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ABSTRAK 

Situmorang, Anita Priska. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas 

Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga Pembiayaan 

Konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta (Analisis Putusan  Mahkamah 

Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012)”. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum dan Pembimbing 

II, Andry Setiawan, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai, Perlindungan Hukum dan   Pengeksekusian    

Jaminan 

Penyelesaian sengketa pada tingkat pertama putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta memperkuat sampai 

putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 adanya kesenjangan hukum. 

Kekeliruan penerapan hukum akan pengkualifikasian perjanjian pembiayaan dana tunai  serta 

pemberian informasi perjanjian dan perwujudan perlindungan hukum atas perjanjian 

pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh pelaku usaha dan 

konsumen memperlihatkan keadilan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis 

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana 

tunai di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta ? dan 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana 

tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance 

Cabang Surakarta melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 ?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis yuridis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 untuk perbaikan dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan 

konsumen PT. Sinarmas Multifinance.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, sumber 

data primer dan sekunder dengan bentuk wawancara, dokumen dan kepustakaan, serta 

keabsahan trianggulasi data atau sumber data dan pengamat. 

 Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Analisis yuridis Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012  yaitu Pertama, Penerapan hukum diterapkan 

perbaikan bahwa pengkualifikasian perjanjian pembiayaan konsumen berupa dana tunai 

bukan perjanjian pembiayaan infrastruktur. Kedua, bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 

huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prosedur 

tepat akan pemberian informasi perjanjian 2) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas 

perjanjian pembiayaan dana tunai dengan penguatan perjanjian yang telah disepakati.  

 Simpulan dari peneliti ini adalah 1) Analisis yuridis bahwa perjanjian pembiayaan 

konsumen dana tunai diatur Pasal 3 huruf (d) Perpes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan bukan perjanjian pembiayaan infrastruktur dan tepat informasi perjanjian. 2) 

Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian yaitu Perpes Nomor 9 Tahun 

2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia untuk pengeksekusian 

jaminan konsumen tidak beritikad baik sehingga mewujudkan asas keseimbangan secara adil 

terhadap hak-kewajiban pelaku usaha dan konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi saat ini memicu pembangunan perusahaan dagang  sebagai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadikan pendukung meningkatkan 

investasi perekonomian negara. Pengaruh kegiatan usaha perusahaan-perusahaan 

dengan pendirian yang sah akan kerjasama menimbulkan investasi tersendiri bagi 

perusahan tersebut dan negara juga tentunya, sehingga berguna untuk kepentingan 

kesejahtraan masyarakat sebagai tujuan negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 

1945. Perusahaan memiliki daya tarik masing-masing dalam usaha dengan 

mendorong masyarakat untuk tergiur memenuhi kebutuhan secara finansial 

pembeliannya walaupun tidak mencukupi. Masyarakat kelas menengah ke bawah 

yang berpenghasilan rendah tentu merupakan suatu problem tersendiri, sehingga tidak 

dapat dihindari atas segala sesuatu yang diinginkan oleh konsumen dalam pembelian 

barang dan jasa dilakukan secara tunai ataupun kredit.  

Kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang dipenuhi pelaku usaha. 

Kepuasan konsumen terhadap barang dan jasa yang didapatkan dari pelaku usaha 

memperlihatkan pada kualitas atau mutu barang dan jasa. Hal ini wujud dari 
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keanekaragaman kebutuhan masyarakat seperti barang baik kebutuhan primer, 

kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Sedangkan masyarakat juga memerlukan 

dibidang jasa, seperti kebutuhan jasa pembiayaan. Kebutuhan jasa pembiayaan dapat 

dinikmati oleh masyarakat dari berbagai lembaga keuangan untuk mempermudah 

perencanaan financial. Lembaga pembiayaan tersebut memberikan pelayanan jasa 

dalam transaksi jual beli secara tidak tunai. Masyarakat yang sering dijumpai 

melakukan transaksi jual beli pada lembaga pembiayaan, seperti pembiayaan mobil, 

pembiayaan sepeda motor, pembiayaan peralatan elektronik, pembiayaan dana tunai 

dan lain-lainnya. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan, pengertian lembaga pembiayaan adalah  badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedian dana atau barang modal. 

Salah satu kemajuan di bidang usaha pembiayaan telah memacu perusahaan untuk 

memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut yang 

mendukung adanya suatu pelaku usaha untuk memenuhinya segala barang atau 

produk maupun jasa, sehingga seluruh kebutuhan hidup manusia atau konsumen 

terjamin. Keadaan tersebut tidak terlepas akan konsumen dan pelaku usaha memiliki 

hubungan timbal balik yang sangat kuat, kedua belah pihak saling memperoleh 

manfaat dan keuntungan yang saling seimbang sebagai konsumen memerlukan 

barang atau produk maupun jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha guna 

memenuhi keperluannya.  
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Kondisi konsumen membutuhkan pembiayaan barang atau jasa pada lembaga 

pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. 

Konsumen melakukan pembiayaan barang atau jasa dengan mudah dan cepat pada 

pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (7) 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian 

lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 

secara angsuran. Interaksi pembiayaan antara pelaku usaha dan konsumen harus 

memenuhi ketentuan yang berlaku berlandasan kesepakatan kedua belah pihak 

sehingga menimbulkan perjanjian yang sah. 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

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

dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Syarat sah perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bentuk perjanjian tersebut 

dapat dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis. Hal ini 

sudah harus ditentukan konsumen dan pelaku usaha, bentuk perjanjian yang lebih 

menjamin dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis terutama pada Lembaga 

Pembiayaan.  
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Salah satu perusahaan PT. Sinarmas Multifinance (Simas Finance) merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan termasuk pembiayaan 

konsumen. PT. Sinarmas Multifinance memberikan pelayanan kepada konsumen 

dengan cepat, jaminan aman dan angsuran ringan antara lain : pembiayaan sepeda 

motor, pembiayaan mobil dan pembiayaan dana tunai. Perwujudan interaksi dagang 

antara konsumen dan pelaku usaha dalam menyatakan kesepakatan perjanjian 

pembiayaan dana tunai sehingga menjadi pacuan untuk menerapkan suatu bentuk 

ketentuan hukum yang terdapat  berdasarkan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Kesepakatan perjanjian pembiayaan dana tunai 

berdasarkan asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan 

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara 

mereka dibelakang hari. 

