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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis tentu sangat 

mempengaruhi  berbagai bidang kehidupan, terutama bidang hukum. Apa 

hubungannya dengan hukum? Cicero, pernah mengatakan bahwa ubi societas 

ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum, if there’s a society, law will 

be there).1 Dimana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang 

sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang 

tersebut.2 

Salah satu bidang yang berkembang pesat, bersifat dinamis mengikuti 

perkembangan masyarakat ialah bidang ekonomi. Dalam hal ini, 

perkembangan ekonomi yang begitu pesat juga mendorong pertumbuhan 

ekonomi di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dapat dilihat baik dari segi 

kuantitas pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan, seperti layanan 

jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis 

layanan jasa keuangan lain seperti jual beli valuta asing, penukaran uang, dan 

                                                           
1.Donald Albert Rumokoy. dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, PT 

RajaGrafindo Persada,Jakarta, cet. Ke-2, 2014, hlm .42. 
2Ibid. 
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lain-lain.3 Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan juga 

berjalan dinamis seiring perubahan dan perkembangan yang ada di 

masyarakat bahkan cenderung mempermudah pertumbuhannya, kondisi 

tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, 

karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar 

kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas sektor jasa keuangan yang 

ditawarkan.4 

Di sisi lain, fenomena pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat ini  

mengakibatkan kedudukan Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  dan  

konsumen  menjadi  tidak  seimbang. Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah  faktor 

ketidaktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan ketiadaan daya tawar 

konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah 

dibelakang pelaku usaha,5 selain itu adanya perjanjian baku menyebabkan 

kedudukan hubungan hukum antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan menjadi tidak seimbang. Dimaksud tidak seimbang disini ialah 

konsumen menjadi pihak yang lemah dikarenakan penggunaan perjanjian 

baku yang mana klausula nya telah ditentukan oleh pihak Pelaku Usaha Jasa 

                                                           
3Agus Satory, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 

Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia 

http://www.e-jurnal.com/2016/04/perjanjian-baku-dan-perlindungan.htmldiakses pada 

tanggal 6 februari 2018. 
4Ibid. 
5Ibid. 

http://www.e-jurnal.com/2016/04/perjanjian-baku-dan-perlindungan.html


3 
 

3 
 

Keuangan dan hanya menguntungkan salah satu pihak yakni PUJK sedangkan 

pihak konsumen menjadi pihak yang lemah dan wajib menaati klausula 

tersebut.  

Pengertian klausula baku berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : 

”Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” 

Adapun kalimat “ ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha” yang artinya suatu perjanjian tersebut telah ditetapkan salah satu pihak 

tanpa campur tangan dari pihak yang lain dalam hal ini konsumen, dan 

kalimat “dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat 

dan wajib dipenuhi oleh konsumen” hal ini berarti konsumen wajib menaati 

dan memenuhi klausul yang telah tertera di dalam suatu perjanjian tersebut, 

dan apabila terdapat klausula yang merugikan konsumen maka konsumen 

tidak mempunyai hak untuk menolak karena hal tersebut telah tertera didalam 

perjanjian baku tersebut. Terlebih tidak semua konsumen yang memiliki 

pengetahuan mengenai perjanjian baku dan apa akibat hukumnya, sehingga 
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membuat konsumen hanya menyetujui dokumen tersebut tanpa mengetahui 

isinya. 

Ketentuan perjanjian baku sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal 22 Peraturan OJK No 

1/POJK.07/2013 yang berbunyi sebagai berikut: 

1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, 

perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 

digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

melalui media elektronik. 

3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: 

a. menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen; 

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak 

pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk 

dan/atau layanan yang dibeli; 

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
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melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh 

Konsumen, kecuali tindakan sepihak  tersebut  dilakukan  berdasarkan  

peraturan perundang-undangan; 

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk 

dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan 

tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan; 

e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi 

kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan 

Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; 

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, 

lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk 

dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau 

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha 

Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen 

secara angsuran. 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak memuat definisi 

dari perjanjian baku ataupun klausula baku, namun setelah keluarnya Surat 
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Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian 

Baku yang memuat definisi dari perjanjian baku sebagai berikut: 

“Perjanjian  Baku  adalah  perjanjian  tertulis  yang  ditetapkan  secara 

sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, 

maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk 

dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.” 

