi; 

h. Jangka waktu; 

i. Rincian biaya terkait; 

j. Ketentuan mengenai denda (jika ada); 

k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan 

l. Mekanisme penyelesaian dalm hal penyelenggara melanjutkan 

kegiatan operasionalnya. 

 

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi 

Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi 

terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan data paling sedikit 

memuat: 

a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman; 

b. Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pimjaman; 

c. Besaran bunga pinjaman; dan  

d. Jangka waktu pinjaman. 

 

Sedangkan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman 

dalam Pasal 20POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK LPMUBTI), dijelaskan 

lebih lanjut bahwa pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan 

penerima pinjaman yang dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib 

paling sedikit memuat: 
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a. Nomor perjanjian; 

b. Tanggal perjanjian; 

c. Identitas para pihak; 

d. Keuntungan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. Jumlah pinjaman; 

f. Suku bunga pinjaman; 

g. Nilai angsuran; 

h. Jangka waktu; 

i. Obyek jaminan (jika ada); 

j. Rincian biaya terkait; 

k. Ketentuan mengenai denda (jika ada) dan 

l. Mekanisme penyelesaian sengketa. 

 

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima 

Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk 

informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Pasal 24 POJK Nomor 

77/POJK.01/2016 menyatakan, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan 

escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual 

account bagi setiap pemberi pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, 

Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account 

penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Dana 

pemberi pinjaman yang berada pada rekening bank escrow milik penyelenggara 

fintech lending hanya boleh mengendap paling lama dua hari. 

5.2.Tanggung Jawab Pada Tanggung Renteng 

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Buku Ketiga, Bagian 8, Pasal 

1278 BW sampai dengan Pasal 1295 BW. Perikatan tanggung renteng 

merupakan perikatan beberapa orang bersama-sama, sebagai pihak yang 

berutang (penerima pinjaman) berhadapan dengan satu orang kreditor (pemberi 

pinjaman), dimana salah satu debitor (penerima pinjaman) itu telah membayar 
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utangnya pada kreditor (pemberi pinjaman), maka pembayaran itu akan 

membebaskan yang lain dari utang.9 

Menurut Gatot Supriyanto, tanggung renteng didefinisikan sebagai 

tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala 

kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling 

mempercayai.10 Dalam sistem tanggung renteng terkandung nilai yang menjadi 

karakteristik, antara lain:11 

a. Keterbukaan dan kegotong-royongan; 

b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat; 

c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya 

diri kepada anggota; dan 

d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan 

anggota. 

Sistem tanggung renteng tidak bisa diaplikasikan tanpa adanya anggota 

yang dikelompokkan, sehingga dalam sistem tanggung renteng terdapat tiga 

unsur yang harus dipenuhi, yaitu:12 

1. Kelompok, adalah anggota yang berinisiatif sendiri untuk 

mengelompokkan diri. Idealnya dibentuk atas dasar adanya kedekatan 

fisik dan emosional, artinya diantara anggota sudah saling kenal dan 

                                                             
9Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 176. 

 
10Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita 

JawaTimur, Kopwan Setia Bhakti Wanita, Surabaya, 2009, h.36. 

 
11Andriani S.Soemantri et al., Bunga Rampai Tanggung Renteng, Puskowajanti. LIMPAD, 

Malang, 2001, h.37. 
12Gatot Supriyanto, Op. Cit., h. 34. 
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percaya. Keberadaan kelompok ini dibuktikan dengan adanya aktivitas 

pertemuan kelompok yang dilakukan secara berkala dan konsisten. 

2. Kewajiban, dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar 

simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari 

pinjaman yang telah diberikan. Bedanya terletak pada pengelolaan 

kewajiban dimana kelengkapan pembayaran kewajiban secara 

kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok. 

Dalam hal ini, semua kewajiban anggota harus dibayar pada saat 

pertemuan kelompok. Kemudian perwakilan dari kelompok akan 

meyetorkan seluruh kewajiban tersebut. Apabila terdapat salah satu atau 

beberapa anggota tidak lengkap pembayaran kewajibannya maka yang 

bertanggungjawab melengkapi adalah seluruh anggota dalam 

kelompok, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka 

penyelenggara tidak akan merealisasi hak anggota tersebut. 

3. Peraturan, setiap anggota harus menaati aturan yang tercantum dalam 

AD-ART dan peraturan khusus cuma bedanya ada kecenderungan 

dalam kelompok tanggung renteng untuk membuat aturan kelompok. 

Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antara 

anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok. 

