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ABSTRAK 

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA 

KOPERASI SIMPAN PINJAM SRI SEDANA 

KELIKI DI DESA KELIKI TEGALLALANG 

UBUD GIANYAR 

 

 

Diketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat indonesia hidup dan bertempat 

tinggal di daerah pedesaan, dimana perlu adanya suatu wadah untuk membina 

kemampuan masyarakat pedesaan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi yang 

berasaskan kekeluargaan. Maka koperasi merupakan bangunan perusahaan yang paling 

sesuai bagi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan. Seperti Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di Desa Keliki Tegallalang 

Ubud Gianyar yang bernama Koperasi Simpan Pinjam “Sri Sedana Keliki” yang 

bergerak dalam bidang simpan pinjam yang memberi kemudahan bagi anggota pada 

khususnya maupun diluar anggota untuk memberi pinjaman modal pada umumnya. 

Permasalahan yang dibahas yakni, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam 

meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki dan cara penyelesaian 

wanprestasi yang ditempuh Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki.  

 

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan 

melakukan wawancara narasumber di Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta ( the fact approach) dan 

pendekatan perundang-undangan (the statue approach). 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki adalah debitur 

diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak koperasi dan res iko 

beralih pada debitur sejak tidak dilunasinya pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan. Penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana 

Keliki dilakukan dengan cara non litigasi, yaitu pihak koperasi memberikan surat 

peringatan kepada debitur sebanyak tiga kali yang tidak melunasi tunggakannya tepat 

waktu. Kemudian pihak koperasi melakukan penyitaan jaminan jika debitur tidak dapat 

lagi memenuhi prestasinya dan kemudian akan dijual oleh pihak koperasi kemudian 

hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut.  

 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam Uang, Koperasi Simpan Pinjam 
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ABSTRACT 

 

BORROWING MONEY ON CREDIT AGREEMENT 

COOPERATIVE SAVINGS AND LOANS SRI SEDANA 

KELIKI IN THE VILLAGE KELIKI TEGALLALANG 

UBUD GIANYAR 

 

 
 It is known that most of Indonesian people live and reside in rural areas, where the 

need for a forum to foster the ability of rural communities to the realization of economic 

democracy that berasaskan kinship. The cooperative is building the company's most appropriate 

for the economy which is organized as a joint effort based on the principle of kinship. As Credit 

Unions located in the village of Tegallalang Ubud Gianyar Keliki named Credit Unions "Sri 

Sedana Keliki" engaged in savings and loans that provide convenience for members in particular 

and outside members to lend capital in general. The problems discussed namely, the legal 

consequences of default in a loan agreement to borrow money at Credit Unions Sri Sedana 

Keliki and settlement defaults pursued Credit Unions Sri Sedana Keliki. 

 

 This type of research used is empirical legal research by interviewing sources at Credit 

Unions Sri Sedana Keliki. The approach used is the approach of the fact (the fact approach) and 

the approach of legislation (the statue approach). 

 

 The results showed that the legal consequences of default in a loan agreement to 

borrow money at Credit Unions Sri Sedana Keliki is a debtor is required to pay for damages that 

have been suffered by the cooperative and the risk of turning on the debtor since no settlement of 

the loan in accordance with a predetermined time period. Completion of default on Credit 

Unions Sri Sedana Keliki done by way of non-litigation, the cooperative provides a warning 

letter to the debtor as much as three times that did not pay off arrears on time. Then the 

cooperative foreclosure collateral if the debtor can no longer fulfill his achievements and will 

then be sold by the cooperative then proceeds were used to repay the loan. 

 

Keywords: Agreement, Borrowing Money, Credit Unions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia hidup dan bertempat 

tinggal di daerah pedesaan, dimana perlu adanya suatu wadah untuk membina 

kemampuan masyarakat pedesaan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi yang 

berasaskan kekeluargaan, maka Koperasi merupakan bangunan perusahaan yang paling 

sesuai bagi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan tersebut. 

Mengingat sistim Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 antara lain disebutkan bahwa: 

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka. 