Selain itu, pengaturan mengenai klausula baku diatur juga dalam Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang  dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
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tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran;  

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli ileh konsumen;  

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 

beli jasa;  

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

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

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya;  

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.  

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.  

(3) 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.  

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini.  
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Sebagai contoh pada ketentuan umum dalam buku tabungan Simpeda 

Bank SUMSELBABEL yang mencantumkan perjanjian baku yaitu “ 

Penabung tunduk atas ketentuan yang berlaku di Bank, baik yang sekarang 

maupun yang akan ada kemudian hari.” Yang mana perjanjian tersebut 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 22  ayat (3) huruf f Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa: 

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan 

oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: 

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak 

oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen 

memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau” 

Dalam hal penggunaan perjanjian baku menempatkan konsumen pada 

posisi yang lemah dan apabila terjadi sengketa maka pihak konsumen menjadi 

pihak yang dirugikan. Karena substansi dari perjanjian baku itu sendiri dibuat 

sedemikian rupa agar menguntungkan pihak PUJK dan dikarenakan kesadaran 

konsumen yang rendah akan hak dan kewajibannya,6 serta kurangnya 

pendidikan konsumen, menjadi sasaran para Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

dalam membuat perjanjian baku yang hanya menguntungkan PUJK dan 

merugikan pihak konsumen.  

                                                           
6 Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa “ Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan 

kewajiban konsumen” 
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Perjanjian baku adalah ketentuan dan syarat yang telah ditentukan 

terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang mengikatkan 

diri wajib memenuhi ketentuan didalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku 

biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam 

kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha.7 Oleh karena itu dibutuhkan 

aturan yang memberikan batasan atau patokan dalam penggunaan perjanjian 

baku agar tidak menyebabkan kerugian pada konsumen. Selain itu, 

penggunaan perjanjian baku harus dikontrol supaya tidak merugikan 

konsumen, contoh penggunaan perjanjian baku yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diawasi oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang salah 

satu tugas dan wewenangnya ialah mengawasi pencantuman perjanjian baku. 

Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan OJK 

mempunyai lembaga tersendiri yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 Tentang 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. 

Selain mengatur mengenai Lembaga yang digunakan untuk mengawasi 

ataupun menyelesaikan sengketa mengenai pencantuman perjanjian baku, 

                                                           
7 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, hlm.66. 
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terdapat juga beberapa sanksi yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun di dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik perjanjian baku sebagai 

berikut:8 

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih 

kuat dari konsumen. 

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. 

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. 

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor 

kebutuhan. 

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari standard contract, 

baku berarti patokan dan acuan.9 Dikatakan bersifat baku, karena baik 

perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin di 

negosiasikan atau ditawar oleh pihak lainnya (take it or leave it).10 

Pada dasarnya perjanjian baku dibuat untuk menjadi patokan atau acuan 

yang menjadi standar dari suatu perjanjian. Namun, dikarenakan perjanjian 

                                                           
8Ibid.,hlm. 66-67. 
9Ibid.,hlm. 66. 
10Ibid,  hlm. 73. 
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baku tersebut dibuat oleh salah satu pihak yang pada biasanya merupakan 

pihak yang lebih kuat atau para pelaku usaha, maka substansi dari klausula 

baku tersebut sering kali lebih menguntungkan pihak yang membuat dan 

merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen. Dikarenakan 

kebutuhan dan kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut, maka pihak 

konsumen biasanya menyetujui perjanjian klausula baku tanpa mengetahui 

bahwa isi perjanjian tersebut memberatkan salah satu pihak.  