Konsumen dan pelaku usaha untuk menuangkan dalam bentuk perjanjian 

yang sah, konsumen terkadang tidak memahami benar dan tepat akan jenis perjanjian 

dan syarat-syarat perjanjian. Konsumen juga terkadang tidak memahami fungsi akan 

pembuatan perjanjian yang sah untuk memperkuat perjanjian dengan mendaftarkan 

pada Notaris yakni akta perjanjian (akta autentik). Perwujudan sesungguhnya 

keseimbangan akan hak dan kewajiban yang diwujudkan antara konsumen dan pelaku 

usaha harus dinyatakan oleh kesepakatan, konsumen dan pelaku usaha 

menuangkannya dalam bentuk perjanjian yang sah. Konsumen dan pelaku usaha yang 

terikat dalam perjanjian yang sah seperti halnya perjanjian pembiayaan dana tunai di 
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lembaga pembiayaan konsumen harus meningkatkan dalam memenuhi syarat tertentu 

misalnya  5C, yakni Character (karakter peminjam), Capacity (kemampuan melunasi 

hutang), Capital (kondisi kekayaan), Condition Of Economy (kondisi 

ekonomi/prospek debitur), Collateral (jaminan). 
1
  

Pelaksanaan syarat tertentu yang ditentukan tidak terpenuhi berdampak 

timbulnya sangsi kepada konsumen. Ketidakterimaan sangsi tersebut adanya 

pengaduan konsumen atas dasar faktor penarikan barang sebagai jaminan tidak sesuai 

dengan prosedur oleh pelaku usaha. Konsumen terkadang menganggap ada kepastian 

hukum dalam penarikan barang sebagai jaminan oleh pelaku usaha memperlihatkan 

bukti penarikan dalam perjanjian, sebagaimana tidak memaksa konsumen dalam 

penarikan barang sebagai jaminan tersebut. Kendala  ketidakterimaan sangsi 

bilamana wanprestasi, adanya pengaduan konsumen atas dasar faktor penarikan 

barang sebagai jaminan tidak sesuai dengan prosedur oleh pelaku usaha. 

Perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha harus diperhatikan dengan maksimal 

melalui lembaga hukum yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

tersebut. Pelaku usaha melakukan penarikan barang sebagai jaminan konsumen untuk 

mendapatkan hak-haknya kembali akan pelunasan pembiayaan dana tunai tersebut.  

Peningkatan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang telah 

terjadi kurang dalam menyeimbangkan secara adil kepada konsumen dan pelaku 

usaha tersebut seperti kekeliruan dalam memutuskan perkara pada putusan di luar 

                                                           
1
  Sunaryo, S.H., M.H, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm.  105. 
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pengadilan (non litigasi) maupun pengadilan (litigasi) terkait perjanjian pembiayaan 

dana tunai dan penentuan eksekusi atas jaminan tersebut yang telah wanprestasi 

seperti yang terjadi antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari dalam 

melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Pada awalnya Etik Sri Sulanjari selaku 

konsumen mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan 

jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, warna 

kuning metallic atas nama Etik Sri Sulanjari. PT. Sinarmas Multifinance selaku 

pelaku usaha memberikan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,00 sudah dengan 

potongan adminitrasi dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan 

secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911411019441 tanggal 15 April 2011.  

Etik Sri Sulanjari selaku konsumen terjadi wanprestasi yaitu macetnya 

pembayaran kredit pada angsuran ke 10 (jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2012) 

dan ke 11 (jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2012) dari 24 bulan angsuran. 

Kemudian pihak staff dari PT. Sinarmas Multifinance selaku pelaku usaha melakukan 

penarikan sepeda motor sebagai barang jaminan yang telah ditentukan sudah sesuai 

dengan prosedur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Etik Sri Sulanjari selaku 

konsumen. Ketidakterimaan Etik Sri Sulanjari selaku konsumen mengajukan 

permohonan gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

dikarenakan tindakan penarikan sepeda motor sebagai jaminan oleh PT. Sinarmas 

Multifinance selaku pelaku usaha. Hasil putusan menyatakan bahwa perjanjian 

pembiayaan dana tunai yang palsu terkait Pasal 1320 huruf d mengenai tidak 
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memenuhi sebab yang halal, menimbulkan batal demi hukum. Kemudian berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku 

usaha melanggar akan ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 ayat 1 

huruf d dinyatakan batal demi hukum sehingga berlakunya untuk mengembalikan 

kendaraan sepeda motor sebagai jaminan kepada Etik Sri Sulanjari selaku konsumen.  

Pernyataan hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta memberikan ketidakterimaan PT. 

Sinarmas Multifinance selaku pelaku usaha sehingga mengajukan gugatan pada 

Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 

105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska, yakni memperkuat hasil putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta. PT. 

Sinarmas Multifinance selaku pelaku usaha mengajukan gugatan kembali pada 

Mahkamah Agung dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 juga tetap memperkuat putusan yang dari awalnya.  

Penyelesaian sengketa antara PT. Sinarmas Multifinance selaku pelaku usaha 

dan Etik Sri Sulanjari selaku konsumen terjadi adanya kesenjangan hukum akan 

penyelesaian  tingkat pertama pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta memperkuat hasil 

putusan tersebut hingga Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012. Hal ini 

menjadi suatu pertanyaan akan kekeliruan pengkualifikasian penerapan hukum yang 

berlaku tidak tepat, dikarenakan hasil penyelesaian dari bentuk non litigasi hingga 
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litigasi belum mencerminkan asas keseimbangan. Pemberlakuan asas keseimbangan 

memperlihatkan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen, 

sehingga untuk kedepannya memwujudkan perlindungan hukum antara pelaku usaha 

dan konsumen sehingga adanya keadilan. 

Permasalahan tersebut membawa inspirasi akan pembuatan proposal skripsi 

ini melalui pemikiran-pemikiran baik dalam teori dan secara konkret di masyarakat, 

dengan judul yaitu PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA 

ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN 

BPKB DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA (ANALISIS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan guna 

mengetahuai pokok permasalahan yang diteliti, khususnya pada penelitian normatif 

pada putusan Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 mengenai perjanjian 

pembiayaan dana tunai antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari.  

1) Adanya kewenangan dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

atas perjanjiaan pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB.  
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2) Perwujudan dilakukan apabila mengalami sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha dapat diterapkan penyelesaian baik di luar pengadilan (non 

litigasi) dan pengadilan (litigasi). 

