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ABSTRAK 

 
 

Di era modern seperti sekarang ini tak luput dari yang namanya teknologi, kemajuan 

mengenai teknologi terus berkembang dari masa ke masa, salah satu contoh dari kemajuan 

teknologi tersebut yaitu dengan adanya internet. Saat ini internet memiliki perananyang sangat 

penting bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan internet pada saat ini dapat menjadi sarana 

masyarakat untuk memutarkan uangnya melalui arisan on-line. 

Arisan on-line tidak terlepas dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat para 

pihak yang pada umumnya dibuat secara tidak tertulis, tetapi tetap sah karena ada 

kesepakatan dan itikad baik antara para pihak. Itikad baik merupakan asas yang sering 

dilupakan dalam beberapa kasus arisan on-line, sebagai contoh yaitu pengurus/admin arisan 

yang melarikan diri sampai peserta arisan yang tidak melakukan kewajibannya untuk 

membayar iuran arisan. Dalam hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian timbal 

balik dimana kesepakatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. 

Dalam kasus wanprestasi arisan on-line Maryuni Kemplink atau bernama asli Resa 

Agata Putri Nugraheni, para pihak mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan 

on-line. Dalam arisan tersebut menjanjikan keuntungan yang cukup besar dalam jangka 

waktu tertentu mencapai hingga miliar an rupiah. Arisan on-line tersebut dilakukan melalui 

WhatsApp, facebook, dan media sosial lainnya untuk mencari peserta, kemudian 

menawarkan slot arisan untuk diperjual belikan dengan sistem bunga, dimana jumlah uang 

yang akan diterima akan lebih banyak daripada jumlah uang slot sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan study kasus lelang arisan 

Maryuni Kemplink. Penelitian ini akan mengungkapan isu hukum tentang hubungan 

hukum yang ada dalam arisan on-line tersebut, dengan menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier yang membahas mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam kasus 

arisan Maryuni Kemplink. 

Hubungan hukum yang terdapat dalam arisan on-line Maryuni Kemplink timbul 

berdasarkan suatu perjanjian antara pengurus / admin arisan on-line yaitu Maryuni 

Kemplink beserta suaminya Benny Larsiga dan peserta arisan on-line Fina Nur Azizah. 
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Hubungan hukum pada arisan on-line Maryuni Kemplink adalah berdasarkan perjanjian 

pinjam meminjam dengan bunga yang disepakati melalui media elektronik antara peserta 

dan pengurus/admin arisan on-line. Perjanjian pinjam meminjam dengan bunga, diatur 

dalam Pasal 1765 yang menyatakan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga 

atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”. Pasal 1766 

KUHPerdata juga menyebutkan : “Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah 

membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu 

dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah 

dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini 

uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Syarat 

sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: sepakat mereka 

yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, 

suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum karena para pihak 

arisan on-line telah sepakat mengadakan suatu arisan online dengan nilai uang atau barang 

tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dengan demikian antara pengurus / admin 

arisan on-line dengan peserta arisan on-line telah terjadi suatu perjanjian yang 

menimbulkan hak dan kewajiban, dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. 

Pada perjanjian pinjam meminjam uang dalam arisan on-line Maryuni Kemplink, 

tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yaitu mengembalikan sejumlah barang 

yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan 

Maryuni Kemplink kepada Fina Nur Azizah dikenakan sanksi ganti rugi. 