Dengan melihat kenyataan bahwa bargaining position konsumen pada 

praktiknya jauh dibawah produsen dan pelaku usaha,  maka Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan perjanjian baku 

dan/atau pencantuman perjanjian baku dalam setiap dokumen atau perjanjian 

yang dibuat oleh pelaku usaha.11 

Penggunaan perjanjian baku ini pun sangat banyak di gunakan bagi 

pelaku usaha di sektor keuangan. Isi dari perjanjian baku itu sendiri terkadang 

menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan dirugikan. Untuk itulah 

dibentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, 

asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, 

serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, 

                                                           
11Ibid.,hlm.73-74. 



12 
 

12 
 

lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan 

kedudukannya berada diluar pemerintah.12 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) merupakan 

lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan.Undang-undang tentang OJK 

pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola 

(governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan 

pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.13 Adapun ketentuan mengenai 

jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga 

jasa keuangan, kualifikasi dan criteria lembaga jasa keuangan, tingkat 

kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang 

sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa 

keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-

Undang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan jasa keuangan 

lainnya.14 

Adapun tujuan dari dibentuknya OJK itu sudah tercantum dalam 

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi 

antara lain: 

                                                           
12Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenadamedia 

Group, cet.ke-6, Jakarta, 2011, hlm.216. 
13Ibid. 
14Ibid.,hlm.216-217. 
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 “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam  

sektor  jasa keuangan: 

a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; dan 

c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. 

Selanjutnya mengenai fungsi dari OJK sudah tercantum dalam 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan yaitu “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor 

jasa keuangan”.Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu fungsi dari 

OJK adalah untuk mengawasi integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, salah satunya mengenai 

pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku, yang pada umumnya 

banyak digunakan oleh pelaku usaha  jasa keuangan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka  rumusan 

masalah yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Baku Menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian 

Baku Sektor Jasa Keuangan? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan Pengaturan Perjanjian Baku Menurut Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

2. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam 

Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan ilmu hukum terutama Hukum Perlindungan 

Konsumen.dalam Perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

bahan informasi yang mana merupakan kalangan konsumen Indonesia 

agar mengetahui mengenai pengaturan mengenai perjanjian baku sektor 

jasa keuangan di Otoritas Jasa Keuangan serta mengetahui perlindungan 

terhadap dirinya apabila dirugikan oleh pelaku usaha khususnya di sektor 

jasa keuangan. 
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E. Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan 

yang telah dirumuskan dan dibatasi dengan pengaturan perjanjian baku 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam perjanjian sektor jasa keuangan, dan terkait contoh yang 

diberikan yaitu Perjanjian Baku yang melanggar pada Sektor Jasa Keuangan 

dibidang Perbankan. 

 

F. Kerangka Teoritis 

Menurut Fred N. Kerlinger pengertian teori adalah seperangkat konsep, 

batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang 

fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan 

untuk menjelaskan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.15 

 

1. Teori Perjanjian 

Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, 

yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 

dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan 

                                                           
15 Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,  2010, 

hlm. 7. 
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kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum 

tersebut.16 

Perikatan sendiri bersumber dari perjanjian dan undang-undang 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yaitu “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian 

baik karena undang-undang.” 

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali 

ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, di bawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang 

Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “ Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.17 

Selain itu, terdapat beberapa asas didalam hukum perjanjian yaitu 

sebagai berikut: 

a. Asas Konsensualisme (consensus). Asas ini yang menyatakan bahwa 

perjanjian dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau 

persesuaian kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian.18 

b. Asas Kebebasan Berkontrak. Menurut asas ini, para pihak bebas untuk 

mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk 

                                                           
16 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,  Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006,  hlm.1. 
17Ibid.,hlm. 7. 
18 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, CV 

Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.136. 
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tertentu. Akan tetapi kebebasan tersebut ada pembatasannya yaitu: (1) 

perjanjian yang meskipun bebas, tetapi tidak dilarang undang-undang; 

(2) tidak bertentangan dengan undang-undang; (3) tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum.19 

c. Asas Kepastian Hukum, artinya dibutuhkannya suatu peraturan 

ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang 

terjadi di luar perjanjian.20 

d. Asas Pacta Sunt Servanda, artinya kontrak merupakan undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya.21 

e. Asas Itikad Baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata 

yang menyebutkan, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.”22 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upayamelindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatuHakAsasi Manusiakekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangkakepentingannyatersebut.23 

                                                           
19Ibid., hlm. 137. 
20Ibid.,hlm. 142.  
21Ibid.,hlm. 141. 
22Ibid., hlm. 142. 
23Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 

2003, hlm. 121. 
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Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-

subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:24 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu adanya pengaturan mengenai 

ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat pada pasal 18 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 

pencantuman perjanjian baku Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. 