2. Pemerintah berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutism (Kekuasaan yang tidak terbatas). 

Dengan demikian maka segala kebijaksanaan pemerintah harus mempunyai dasar 

hukum, dalam arti hukum yang berlaku (hukum positif). Inipun dengan jelas 

dicantumkan dalam pasal 4 UUD 1945 yaitu bahwa: “Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dimana ditentukan bahwa “Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan menurut 

penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa 

 

1 



 

 

: “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua 

untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota – anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun 

perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi”.
1
 Dimana Koperasi Indonesia 

sebagai sokoguru ekonomi nasional kita.
2
 

Untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan 

makmur seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah 

satu sarana nya dengan Koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur, koperasi juga tidak lepas dari landasan-landasan hukumnya sebagai 

landasan berpijaknya koperasi di Indonesia, yaitu Pancasila, dan Pasal 2 Undang -

Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 

anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan 

menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para 

anggotanya.
3
 Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan 

usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi atau tujuan, dan kebutuhan koperasi itu 

sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu 

                                                 
1
 Sri Woelan Azis, S.H, Aspek-aspek Hukum KUD dalam gerak pelaksanaannya, Bandung, 

Penerbit Alimni, 1984, h.1 
2
 Sagimun MD, Koperasi Indonesia, Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah 

Pengetahuan Umum dan Profesi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984, h.88  
3
 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam 

Perkembangan, Yogyakarta , TPK Gunung Mulia, 1986, h.9  



 

 

jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi 

brdasarkan keanggotaannya. 

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi berikut :  

a. Koperasi Konsumsi (Menyediakan barang konsumsi anggota); 

b. Koperasi Produksi (Menghasilkam barang bersama); 

c. Koperasi Simpan Pinjam (Menerima tabungan dan member pinjaman); 

d. Koperasi Serba Usaha (Campuran) 

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Koperasi Primer (anggotanya masih perorangan); 

b. Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi).
4
 

Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi 

Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan 

hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Lalu 

kemudian dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk 

dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan juga dipinjamkan kepada yang bukan 

anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. 

Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota 

yang sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang sangat ringan.
5
Berdasarkan 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam 

                                                 
4
 Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy, 2005, Hukum Koperasi 

Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha, Cet.1, Kencana Prenada Media, 

Jakarta, h.25 
5
 Drs. Arifinal Chaniago dkk, Pendidikan Perkoperasian Indonesia , Bandung, Angkasa, 1973, 

h.4 



 

 

adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota 

dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinj aman 

kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.  

Seperti Koperasi Simpan Pinjam yang terletak di Desa Keliki Tegal Alang Ubud 

Gianyar yang bernama Koperasi Simpan Pinjam “Sri Sedana Keliki” dengan Badan 

Hukum SK.NO: 49/BH/XXVII.4/IX.2008 merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

bidang simpan pinjam yang memberikan kemudahan bagi anggota pada khususnya 

maupun diluar anggota untuk memberi pinjaman modal pada umumnya.  

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri 

Sedana Keliki, jika meminjam tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya akan 

terjadi suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur.
6
 Sehingga Sri Sedana Keliki sebagai Koperasi akan mengalami kerugian 

dan dapat melakukan penuntutan ganti rugi terhadap anggota yang melakukan 

wanprestasi. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi  atau kerugian akibat 

keterlambatan pembayaran anggota tersebut diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap 

berjalan dengan semestinya. 

Bertitik tolak pada suatu argumentasi diatas maka penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi ini, dicoba mencari jawaban secara logis ilmiah sehingga dapat 

diterima sebagai suatu kaedah hukum dengan judul :  

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM 

SRI SEDANA KELIKI DI DESA KELIKI TEGAL ALANG UBUD GIANYAR. 

                                                 
6
 Salim H.S, S.H, M.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta, Sinar 

Grafika, 2003, h.98. 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam 

uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki? 

2. Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh Koperasi 

Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu mengenai akibat 

hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan 

Pinjam Sri Sedana Keliki Dan tata cara penyelesaian wanprestasi yang ditempuh 

Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki.  