 Perikatan tanggung renteng menurut Leonora Bakarbessy dan Ghansham 

Anand terbagi menjadi dua yaitu perikatan tanggung renteng aktif dan perikatan 
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tanggung renteng pasif.13Sedangkan Isnaeni mengatakan perikatan tanggung 

renteng terbagi menjadi dua yaitu, perikatan tanggung renteng positif dan 

perikatan tanggung renteng negatif.14 

Pasal 1278 BW, memaknai perikatan tanggung renteng positif dengan 

pernyataan bahwa “dalam perikatan dengan jumlah kreditor lebih dari satu, 

sesuai kesepakatan, masing-masing  kreditor diberi wewenang untuk menuntut 

pemenuhan perikatan kepada debitor, dan andai debitor sudah memenuhi 

prestasinya kepada salah satu kreditor, mengakibatkan dirinya menjadi bebas 

dari tagihan kreditor lainnya”. Pasal 1280 BW mengatur perikatan tanggung 

renteng negatif, dimana jumlah (peminjam) lebih dari satu dengan kewajiban 

sesuai kesepakatan, bahwa masing-masing dapat membayar seluruh prestasinya 

kepada kreditor (pendana atau pemberi pinjaman). Manakala ada salah satu 

debitor sudah membayar lunas seluruh prestasi yang terutang dipundak debitor, 

menjadikan debitor lain terbebas dari tagihan kreditor. Sebagai kelanjutannya, 

bagi debitor yang sudah melunasi prestasi yang mengakibatkan rekanan debitor 

lain terbebaskan dari pemenuhan kewajiban, tentunya akan muncul hak regres 

(lihat Pasal 1839 BW), dimana debitor yang sudah membayar prestasi tersebut, 

berhak untuk meminta penggantian pembayaran sesuai proporsi kepada rekan 

debitor lainnya.15 

 

                                                             
13Leonora Bakarbessy dan ghansham Anand, Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama 

Jawara, Surabaya, 2018, h. 88. 

 
14Isnaeni, Op. Cit., h. 313-315. 

 
15Ibid. 
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6.   Metode Penelitian 

6.1.  Tipe Penelitian 

   Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki 

keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang terdapat didalam 

penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan dan undang-undang tentang hukum 

perdata, lebih khususnya menegnai hukum perjanjian dalan fintech lending dan 

perikatan tanggung renteng.  

6.2.  Pendekatan Masalah 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), penelitian ini 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu hukum yang sedang dibahas.16 Dalam penelitian ini, undang-undang 

dan regulasi tersebut yaitu mengenai perjanjian dalam fintech lending dan 

perikatan tanggung renteng. Pendekatan koseptual (Conceptual Approach), 

merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal ini berarti, pendekatan ini 

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis konsep-konsep tentang 

perjanjian dalam fintech lending dan perikatan tanggung renteng.17 

 

                                                             
16Peter Machmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana PrenadaMedia Grup, Edisi Revisi, 

Jakarta, 2015, h. 133. 

 

 17Ibid, h. 135. 
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6.3.   Sumber Bahan  Hukum 

  Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan 

hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 

kamus-kamus hukum, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.18 

6.3.1. Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

6.3.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal 

hukum, hasil penelitian, makalah, majalah dan surat kabar yang berkaitan 

dengan Perjanjian dalam fintech lending dan perikatan tanggung renteng. 

6.4.   Metode Pengumpualan Bahan Hukum  

Metode yang ditempuh adalah dengan menelaah berbagai macam literatur 

 dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menunjang peneltian 

ini maka ditelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu menelaah 

peraturan, undang-undang, literatur-literatur, serta dokumen ataupun publikasi 

                                                             
18Ibid, h. 181. 
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lainnya yang memuat pembahasan dan analisis yang  berkaitan dengan topik 

penelitian ini. 

6.5. Analisis Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan hasil penelitian dan informasi yang berlandaskan 

peraturan yang sesuai dan rasional, maka bahan hukum yang terbagi menjadi 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh tersebut akan 

ditelaah dan dianalisis secara mendalam dan normatif, kemudian dipaparkan dan 

dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan peraturan hukum. Hal itu 

dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang berlandaskan peraturan 

perundang-undangan.  

7.    Pertanggungjawaban Sistematika  

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka 

penulisan yang berjenjang dan berurutan agar memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengembangan penulisan dengan baik dan memudahkan pembaca 

dalam membaca dan memahami secara menyeluruh isi penulisan ini. Penulisan 

proposal tesis ini dibagi 4 (empat) bab,yaitu: 

Bab I Pendahuluan, memberikan gambaran mengenai latar belakang dan 

rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya 

dideskripsikan mengenai tujuan penelitian serta manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. 

Bab II terbagi dalam dua sub bahasan yaitu kedudukan para pihak dalam 

Amartha fintech lending, yang membahas hubungan hukum antara penyelenggara 

Amartha dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum antara pemberi pinjaman 
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dengan penerima peminjam dan hubungan administrasi penyelenggara Amartha 

dengan penerima pinjaman, sub kedua membahastentang mitigasi risiko  

penyelenggara Amartha. 

Bab III membahas tentang tanggung jawab bilamana terjadi wanprestasi pada 

penerima peminjam. Pembahasan diawali dengan membahas kriteria wanprestasi 

dan tentang makna tanggung jawab, kemudian upaya hukum bagi pemberi 

pinjaman apabila terjadi wanprestasi. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 




