
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, 

sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang 

cenderung menyamakan kebutuhan (needs) dengan keinginan (wants)1. 

Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya beraneka 

ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya sejalan dengan perkembangan 

peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu kebutuhan 

telah terpenuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan 

adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan 

jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau 

bisa menimbulkan dampak negatif2. 

Pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat 

primer, sekunder ataupun tersier menjadi faktor pemicu munculnya kegiatan – 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha yang 

bergerak baik di bidang barang maupun jasa tentunya membutuhkan media 

 
1 Rahmat Gunawijaya. “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi 
Islam”. Jurnal Al-Maslahah Vol. 13, No 1. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama 
Islam Negeri. Pontianak, 2017, hal 1. 
2 Rochmawan, Laksono Tri. Pengantar Ekonomi Mikro. Semarang: Anindya, 2008, hal 4. 
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promosi untuk lebih meningkatkan penjualan. Salah satu kegiatan bisnis yang 

menunjang promosi adalah periklanan.  

Memiliki keselarasan dengan kecenderungan masyarakat Indonesia 

yang konsumtif merupakan lahan sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha 

untuk memasarkan sebanyak-banyaknya produk barang dan jasa. Salah satu 

alat yang sering digunakan pelaku usaha untuk memasarkan produk-produknya 

adalah dengan iklan. Promosi, khususnya yang dilakukan melalui iklan 

mempunyai fungsi yang cukup penting bagi konsumen. Tanpa iklan mungkin 

konsumen tidak akan pernah mengenal suatu barang maupun jasa sehingga 

iklan benar-benar berfungsi sebagai sumber informasi dan pendidikan3.  

Iklan merupakan pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi 

publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai 

oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat4. Kegiatan periklanan memerlukan media sebagai alat untuk 

penyampaian pesan (produk) kepada konsumen. Media cetak merupakan 

media sarana penyampaian pesan persuasif kepada khalayak luas, sehingga tak 

dapat dipungkiri bisnis periklanan, merupakan salah satu bisnis yang dianggap 

menguntungkan. 

Meningkatnya kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat 

primer, sekunder ataupun tersier, terkadang tidak sebanding dengan 

 
3 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2006, hal 245. 
4 Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara 
Periklanan Indonesia), 2007, hal 16. Diakses di https://satucitra.co.id/unduh/Etika-Pariwara-
Indonesia.pdf pada 29 Januari 2020. 
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kemampuan ekonomi (ketersediaan dana) yang dimiliki seseorang. Kebutuhan 

akan dana memegang peranan penting bagi masyarakat sebagai penggerak 

dalam perekonomian, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi 

sehari-hari maupun dalam kegiatan berusaha di bidang ekonomi. Keterbatasan 

dana menyebabkan terhambatnya upaya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut. Oleh karena itu pada akhirnya manusia mencari alternatif 

lain dalam memenuhi kebutuhan, melalui kerjasama dengan pihak lain. 

Untuk menunjang kegiatan berusaha di bidang ekonomi dilakukan 

kerjasama diantara para pelaku usaha maupun individu sebagai mitra guna 

mendulang dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan usaha secara 

bersama-sama ataupun hanya dengan melakukan pemberian modal kerja. 

Kegiatan kerjasama menunjang pembangunan perekonomian baik secara 

individualis maupun nasional. Kerjasama sebagai tindakan atau sikap bersama 

orang lain untuk mencapai tujuan bersama demi keuntungan bersama. Kegiatan 

yang menguntungkan semua pihak tersebut tercipta karena adanya rasa percaya 

antara satu pihak dengan pihak lain5. Kerjasama dapat dilakukan oleh subyek 

hukum, baik antara badan hukum dengan badan hukum, badan hukum dengan 

pribadi, ataupun antara pribadi dengan pribadi. 

Kerjasama tersebut ditempuh melalui Perjanjian Kerjasama. 

Perkembangan dari sektor ekonomi menimbulkan berbagai bentuk perjanjian 

kerjasama yang beraneka ragam, salah satunya Perjanjian Kerjasama investasi 

pemasangan iklan. Definisi Perjanjian Kerjasama  tidak dikenal dalam Kitab 

 
5 Samani dan Hariyanto. Pendidikan karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal 118. 
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Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), sehingga 

dapat dikatakan Perjanjian Kerjasama termasuk perjanjian tidak bernama 

(inominaat). Perjanjian kerjasama terdiri dari dua kata, yaitu perjanjian dan 

kerjasama. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah: suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap saru orang lain atau lebih. Kerja dapat diartikan kegiatan melakukan 

sesuatu,6 sehingga kerjasama dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu 

secara bersama. 