3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha bisa diselesaikan melalui di luar pengadilan (non litigasi) dan 

pengadilan (litigasi). 

4) Pengaturan pendukung akan penyelesaian sengketa antara konsumen 

memperhatikan juga terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mencakup akan perjanjian,  aturan pada lembaga pembiayaan yaitu Pepres 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 61 

Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa Pembiayaan Konsumen 

(consumer finance). Kemudian sengketa yang terdapat objek jaminan 

diatur berdasarkan  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dan Pengaturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Perwujudan berdasarkan identifikasi masalah dan hal-hal pendukung 

penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat terkait penulis melakukan 

penelitian normatif pada putusan Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012, 
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sehingga perlu dilakukan pembatasan masalah untuk mempermudah penelitian dan 

didapatkan hasil penelitian yang terarah dan sinkronisasi pada pokok permasalahan 

yang diteliti. Pembatasan masalah yang dilakukan penulis supaya tidak meluas dan 

tidak menimbulkan ketidakjelasan pembahasan masalah, antara lain : 

1) Pada lembaga pembiayaan yang meliputi : Perusahaan Pembiayaan dan 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 

2) Kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yang terdiri dari : Sewa Guna 

Usaha (leasing), Anjak Piutang (factoring), Usaha Kartu Kredit dan 

Pembiayaan Konsumen. Hal ini hanya membahas tentang pembiayaan 

konsumen. 

3) Pada lembaga pembiayaan konsumen banyak menawarkan suatu produk 

atau jasa  terhadap konsumen terkait kebutuhan sehari-hari, seperti 

pembiayaan dana tunai,  sepeda motor, mobil, dan elektronik lain-lainnya. 

4) Berbagai jenis perjanjian akan pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen 

jenis perjanjian akan pembiayaan konsumen, seperti dana tunai, sepeda 

motor, mobil dan lain-lainnya. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana tunai di lembaga 

pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta? 

2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian 

pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan 

konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta melalui Putusan 

Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian 

yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada 

penelitiannya. Tujuan objek yang penulis capai sebagai berikut : 

1) Mengetahui dan memahami analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung 

Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana tunai di 

lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang 

Surakarta. 
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2) Menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga 

pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance  Cabang Surakarta 

melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain : 

1) Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghadapi masalah hukum 

terhadap teori dan pelaksanaannya yang didapatkan  di kuliah Program 

Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

b. Memberikan masukan akan pendapat hukum (legal opinion)  di bidang 

ilmu hukum mengenai keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara 

pelaku usaha dan konsumen termasuk pada perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan 

BPKB di lembaga pembiayaan konsumen. 

c. Pendorong untuk referensi akan masalah hukum sehingga mampu berpikir 

kritis dan aktif.  
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2) Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan bagi para pembaca untuk menjadi motivasi 

penambahan ilmu pengetahuan tentang hukum serta melakukan peneliti 

masalah hukum. 

b. Mampu dalam mengatasi atau meminimalisir atas perbuatan-perbuatan 

yang menyimpang termasuk masalah hukum di masyarakat. 

c. Mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut kepada masyarakat yang 

tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas 

perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga 

pembiayaan konsumen. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis 

besar, sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman hudul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, pernyataan 

persetujuan publikasi, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, dan 

daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian Pokok Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu, pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

1) BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Pada bagian pendahuluan 

memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai penulis, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

2) BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA 

TEORETIK 

Berisi landasan teori mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

atas perjanjian pembiayaan dana tunai di lembaga pembiayaan konsumen 

dengan jaminan BPKB, sehingga adanya kekuatan hukum untuk  hak 

pelunasan kembali pembiayaan dana tunai oleh konsumen kepada PT. 

Sinarmas Multifinance. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab tiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yuridis normatif  

yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian memuat tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, sumber data, instrument penelitian, teknik 
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pengumpulan data, keabsahan data, serta teknik pengumpulan data dan 

analisis data. 

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini disajikan mengenai data-

data yang diperoleh pada saran pelaksanaan penelitian yang dilakukan baik 

melalui wawancara maupun studi pustaka. Bab ini penulis membahas 

mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian 

pembiyaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan 

konsumen, sehingga adanya kekuatan hukum untuk pelunasan kembali 

pembiayaan dana tunai oleh konsumen kepada PT. Sinarmas Multifinance. 

Penelitian ini dengan yuridis normatif pada putusan Mahkamah Agung 

Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 untuk mengkaji ketidaksesuaian penerapan 

hukum, sehingga adanya analisis putusan untuk menimbulkan asas 

keadilan dalam putusan penyelesaian sengkata antara PT. Sinarmas 

Multifinance dengan Etik Sri Sulanjari. 

5) BAB V PENUTUPAN SKRIPSI 

Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga saran 

dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan tentang 

perlindungan terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai 

di lembaga pembiayaan konsumen. 
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1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi 

dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusun skripsi. Lampiran dipaksa untuk mendapatkan data keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perlindungan Konsumen 

2.1.1 Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen 

Menurut AZ Nasution bahwa orang yang dimaksud adalah orang alami 

bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau 

memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang 

lain maupun mahluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan hanya orang alami 

atau manusia merupakan orang individual. Sedangkan menurut pakar masalah 

konsumen Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum pada umumnya 

sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda atau jasa. 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik dalam kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terdapat 9 hak konsumen sebagai berikut : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
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b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.  

2.1.2 Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku 

usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak pelaku usaha diatur pada Pasal 6 

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

disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 
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d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku. 

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 
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g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.
2
 

2.1.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar persitipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memnerikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil dan spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

                                                           
2
  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang perlindungan konsumen, Jakarta :  Gramedia 

Pustaka Utama, 2001, Hlm. 33 
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dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan 

subtansinnya dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu : 

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan kosumen, 

2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan  

3. Asas kepastian hukum. 

2.1.4 Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran Ganti Kerugian 

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh 

konsumen sebagai akibat pengguna produk, baik yang berupa kerugian materi, 

fisik maupun jiwa dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah 

disebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori, yaitu : tuntutan 

ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang 

berdasarkan perbuatan melawan hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini 

dibahas secara khusus di bawah ini: 
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a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi  

Penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat 

tersebut, terdapat perbedaan ensesial antara tuntutan ganti kerugian yang 

didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan 

pada perbuatan melawan hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan 

pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen 

dengan konsumen) terkait suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga 

(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut 

ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.  