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

No Nama  Judul Skripsi Rumusan masalah 

1 Barian Magdalena, 

2008, Fakultas Hukum 

Universitas 

Diponegoro, Semarang 

Peran Partisipasi 

Anggota Koperasi 

Terhadap 

Perkembangan Sisa 

Hasil Usaha Koperasi 

Kredit Sumber Rejeki 

1. Apa Hak dan 

Kewajiban Anggota 

Koperasi pada 

Koperasi Kredit 

Sumber Rejeki 

Cabang Buntok? 

2. Apakah Partisipasi 

Anggota Koperasi 

Mempunyai Peran 

yang Signifikan 

Terhadap 

Perkembangan Sisa 



 

 

Cabang Buntok Hasil Usaha pada 

Koperasi Kredit 

Sumber Rejeki 

Cabang Buntok? 

2 Herizal Amin, 2007, 

Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro 

Semarang 

Aspek Hukum 

Informasi Simpan 

Pinjam Pada Koperasi 

Sekolah Berbasis Web 

1. Bagaimana 

Pengaturan Simpan 

Pinjam Menurut 

Web? 

2. Bagaimana Sistem 

Informasi Simpan 

Pinjam Pada 

Koperasi Sekolah 

Berbasis Web? 

3 Azis Pupandi, 2009, 

Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Bisnis Islam 

Negeri Banten 

Tinjauan Yuridis 

Pendapatan Koperasi 

Mahasiswa Terhadap 

Kesejahteraan Anggota 

1. Bagaimana Sistem 

Koperasi dalam 

Mensejahterakan 

Anggotanya? 

2. Bagaimana 

Pengaruh Koperasi 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Anggotanya? 

 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

1) Untuk mengetahui gambaran singkat mengenai perkoperasian dan pelaksanaan 

simpan meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki.  

2) Untuk mengetahui cara pembayaran pinjaman anggota terhadap Koperasi Simpan 

Pinjam Sri Sedana Keliki. 

b. Tujuan khusus 

Terkait dengan tujuan umum diatas maka skripsi ini memiliki tujuan khusus yang 

ingin dicapai, yaitu: 



 

 

1) Untuk memahami akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam 

uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki. 

2) Untuk memahami cara penyelesaian wanprestasi yang dapat ditempuh ol eh 

Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki.  

 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Adapun manfaat teoritis dari penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah  : Untuk 

menggambarkan manfaat yang bisa diperoleh bagi kebutuhan praktek termasuk juga 

manfaat bagi peneliti sendiri. 

2. Manfaat Praktis  

Terkait dengan manfaat teoritis diatas, maka penelitian dalam rangka penyusunan 

skripsi ini memiliki manfaat praktis, yaitu: 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran 

bagi lembaga non bank seperti koperasi dalam memecahkan masalah yang sama, 

yaitu wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.  

 

1.7 Landasan Teoritis dan Hipotesis 

a. Landasan Teoriritis 

Dalam mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahannya sehingga dapat 

diwujudkan sebagai suatu karya tulis, telaah pustaka memuat tentang konsep -konsep, 

teori khususnya tentang perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam 



 

 

Sri Sedana Keliki, pandangan para sarjana yang dapat digunakan sebagai justifikasi 

teoritis dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

tertuang antara lain: 

Berdasarkan Undang-undang RI No.25 tentang Perkoperasian memberi definisi 

koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7
 Mohammad 

Hatta dalam bukunya The Coperative Movement In Indonesia, mengemukakan bahwa 

koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 

berdasarkan tolong menolong.
8
 

Adapun kewajiban dari setiap anggota koperasi seperti tercantum didalam 

ketentuan pasal 20 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Mematuhi anggaran dasar koperasi;  

2. Mematuhi anggaran rumah tangga koperasi;  

3. Mematuhi hasil keputusan-keputusan rapat anggota koperasi;  

4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi;  

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas 

kekeluargaan; 

6. Menghadiri rapat anggota dan ambil bagian secara aktif dalam rapat 

tersebut; 

7. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas usaha koperasi; 

                                                 
7
 Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, Op.cit, h.16 

8
 Andjar Pachta W, Op.cit, h.19 



 

 

8. Berlaku jujur dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

merugikan koperasi; 

9. Bertanggung jawab dalam hutang-hutang koperasi.
9
 

Mengenai modal koperasi didalam UU No.25 Tahun 1992 diatur dalam pasal 

41 dan 42. Menurut ketentuan tersebut, modal koperasi ialah modal yang menanggung 

resiko atau disebut modal equity, ini dapat berasal dari:  

1. Simpanan Pokok 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk 

menjadi anggota oleh setiap anggota terhadap koperasi, yang besarnya untuk 

masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil 

kembali oleh anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi. 

2. Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh 

setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang 

nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. 

3. Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil 

usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup 

kerugian koperasi jika diperlukan. 

4. Hibah  

                                                 
9
 R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H. M.H, Hukum Koperasi Indonesia , Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2005, h. 78. 



 

 

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang 

tersebut. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hadiah) ini, adalah 

pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda 

bergerak ataupun benda tetap, yang bertubuh maupun yang tidak bertubuh.
10

 

Pemerintahan No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang usahanya 

hanya simpan pinjam. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anggota-

anggotanya untuk meminjam dan menyimpan uang. Sedangkan kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh koperasi simpan pinjam diatur dalam pasal 19 yaitu:  

1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: 

a) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari 

anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.  

b) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain 

dan atau anggotanya. 

2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam 

wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan 

memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;  

3) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain 

dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

berdasarkan atas kerjasama antar koperasi.  

Menurut Pasal (1) angka 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang 

perbankan, simpanan dinyatakan sebagai, “Dana yang dipercayakan oleh masyarakat 
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kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikasi deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.  

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang 

Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ditentukan, “pinjaman adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan” . 

Untuk melaksanakan usaha simpan pinjam harus berdasarkan perjanjian, 

perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata 

berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:  

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian  

2. Tidak tampak asas konsensualisme, dan 

3. Bersifat dualisme 

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan 

perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun dapat disebut dengan 

perjanjian.
11

 Pada Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan tentang pada umumnya seseorang 

tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya send iri. Jadi 

orang bebas membuat perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1338 

KUHPer. Pasal 1339 KUHPer menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya 

mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu 
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yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau 

undang-undang”. 

Perjanjian simpan pinjam uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam 

sangat erat hubungannya dengan perjanjian kredit. Kredit dilihat dari sudut bahasa 

berarti kepercayaan. Seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga (pasal 1 angka 11).
12

 Apapun bentuk pemberian kredit yang diadakan dalam 

semuanya tersebut, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam uang.  

Pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUHPer adalah sutu perjanjian yang 

menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai 

kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan 

barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Terdapat 

unsure-unsur dalam perjanjian kredit yaitu :  

1. Unsur kepercayaan : yaitu adanya keyakinan oleh pihak yang memberi kredit 

(pinjaman) atau prestasi yang diberikan kepada nasabah peminjam dana yang 

akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.  

2. Unsure prestasi : yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi 

pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit 

oleh kreditur kepada debitur berupa uang dan bunga atau imbalan.  
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3. Unsur waktu : yaitu jangka waktu tertentu antara pemberi kredit dan 

pelunasannya dimana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah 

disepakati bersama antara pihak bank dan debitur.  

4. Unsur resiko : yaitu adanya resiko yang mungkin dan akan terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit, sehingga untuk mengamankan 

pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadi wanprestasi dari debitur, 

maka diadakan pengikatan jaminan  dan agunan.  

Sehingga suatu perjanjian pinjam meminjam sah apabila kewajiban-kewajiban 

yang timbul dari perjanjian itu dapat dipenuhi, tetapi apabila pihak yang berkewajiban 

tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka dapat 

dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.  