Perjanjian Kerjasama salah satunya dapat dilakukan dengan tujuan 

memperkuat permodalan melalui dukungan investasi dari pihak lain. Perjanjian 

kerjasama permodalan merupakan kesepakatan dua pihak, yakni penerima 

modal dan pemberi modal untuk melaksanakan suatu kegiatan, di mana 

pemberi modal menempatkan dananya dalam usaha yang dikelola penerima 

modal dan sebagai imbalannya, penerima modal akan memberikan keuntungan 

atas hasil usaha tersebut kepada pemberi modal. Sifat hubungan hukum 

perjanjian kerjasama permodalan adalah perjanjian investasi, sebab 

berdasarkan perjanjian tersebut, pemberi modal akan memperoleh keuntungan 

dalam kurun waktu tertentu setelah menempatkan uangnya dalam usaha yang 

dimiliki dan dikelola oleh penerima modal, dan ini merupakan hakikat dari 

investasi7. 

 
6 https://kbbi.web.id/kerja, diakses 17 September 2019 
7 A. Safarani. “Perjanjian Kerjasama Permodalan Ditinjau dari Aspek Sifat Hubungan Hukum”. 
Tesis. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007. 
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Perjanjian kerjasama permodalan merupakan kesepakatan dua 

pihak, yakni penerima modal dan pemberi modal untuk melaksanakan suatu 

kegiatan, di mana pemberi modal menempatkan dananya dalam usaha yang 

dikelola penerima modal dan sebagai imbalannya, penerima modal akan 

memberikan keuntungan atas hasil usaha tersebut kepada pemberi modal8. 

Dewasa ini banyak orang yang berpikir untuk melakukan investasi 

baik yang dilakukan sendiri atau kerjasama dengan orang lain. Investasi ialah 

penundaan berbagai konsumsi hari ini, dengan tujuan untuk mendapat hasil 

yang lebih di kemudian hari. Alasan seseorang mau berinvestasi ialah untuk 

melindungi kekayaan dari inflasi, untuk konsumsi di masa depan yang lebih 

besar, pembayaran yang tidak menentu di masa depan, berjaga-jaga9.  

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman modal, baik 

dalam bentuk uang atau benda, pada suatu objek dengan tujuan memperoleh 

keuntungan selama periode tertentu10. Dengan kata lain, sebuah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang, umumnya untuk 

periode yang relatif panjang11. 

Salah satu alasan orang untuk melakukan investasi adalah dengan 

tujuan bahwa penanaman modal uang atau pembelian barang dapat memberi 

 
8 Ibid. 
9Maya Malinda. Investasi Keuangan dengan Pedoman “Cukup!”. 2013. Diakses di 
https://media.neliti.com/media/publications/111759-ID-berinvestasi-dengan-pedoman-cukup.pdf 
pada 29 Januari 2020.  
10 Elif Pardiansyah. “Investasi dalma Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan 
Empiris”. Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8 Nomor 2 (2017): 340. 
11 Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, 
BPFE), 2001, hal 1. 
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keuntungan yang akan datang, sehingga unsur ‘harapan’ menjadi pertimbangan 

seseorang atau perusahaan dalam melakukan investasi12. Maka dari itu, dapat 

dilihat bahwa investasi dengan sejumlah dana tertentu yang dikorbankan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang yang dalam 

rentang waktu tersebut terkandung unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian 

ini seringkali dianggap sebagai tingkat resiko yang menentukan seberapa 

menguntungkan dan riskannya akan investasi yang dilakukan. Dengan unsur 

ketidakpastian, maka disini tidak ada jaminan bahwa dana yang diharapkan 

benar-benar akan terealisasi sesuai dengan harapan yang telah diinvestasikan 

tersebut. 

Investasi bukan hanya sekedar memiliki dana, memilih instrumen, 

melakukan investasi uang, sembari menunggu hingga menghasilkan 

keuntungan lewat persenan bunganya. Jauh lebih kompleks lagi, investasi akan 

berpengaruh terhadap kehidupan finansial di masa sekarang dan yang akan 

datang, entah itu buruk atau baik. 

Perkembangan perekonomian Indonesia, diikuti pula oleh 

perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian 

merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan 

perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya 

hukum perjanjian adalah kerena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam 

masyarakat modren dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, 

 
12 Linda N. Sitompul. “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera 
Utara”. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2007. 
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pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (leasing), 

jual beli angsuran, dan kerjasama. 