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan 

akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang 

berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garasi dalam 

perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa : 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; 

c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. 

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa 

akibat yang tidak mengenakan bagi debitur karena debitur harus: 

a. Mengganti kerugian; 
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b. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi 

menjadi tanggung gugat debitur; 

c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta 

pembatalan (pemutusan) perjanjian; 

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena 

terjadinya wanprestasi, maka kredur dapat menuntut salah satu dari lima 

kemungkinan : 

a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian; 

b. Pemenuhan perjanjian; 

c. Pembayaran ganti kerugian; 

d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian; 

e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian. 

Tanggungan gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk 

membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam 

perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak 

secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan 

undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian yang 

harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut mengikat sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang 
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bersumber dari hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti 

ketentuan tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan yang telah 

disepakati oleh kedua  belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat 

dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.  

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perikatan 

yang lahir dari perjanjian (karena terjadinya wanprestasi), tuntutan ganti 

kerugian yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu 

didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga 

tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, 

walaupun tidak pernah terjadi hubungan perjanjian antara produsen dengan 

konsumen. Dengan demikian, pihak ke tiga pun dapat menuntut ganti kerugian.
3
 

 

2.2 Pembiayaan Konsumen 

2.2.1 Pengaturan Pembiayaan Konsumen 

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 

1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang 

Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah 

                                                           
3
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yoda, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014, hlm. 127-129 
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perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis 

pembiayaan di Indonesia.  

Transaksi pembiayaan dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para 

pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi  juga diatur oleh beberapa peraturan 

perundangan yang bersifat publik adminitratif. Abdulkadir Muhammad dan 

Rilda Murniati (2000 : 214) berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai 

salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, 

baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum 

utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan 

adalah sumber hukum  utama pembiayaan konsumen dari segi publik. 

a. Segi Hukum Perdata  

Ada 2 (ada) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan 

konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang 

hukum perdata.  

1) Asas Kebebasan Berkontrak  

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen 

selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi 

dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini 

dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat 

rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan 
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konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lander), dan konsumen sebagai 

pihak pengguna dana (fund user).  

Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) 

merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara 

sah dengan memenuhi syarat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku 

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu : perusahaan pembiayaan 

konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekunsi 

yuridis, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (in good 

faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unvoidable). 

Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah 

bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. 

2) Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata  

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk 

perjanjian khusus yang tunduk pada kekuatan Buku III KUH Perdata tentang 

perikatan. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan 

mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang 

diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum tersebut dibahas dalam 

konteksnya dengan pembiayaan konsumen.  
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a) Perjanjian Pinjam Pakai Habis 

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan 

pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam 

pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Pasal 1754 

KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan 

nama pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada 

peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut 

kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. 

Pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang 

dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan 

pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan 

peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Barang habis 

pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 

KUH Perdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) 

boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. 

Perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya 

adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. 

Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku dan sejauh relevan 

dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian 

diatur secara khusus menyimpang.  
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b. Perjanjian Jual Beli Bersyarat 

Pernajian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara 

konsumen sebagai pembeli, dan produsen (supplier) sebagai penjual, dengan 

syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah 

perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian 

accessoir dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. 

Perjanjian jual beli digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam 

Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan 

pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian 

pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli 

wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan 

menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran yang ditetapkan 

dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang 

ditandatangani oleh pembeli. 

Penjual dalam perjanjian jual beli dengan menjual barang secara tunai 

kepada pembeli. Penjual setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh 

pembeli diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat perjanjian 

tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian 

jual beli yang terjadi antara kedua pihak. Perusahaan pembiayaan konsumen 

juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen sebagai 
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perjanjian pokok, perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga 

pembelian barang yang dibeli oleh kosumen dari penjual (supplier) manapun.  

b. Segi Perdata di Luar KUH Perdata  

Ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan 

pembiayaan konsumen dan ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang 

di luar KUH Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. 

Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

Peraturan pelaksanaannya, berlaku undang-undang ini apabila perusahaan 

pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa Perseroan 

Terbatas. 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 

Pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan 

usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi, sehingga di 

dalam pendirian dan kegiataanya juga harus mematuhi ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. 

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  

Agraria dan pengaturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini 

apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian 

mengenai hak atas tanah. 
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4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

pengaturan pelaksanaannya, berlakunya undang-undang ini apabila 

perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan 

pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara 

perdata merugikan konsumen. 

2.2.2 Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang 

kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen 

kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (supplier), 

pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan 

demikian, transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam 

hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan 

konsumen, konsumen dan pemasok (supplier).  

Hubungan antara Perusahaaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen 

terjadinya karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu 

kontrak pembiayaan konsumen. Dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani 

secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. 

Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan 

dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

(unilateral unavoidable).  Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah 

menyedikakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan 
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secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan 

konsumen.  

Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) 

secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan perusahaan 

pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah 

diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung 

menjadi milik konsumen. Jika angsuran terakhir belum dibayar lunasi, maka 

barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Hubungan kontraktual 

antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan 

perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan 

tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak 

ditentukan lain. Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah 

menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai 

lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam 

bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada 

pemasok (supplier) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. 

2.2.3 Jaminan Dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen 

Salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan 

konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (collateral). 

Karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam 

kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari 
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unsur resiko. Oleh karena itu, praktik  perusahaan pembiayaan konsumen akan 

meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. 