Wanprestasi atau breach of contracts adalah tidak memenuhi atau lalai dalam 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 

dibuat antara kreditur dan debitur.
13

 Konsekuensi dari tindakan wanprestasi 

menimbulkan hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi untuk member ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada 

satupun pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.  

Seseorang yang dianggap melakukan wanprestasi yaitu:  

1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan;  

2. Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat;  

3. Melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya 

(diperjanjikan); 

4. Sama sekali tidak melakukan segala sesuatu yang diperjanjikan.  
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Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian 

sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan (litigasi). 

Penyelesaian sengketa dapat juga diselesaikan dengan melalui alternative penyelesaian 

sengketa (ADR) adalah lembaga penyelsaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian  diluar pengadilan dengan cara 

konsultasi, mediasi, negosiasi, kosiliasi, atau penilaian ahli ( Pasal 1 ayat (10) undang -

undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative pilihan penyelesaian 

sengketa).
14

 Frank Alkoury Eduar Elkaury mengatakn penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan salah satunya dengan arbritrase. Dimana suatu proses yang mudah atau 

simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya dihapus 

oleh juru sita yang netral sesuai dengan pilihan mereka, dimana putusan mereka 

berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk 

menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Yang dimaksud perjanjian 

arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam 

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu 

perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
15

 

 

b. Hipotesis 

Sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Jika anggota koperasi simpan pinjam Sri Sedana Keliki dalam perjanjian pinjam 

meminjam uang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 
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Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki, Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana 

Keliki dapat menuntut ganti rugi. 

2. Jika dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Sri 

Sedana Keliki terjadi wanprestasi maka harus diselesaikan dengan cara litigasi, 

yaitu melalui lembaga peradilan, atau dengan cara non litigasi yaitu dengan 

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli 

. 

1.8 Metode Penelitian 

Hasil yang baik dari suatu karya ilmiah adalah sangat tergantung dari 

pengumpulan-pengumpulan data-data penunjang yang lengjap dan jelas agar hasilnya 

nanti dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Demikian hal nya penelitian ini 

menggunakan metode antara lain; 

 

a. Jenis Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, 

yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di 

lapangan. 

b. Sifat Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini, digunakan sifat penelitian, yaitu penelitian yang 

bersifat deskriptif, digunakan pada penelitian pada umumnya bertujuan untuk 



 

 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu 

atau ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
16

 

c. Sumber Data 

 Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, data yang 

diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan informan dalam hal ini diperoleh dari  

koperasi simpan pinjam Sri Sedana Keliki dan data sekunder diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yaitu :  

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 

KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

Undang-undang No.10 Tahu 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 

1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian 

sengketa; 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur, buku-buku, dan dokumen yang 

berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.  

d. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk data kepustakaan dipakai teknik membaca buku yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber 

lainnya seperti peraturan perundang-undangan sedangkan data lapangan dikumpulkan 

dengan cara interview atau wawancara dengan sumber-sumber yang kompeten 
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dibidangnya atau mengumpulkan data-data dengan cara komunikasi langsung dengan 

subyek, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.  

 Dalam mengadakan interview dilakukan dengan cara mengajukan dafar 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumya kepada informan. Pertanyaan yang diajukan 

berdasarkan bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam 

meminjam uang dalam Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana Keliki dan cara 

penyelesaian wanprestasi yang dapat ditempuh Koperasi Simpan Pinjam Sri Sedana 

Keliki. 

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Untuk mendapatkan hasil dan jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka 

keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dari aspek praktek 

maupun teori nya. Analisis data yang telah dilakukan adalah analisis kualitatif, dalam 

artian keseluruhan data yang terkumpul diklarifikasikan sedemikian rupa kemudian 

diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Akhirnya akan 

diperoleh simpulan yang akan menjawab semua permasalahan yang akan diajukan.  

 Setelah data tersebut semua diolah, selanjutnya pembahasannya disajikan secara 

analisis deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap dan detail aspek-aspek tertentu 

yang berkaitan atau yang bersangkut paut dengan masalah, diberikan uraian-uraian dan 

disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang pada akhirnya menjadi skripsi. 

 