Secara umum, kerjasama dalam bidang periklanan dianggap 

merupakan bidang yang menarik untuk melakukan investasi dalam pemberian 

modal kerja yang nantinya untuk mencapai tujuan bersama demi keuntungan 

bersama dengan sistem bagi hasil. Kerjasama dituangkan dalam bentuk 

perikatan yang bersumber dari perjanjian. 

Sebagai sebuah perjanjian, suatu Perjanjian Kerjasama harus 

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kata sepakat 

dari para pihak, kecakapan para pihak, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 

Dengan terpenuhinya empat syarat tersebut, maka secara hukum perjanjian 

menjadi mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian 

maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 

kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.  

Di dalam perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

antara kedua belah pihak, hal itu dimaksudkan agar pihak-pihak dalam 

perjanjian memenuhi janjinya, sehingga terikat kepada akibat hukum yang 

muncul karena kehendaknya sendiri yang memungkinkan untuk menunaikan 

prestasi13. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka dikatakan telah melakukan “wanprestasi”.  

 
13 Ibid. 
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Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang dapat berupa 

antara lain empat macam perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan apa 

yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, 

tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melaksanakan apa yang dijanjikannya 

tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya14.  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan contoh kasus wanprestasi 

Perjanjian Kerjasama yaitu Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PN Tng. 

Permasalahan hukum bermula ketika Indra Hendriyadi dan Nikmatus yang 

mengajak Witjaksono dan Rina Gunarni untuk berinvestasi dengan tujuan 

memenuhi modal kerja atas order pekerjaan pemasangan iklan. namun ternyata 

proyek tersebut adalah fiktif. Indra Hendriyadi dan Nikmatus menjanjikan 

untuk memberikan bagi hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan 

proyek bersih dari setiap proyek dengan perkiraan bagi hasil kepada investor 

sebesar 10% - 12% (sepuluh persen hingga dua belas persen) disetiap 2 (dua) 

bulan dan uang yang diinvestasikan dijamin aman. Investasi yang telah 

diberikan oleh Witjaksono dan Rina Gunarni kepada Indra Hendriyadi dan 

Nikmatus tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Witjaksono dan Rina 

Gunarni (selanjutnya disebut sebagai “Para Penggugat”) mendaftarkan gugatan 

ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register perkara Nomor 

 
14 Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam 
Perjanjian”. Jurnal Pembaharuan Hukum 3 Nomor 2, 2016, hal. 283. 
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460/Pdt.G/2019/PN Tng untuk menggugat Indra Hendriyadi dan Nikmatus 

(selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”). 

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka dalam 

penulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG 

DIRUGIKAN DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA 

INVESTASI PEMASANGAN IKLAN DITINJAU DARI KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahan untuk dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dari perjanjian kerjasama investasi 

pemasangan iklan dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PN Tng? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas 

wanprestasi dalam Putusan Nomor 460/Pdt.G/2019/PN Tng? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dari perjanjian kerjasama 

investasi pemasangan iklan dalam Putusan Nomor 

460/Pdt.G/2019/PN Tng. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

pihak yang dirugikan atas wanprestasi dalam Putusan Nomor 

460/Pdt.G/2019/PN Tng. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu 

hukum khususnya di bidang Hukum Perdata mengenai Perjanjian 

Kerjasama dan wanprestasi,  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang hal-hal yang 

harus dipatuhi dalam membuat dan menjalankan sebuah perjanjian, 

khususnya Perjanjian Kerjasama agar tidak menimbulkan wanprestasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan 

memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara 

garis besarnya yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Secara garis besar, Tinjauan Pustaka terbagi dalam Tinjauan 

Teoritis dan Tinjauan Konseptual. Pada Tinjauan Teoritis akan 

dipaparkan mengenai pengertian perjanjian, pengertian 

perikatan, syarat sahnya perjanjian, akibat hukum pelanggaran 

syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi. 

Pada Tinjauan Konseptual dipaparkan mengenai Perjanjian 

Kerjasama. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan 

yang terdiri dari jenis penelitian normatif, jenis data, teknik 

perolehan data, pendekatan penelitian dan sifat analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisikan tentang analisis dari hal-hal yang 

diuraikan dalam rumusan masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan serta saran untuk menjawab rumusan masalah.  

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan 

sebagai pendukung dalam penelitian ini. 