Menurut Munir Faudy (1995 : 211) jaminan yang ada dalam pembiayaan 

konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya 

kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.  

a. Jaminan Utama 

Pembiayaan dalam bentuk kredit jaminan utamannya adalah 

kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada 

konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup 

membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah 

diterimannya. Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan prinsip-prinsip 

umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah 

the 5 C’s of credit, yaitu collateral, capacity, character, capital, condition of 

economy. 

b. Jaminan Pokok 

Jaminan utama untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan 

kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta 

jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan 

pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaaan konsumen oleh konsumen 

digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi 

jaminan pokoknya. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk  fiduciaary transfer 

of ownership (fiducia), karena seluruh dokumen yang berkaitan dengan 
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kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan 

pembiayaan konsumen (kreditor) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen. 

c. Jaminan Tambahan 

Jaminan untuk pemberian Kredit Bank, dalam praktik perusahaan 

pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan 

konsumen. Kemudian jaminan terhadap transaksi seperti ini berupa 

pengakuan utang (promissory notes), atau kuasa menjual barang dan 

assignment of proceed (cessie) dari asuransi. Selanjutnya, sering dimintakan “ 

persetujuan istri/suami “ untuk konsumen pribadi dan persetujuan 

komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai denganketentuan 

anggaran dasarnya.
4
 

 

2.3 Perjanjian 

2.3.1 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian 

yang terdapat dalam KUH Perdata (Civil Law). Menurut Hukum Eropa 

Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Adapun Pasal 1320 KUH 

Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: 
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 Ibid Sunaryo, S.H., M.H, Hlm. 96-107 
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a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan 

atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara 

satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya. Dengan  Pernyataan 

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya 

persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan : 

1) Bahasa yang sempurna dan tertulis  

2) Bahasa yang sempurna secara lisan 

3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena 

dalam kenyataannya sering sekali seseorang menyanpaikannya dengan 

bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya 

4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya 

5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima para pihak lawan 

(Sudikno Mertokusumo, 1987 : 7) 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak 

yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tulisan. Tujuan 

pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberi kepastian hukum 

bagi para pihak  dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa 

di kemudian hari. 
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b. Kecakapan Bertindak  

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 

haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan 

adalah telah berumur 21 tahun dan atau status kawin. Orang yang tidak 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum : 

1) Anak dibawah umur 

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan 

3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata) 

Perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

SEMA No.3 Tahun 1963. 

c. Adanya Objek Perjanjian 

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur 

(Yahya Harahap, 1986 : 10; Metrokusumo, 1987 : 36). Prestasi ini terdiri dari 

perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas : 
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1. Memberikan sesuatu 

2. Berbuat sesuatu dan  

3. Tidak berbuat sesuatu (Pasal1234 KUH Perdata). Misalnya, jual beli 

rumah. 

d. Adanyaklausula yang halal 

Pada Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan klausula yang terlarang. 

Suatu sebab adalah halal adalah terlarang apabila bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila syarat pertama 

dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah 

satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan 

perjanjian yang disepakati. Jika para pihak tidak ada yang keberatan maka 

perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi 

maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian 

itu dianggap tidak ada. 
5
 

2.3.2 Asas-Asas Perjanjian 

Asas-asas Perjanjian dalam ranah perdata, terdiri atas : 

1. Perjanjian yang sah adalah Undang-Undang 

Istilah sah pembentukan Undang-Undang menunjukan bahwa pembuatan 

perjanjian harus memenuhi syarat-syaratyang ditentukan. Semua 

persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 

                                                           
5
 Salim H.S., S.H., M.S,  Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2003, Hlm. 23-25. 



38 
 

 
 

KUHPerdata) adalah mengikat sebagai Undang-Undang terhadap kedua 

belah pihak, termasuk realisasi asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata menunjukan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai 

konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 

Kedudukan ini diimbangi dengan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang 

mengatakan bahwa perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik. Hal 

ini memberikan perlindungan pada debitur dan kedudukan antara kredit ur 

dan debitur menjadi seimbang, termasuk realisasi dari asas keseimbangan. 

2. Asas Kebebasan Berkontrak  

Sepakat mengikat diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas 

konsensualisme yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata mengandung 

arti kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi ada kemaun untuk selalu 

mengikatkan diri.  

3. Asas Konsensualisme  

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. 

Pasal 1320 KUHPerdata penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 

KUHPerdata ditemukan dalam istilah semua menunjukan bahwa setiap 

orang yang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang 

dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. 

4. Asas Kepercayaaan  

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain, 

menumuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain 
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akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di 

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak 

mungkin akan diadakan oleh para pihak. Kepercayaan ini kedua belah pihak 

mengikatkan dirinya dan untuk keduannya perjanjian itu mempunyai 

kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang.  

5. Asas Kekuatan Mengikat  

Perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat, terkait para pihak 

pada perjanjian itu tidak semata-mata terbataspada apa yang diperjanjikan. 

Akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh 

kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikian asas moral, kepatutan dan 

kebiasaan yang mengikat para pihak. 

6. Asas Persamaan Hukum  

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada 

perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, 

jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan 

ini dan mengharuskan kedua belah pihak harus menghormati satu sama lain 

sebagai manusia ciptaan Tuhan. 

7. Asas Keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan asas persamaan 

hukum. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 

diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, 
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namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu 

dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat 

diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga 

kedudukan kreditur dan debitur seimbangan. 

8. Asas Kepastian Hukum  

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. 

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai 

Undang-Undangbagi para pihak. 

9. Asas Moral 

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, suatu perbuatan sukarela dari 

seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat 

kontrakprestasi dari pihak debtor juga hal di dalam zaakwaarneming, 

seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang 

bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan 

perbuatannya terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang 

memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum 

itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati 

nuraninnya. 

10. Asas Kepatutan  

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata asas kepatutan berkaitan 

dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas harus dipertahankan, 
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dikarenakan melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh 

rasa keadilan dalam masyarakat.
6
 

2.3.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian (Kontrak) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakan para pihak). Ada 

tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini : 

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam 

perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. 

Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para 

pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan 

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak 

ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. 

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk 

melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian 

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah 

                                                           

6
  Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti. 2001. Hlm. 82-89 



42 
 

 
 

satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Pihak yang 

menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3. Perjanjian yang dibuat notaris dalam bentuk akta notaris dalam bentuk akta 

notariel. Akta Notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan 

alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak 

ketiga. 

Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik) yaitu : 

a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 

b. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

c. Sebagai bukti kepada pihak ke tiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

Akta Notariel merupakan bukti prima (facie) mengenai fakta, yaitu 

pernyataan atau perjanjian yang termuat dalam akta notaris, mengingat notaris 

di Indonesia adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk 

memberikan kesaiksian atau melegalisir suatu fakta. Jika isi dari fakta semacam 

itu disangkal di suatu pengadilan maka pengadilan harus menghormati dan 
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mengakui isi akta notariel, jika kecuali pihak yang menyangkal dapat 

membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak, pembuktian mana sangat 

berat.
7
 

2.3.4 Wanprestasi 

Bedasarkan Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap 

perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila 

siberutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam 

kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Kemudian Pasal 

1241 KUH Perdata ditentukan, apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka 

si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan 

pelaksanaannya atas biaya si berutang.  Pada perikatan-perikatan untuk 

menyerahkan sesuatu wanprestasi biasanya berakibat penggantian kerugian. 