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 sebagaimana 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

                                                           
24Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Bina 

Ilmu, Jakarta, 2003, hlm. 3. 
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3. Teori Perlindungan Konsumen 

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

Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan 

kepada konsumen. 

Konsumen adalah pihak yang memakai atau menikmati barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh produsen dengan mengorbankan sejumlah uang untuk 

menikmatinya.25 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tujuan dari perlindungan konsumen antara lain: 

“Perlindungan konsumen bertujuan: 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

                                                           
25 Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, 

Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm.7. 
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d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. meningkatkan kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  

kelangsungan usaha  produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

4. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 

moral dalam melakukan suatu perbuatan.26 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa, seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab 

untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi 

dalam kasus perbuatan yang berlawanan.27 Menurut teori tradisional, terdapat 

dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban 

                                                           
26 Soekidjo Notoatmojo,  Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 

2010, hlm.12. 
27 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 

Konstitusi Press, cet,ke-4, Jakarta, 2014,  hlm.  56. 
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berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggung jawaban mutlak 

(absolute responbility).28 

G. Metode Penelitian 

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari 

penelitian hukum, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) 

suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.29 Berdasarkan hal ini, dapat 

dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.30 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut 

dengan penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang 

ada.31 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan 

konseptual (Conseptual Approach).Pendekatan perundang-undangan atau 
                                                           

28Ibid. 
29 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, cet.ke-4, edisi I, 

Jakarta,  2013, hlm. 17. 
30Ibid.  
31Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,  Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14. 
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statute approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.32Adapun beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang akan 

digunakan ialah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 

f.   Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang 

Perjanjian Baku 

Sedangkan pendekatan konseptual atau conceptual approach dilakukan 

dengan cara membangun konsep yaitu beranjak dari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.33 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

berdasarkan studi kepustakaan dengan membandingkan berbagai teori dan 

                                                           
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana Prenadamedia Group, 

cet.ke-10, edisi revisi, Jakarta, 2015, hlm.133. 
33Ibid.,hlm. 177-178. 
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fakta lapangan. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal dan komentar-komentar 

atau putusan pengadilan.34 Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri 

dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

berupa semua peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan 

permasalahan. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah 

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, dan peraturan lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa teori dan literatur-literatur 

hukum, rancangan undang-undang, jurnal-jurnal, dan sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa 

kamus, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

skripsi ini. 

                                                           
34Ibid.,hlm. 181. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum ini menggunakan studi 

kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi 

kepustakaan atau juga disebut dengan studi dokumen adalah teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan suatu studi penelahan terhadap buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.35  Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh oleh 

peneliti secara tidak langsung dengan memanfaatkan bahan hukum yang ada. 

Dalam metode pengumpulan bahan penelitian ini digunakan teknik 

pengolahan data Editing. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian atas 

bahan yang telah dikumpulkan sudah lengkap, benar dan sesuai karena akan 

bisa terjadi kemungkinan bahwa bahan yang terkumpul masih diragukan serta 

tidak sesuai dengan permasalan yang diangkat.36 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara 

sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efesien sehingga 

                                                           
35M.Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.27. 
36Muh. Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm.126. 
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memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang 

dikumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.37 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara penalaran deduktif. Dalam logika deduktif, menarik 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan 

khusus dengan penalaran atau rasio (berpikir rasional).38 Semua bahan-bahan 

hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini cukup dan sesuai, maka 

kemudian akan ditarik secara khusus dan terperinci agar mampu memudahkan 

penelitian dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Ibid, hlm. 127. 
38 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 

2008, hlm. 111. 
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