Hasil ini sangat memuaskan, apabila menghadapi perikatan-perikatan yang 

terdiri atas menyerahkan sejumlah uang. Kurang memuaskan apabila prestasi itu 

terdiri atas penyerahan sebuah barang, yang sukar dapat diganti. Beberapa hal 

diizinkan oleh pembentuk undang-undang dilakukan oleh riele executie 

(eksekusi riil).  

Eksekusi rill artinya bahwa atas barang itu sendiri diadakan penyitaan, 

jadi bahwa debitur itu dipaksakan untuk menyerahkan barang tersebut, haruslah 
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dalam undang-undang ternyata dengan tegas, bahwa eksekusi riil itu dibolehkan 

dalam suatu perjanjian tertentu. Sebelum menuntut penggantian kerugian, yang 

dibarengin dengan permohonan pembatalan dari perikatan yang diadakan, pihak 

lawan harus diberi peringatan terlebih dahulu dengan suatu somasi 

(ingebrekestelling). Somasi ialah pemberitahuan kepada debitur, bahwa debitur 

tidak memenuhinya kewajibannya dan diperingatkan kepadanya supaya 

memenuhi perikatannya itu dalam satu tenggang waktu tertentu; adalah dengan 

sendirinya, bahwa tenggang waktu yang diberikan kepada debitur itu, haruslah 

suatu tenggang waktu yang patut.
8
 

 

2.4 Klasula Baku 

2.4.1 Pengertian Klasula Baku 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan klausula baku 

terdapat pada Pasal 1 ayat (10) bahwa Klausula Baku  adalah  setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan  dalam  suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Praktiknya perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang. 

Produsen (pelaku usaha) memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan 

klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu 
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pihak, yaitu pelaku usaha sendiri. Hal ini dikarenakan ketentuan klausula baku 

biasanya dibuat oleh pihak yang lebih dominan (pelaku usaha) klausula tersebut 

tidak dapat dinegoisasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Penyebabnya 

konsumen sebagai pihak yang tidak dominan menerima begitu saja, tanpa bisa 

bernegoisasi sedikitpun. 

2.4.2 Larangan Klasula Baku 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 

mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika : 

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen. 

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli konsumen. 

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 
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6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. 

7. 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 dibelinnya. 

8. Menyatakan konsumen bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
9
 

 

2.5 Jaminan Fidusia 

2.5.1 Arti Fidusia 

Menurut asal kata Fidusia berasal dari kata “ fides “ yang berarti 

kepercayaan. Sesuai dengan kata ini, hubungan (hukum) antara debitor 

(pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan 

hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberian fidusia percaya bahwa 

penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, 

setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia bahwa pemberi fidusia 

tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya.  
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Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam 

masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu : 

1. Fidusia cum creditore, atau Fidusia cum creditore contracia dan 

2. Fidusia cum amico contracia. 

Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pacium fidusia yang 

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cession. Bentuk yang 

pertama : fidusia cum creditore contracia, berarti janji kepercayaan yang dibuat 

dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas 

suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan 

bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor, 

apabila utangnya dibayar lunas. Timbulnya Fidusia cum creditore, disebabkan 

kerena kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Pada waktu itu hukum 

jaminan belum diatur oleh konstruksi hukum, dengan Fidusia cum creditore, 

kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas 

barang yang diserahkan sebagai jaminan. 

Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang 

yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara 

moral saja, bukan secara hukum. Sebaliknya debitor akan mengalami kesulitan 

jika debitor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang jaminan itu jika 

utangnya telah dibayar lunas. Hal ini merupakan kelemahan fidusia pada bentuk 
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awalnya, jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang dikenal 

sekarang. Karena adanya kelemahan itu maka ketika gadai dan hipotik 

berkembangnya sebagai hak-hak jaminan, maka fidusia menjadi terdesak dan 

bahkkan akhirnya hilang sama sekali dari hukum Romawi. Jadi fidusia timbul 

karena memang ada kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian 

lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

Sedangkan Fidusia cum amico contracta atau pranata titipan, yang 

artinya sama dengan pranata “kepercayaan“ sebagaimana dikenal dalam sistem 

hukum common law. Pranata titipan ini dilakukan dengan cara menitipkan 

kepemilikan benda kepada seseorang yang dipercaya kerena suatu perjalanan ke 

luar kota, dengan janji bahwa orang tersebut akan mengembalikan kepemilikan 

barang tersebut, jika pemiliknya sudah kembali dari perjalanan. Fidusia cum 

amico contracta, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi 

kepentingan tetap ada pada pihak pemberi. 

2.5.2 Pengaturan Jaminan Fidusia 

a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.  

b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

c. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 

d. “ Benda “ adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan 

baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud yang terdaftar 

maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak 

yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik. 

e. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau koporasi pemilik 

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

f. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum 

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

Jaminan Fidusia. 

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 

Tahun 1999 menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud maupun yang tidak 

berwujud, dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
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penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan baik bagi pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima 

Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian 

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 

prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Suatu perjanjian assesoir, perjanjian 

jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut : 

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; 

b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya 

perjanjian pokok; 

c. Sebagai perjanjian bersyarat hanya dapat dilaksanakan jika 

ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 

dipenuhi. 

Sifat mendahului (droit de preference) dalam jaminan fidusia.  Hak yang 

didahulukan sebagaimana dimaksud adalah Hak Penerima Fidusia untuk 

mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditor-

kreditor lainnya. Bahkan sekalipun Pemberian Fidusia dinyatakan Palit atau 

dilikuidasi, hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena 
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benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak hapus karena benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta palit Pemberi 

Fidusia. 

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan 

bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk 

memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menjadi bagian harta 

palit Penerima Fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut 

diperolehnya semata-mata sebagai jaminan. Jaminan Fidusia tetap mengikuti 

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun “ benda” 

tersebut berada (Droit de Suite), kecuali pengalihan atas “benda persedian”yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia.   

2.5.3 Pembebanan Jaminan Fidusia 

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia, (Pasal 5 

ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Akta Jaminan Fidusia dicantumkan hari dan 

tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. 

Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak 

terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentik yang dianggap paling 

dapat menjamin kepastian hukum berkenanaan dengan objek Jaminan Fidusia. 

Utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan Fidusia dapat berupa : 

a. Utang yang telah ada, 
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b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemuadian hari 

yang telah dikenal dengan istilah “kontigen”, misalnya utang yang 

timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk 

kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 

c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 

memenuhi suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas 

pinjaman pokok dan biaya yang jumlahnya dapat ditentukan 

kemudian. 

Ketentuan Pasal 1 butir 7 yang mendefenisikan utang sebagai kewajiban 

yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata 

uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun dengan 

jenis-jenis utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia. 

2.5.4 Pengalihan Jaminan Fidusia 

2.5.4.1 Hak Pemegang dan Pemberi Fidusia 

1. Penerima Fidusia mempunyai hak : 

a. Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun 

secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya; 

b. Hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate 
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eksekusi), karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap 

adanya titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil 

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia; 

d. Memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi 

objek jaminan dalam hal pengalihan Jaminan Fidusia oleh 

debitur; 

e. Memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi; 

f. Tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur; 

2. Pemberi Fidusia mempunyai hak : 

a. Tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 

b. Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau 

mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan 

kompromi atas utang apabila Penerima Fidusia menyetujui. 

2.5.4.2 Larangan Jaminan Fidusia 

1 Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia utang terhadap benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah diatur; 
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2 Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewekan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jminan 

Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. 

2.5.4.3 Eksekusi Jaminan Fidusia 

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, 

berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui 

pengadilan dan berbersifat final serta mengikat para pihak 

untuk melaksanakan putusan tersebut; 

2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di 

bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

bersama jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak; 

3. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan stelah 

lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh para pihak kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) 

surat kabar di daerah yang bersangkutan. 

2.5.4.4 Hapusnya Jaminan Fidusia 

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : 

a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 

b) Adanya pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima 

fidusia; 

c) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

2. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia  tidak 

menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf b. 

3. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran 

Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan 

mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. 

Sanksi-sanksi Fidusia : 

1. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan 

secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu 

pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia; 
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2. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau 

menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang 

dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.
10

 

 

2.6 Sengketa konsumen 

2.6.1 Pengertian Sengketa Konsumen 

Keluhan dari rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap produk sampai ke 

pelayanan jasa tertentu yang tidak memadai atau mengecewakan. Rasa 

ketidakpuasan tersebut dapat dapat berkembang menjadi konflik yang dialami 

oleh masyarakat. Konflik juga dapat terjadi pada transaksi konsumen. Transaksi 

konsumen adalah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan 

barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggaraan jasa kepada 

konsumen. Peralihan hak terjadi karena adanya suatu hubungan tertentu 

sebagaimana diatur dalam KUHPerdata atau peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan peralihan hak atau penikmatan barang atau jasa. 

Asal mula sengketa berawal dari situasi dimana pihak yang merasa 

dirugikan oleh pihak lain. Permulan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup 

yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau 

tidak puas disampaikan kepada pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan 

pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sengketa dalam pengertian 
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sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang 

melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki 

pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak 

atau tidak berlaku demikian. Sengketa juga dimaksudkan sebagai adanya 

ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang 

mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilarang. 

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat 

Keputusan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal : 10 Desember 2001, yang 

dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha 

dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan akibat 

mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Konflik atau sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha pada umumnya didasarkan kepada hal-hal yang 

tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. Macam 

penyebab timbulnya sengketa secara terperinci sengketa konsumen terkait lima 

hal, sebagai berikut : 

1. Barang yang tidak standar  

Barang yang tidak standar adalah barang yang tidak memenuhi 

ketentuan spesifikasi teknis, dibakukan, termasuk tata cara dan metode 

yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan 

memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
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pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan dating untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. 

2. Informasi yang mengelabui 

Perlindungan konsumen dilihat dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha yangmemperhatikan informasi atas barang atau jasa yang 

ditawarkan untuk diperdagangkan dengan tidak lengkap, tidak benar, 

tidak jelas, dan tidak jujur. 

3. Cara menjual yang merugikan  

Perlindungan konsumen dilihat dari sisi perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha dalam hal cara menjual barang atau jasa (obral, undian, 

lelang, dan cara paksaan) dengan mengelabui dan menyesatkan 

konsumen. 

4. Cidera janji (wanprestasi) 

Perlindungan konsumen dilihat dari sisi perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang 

tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan atau 

ditandatangani. 

5. Klausul baku 

Perlindungan konsumen dilihat dari sisi perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku (ada 8 daftar klausul 
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baku menurut UUPK yang dilarang)dalam setiap perjanjian atau 

dokumen yang merugikan konsumen.
11

 

2.6.2 Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen 

Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen di 

satu pihak dengan pelaku usaha atau produsen di pihak lain. Konsumen sebagai 

pengguna/pemakai barang atau jasa dan pelaku usaha atau produsen sebagai 

penyedia barang atau jasa. Barang dan jasa yang dapat menjadi obyek sengketa 

adalah produk konsumen, yaitu barang atau jasa yang umumnya digunakan 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,keluarga, rumah tangga dan 

tidak untuk diperdagangkan. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen, sebagai 

berikut : 

1. Konsumen 

Pengguna/pemakai barang atau jasa, konsumen dapat dikelompokan 

menjadi dua kelompok yaitu :  

Pertama, pemakai/pengguna barang atau jasa dengan tujuan 

memproduksi (membuat) barang atau jasa lain, atau mendapatkan barang atau 

jasa itu untuk dijual kembali (untuk tujuan komersial). Kedua, 

pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, 

keluarga atau rumah tanggannya (untuk tujuan non komersial). Kelompok 

pertama menurut penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 
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yang disebut dengan konsumen antara, dan kelompok kedua disebut 

konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari 

suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang 

menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk 

lainnya.  

2. Pelaku usaha/Produsen 

Pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa lazim disebut 

produsen. Ketiga kelompok pelaku usaha sebagai berikut : 

a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan usaha.  

b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang 

atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan 

tambahan/penolong dan bahan-bahan lain-lainnya). 

c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. 

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan perlakuan yang 

berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha, sepanjang pelaku usaha melaksanakannya secara benar dan 

memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan konsumenyang memakai 

barang atau jasa yang diberikan tersebut. Selain kegiatan perdagangan, pelaku 
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usaha dapat juga melakukan kegiatan usaha produksi, promosi atau 

penawaran, periklanan dan import. Pasal 18 mengatur larangan yang dapat 

diterapkan secara umum. Secara garis besar, larangan tersebut dapat dibagi ke 

dalam 2 larangan pokok yaitu : 

a. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat 

dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dipakai 

atau dimanfaatkan oleh konnsumen. 

b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak 

akurat, serta yang menyesatkan konsumen.
12

 

2.6.3 Sengketa Konsumen Dalam Hukum Perdata  

Sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan berbagai metode karena 

sengketa konsumen terkait dengan beberapa aspek hukum. Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen diberikan kesempatan penyelesaian sengketa melalui 

beberapa system. Namun, paling umum adalah terkait aspek hukum perdata dan 

hukum adminitrasi. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menunjukan media penyelesaian 

sengkatanya,sebagai berikut : 

a. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan (in court resolution) 

tercantum dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 48. 
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b. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (alternative dispute 

resolution) tercantum dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. 

c. Penyelesaian perkara secara pidana (criminal court resolution) tercantum 

dalam Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 63. 

d. Penyelesaian perkara secara administratif (administrative court resolution) 

tercantum dalam Pasal 60. 

Pasal 22 UUPK ditegaskan adanya unsur strict product liability yang 

mengharuskan pelaku usaha membuktikan ada tidaknya kesalahan dalam 

sengketa konsumen. Ketentuan ini sepaham dengan ketentuan dalam Pasal 1365 

KUHPerdata yang menyatakan “Tanpa harus dibuktikan oleh konsumen, pelaku 

usaha berkewajiban mengganti kerugian apabila telah melakukan perbuatan 

melawan hukum.  

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum sebagai 

suatu perbuatan harus  memenuhi persyaratan antara lain adanya perbuatan 

melawan hukum hukum, unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat 

yang menunjukan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang. 

Adanya unsur perbuatan melawan hukum dapat ditentukan ketika suatu 

perbuatan memenuhi unsur-unsur yang bersifat alternatif, yaitu : 

a. Bertentangan dengan hak orang lain. 

b. Bertentangan  dengan kewajibannya sendiri. 
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c. Bertentangan dengan kesusilaan dan keseharusan yang diindahkan dalam 

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
13

 

 

2.7 Penyelesaian Sengketa konsumen 

2.7.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 2 

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

Berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian 

sengketa konsumen,yaitu melalui jalur pengadilan atau diluar jalur pengadilan. 

a. Melalui Pengadilan  

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada 

ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. 

b. Diluar Pengadilan  

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 

dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan 

terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (Pasal 47). 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 
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undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 

45 ayat 4, “ apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen 

diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para 

pihak yang bersengketa”. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa 

konsumen dengan cara non-litigasi bisa melakukan alternatif sesuai resolusi 

masalah (ADR) ke Badan Penyelesaian Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (LPKSM), Diektorat Perlindungan Konsumen di bawah 

departemen perdagangan atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.  

2.7.2 Proses Beracara 

2.7.2.1 Small Claim 

Small claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh 

konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat 

kecil. Hukum perlindungan konsumen di berbagai negara, proses 

beracara secara small claim menjadi prinsip yang diadopsi luas. Ada tiga 

alasan fundamental mengapa small claim diizinkan dalam perkara 

konsumen yaitu : 

1. Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur 

semata-mata dari nilai uang kerugiannya. 

2. Keyakinan bahwa pintu keadaan seharusnya terbuka bagi siapa 

saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin. 

3. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan. 



65 
 

 
 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk satu unit 

disebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang tidak memiliki 

kewenangan untuk menggugat memiliki konsumen. Perwakilan untuk 

menampung gugatan-gugatan bernilai kecil ini justru diserahkan kepada 

kelompok konsumen atau lembaga swadaya masyarakat yang disebut 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).  

2.7.2.2 Class Action 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasikan 

gugatan kelompok (class action) ini dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b. 

ketentuan itu menyatakan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat 

dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan 

yang sama. Penjelasan dari rumusan itu menyatakan, gugatan kelompok 

tersebut harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan 

dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adanya bukti 

transaksi. 

Class Action bisa diajukan oleh suatu kelompok karena sudah 

harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebab 

jika tidak bisa diproses lebih lanjut. Persyaratan menggunakan class 

action, sebagai berikut : 

1. Anggota yang  jumlahnya banyak dan secara bersama-sama 

hendak mengajukan gugatan class action. 
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2. Ditemukan adanya kesamaan permasalahan yang hendak  diajukan 

dalam gugatan class action tersebut. 

3. Tuntutan ataupun pembelaan dari anggota yang mengajukan 

tuntutan haruslah sejenis. 

4. Wakil kelompok yang mewakili anggotanya adalah benar-benar 

orang yang terpilih dan memiliki kejujuran sehingga anggota 

kelompok benar-benar mempercayakan apan permasalahan 

tersebut dengan harapan persoalan itu dapat diselesaikan dengan 

secara sebaik-baiknya oleh wakil kelompok. 

Berdasarkan hukum Indonesia, peraturan yang mengatur class 

action sebagai berikut : 

a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengolahaan Lingkungan Hidup. 

b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

c. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 

d. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

e. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok.  

2.7.2.3 Legal Standing untuk LPKSM 

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada 

keinginan agar setiap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM) itu diwajibkan terdaftar dan diakui oleh 
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pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan itu, ia tidak dapat 

menyandang hak sebagai pera pihak dalam proses beracara di 

pengadilan terutama berkaitan dengan pencarian legal standing LPKSM. 

Legal standing dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c : “ Lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk 

badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan 

tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan 

perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

anggaran dasarnya”. 
14

 

2.7.3 Tahap Dan Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Penyelesaian sengketa konsumen adalah penyelesaian yang dilakukan 

diluar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK. Penyelesaian 

masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana, 

dan tidak berbelit-belit. 

Prosedur untuk menyelesaikan sengketa di BPSK sangat mudah, 

konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang langsung ke 

BPSK provinsi, yaitu dengan membawa surat permohonan penyelesaian 

sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas (dokumen 

pendukung). Kemudian, BPSK akan mengundang pihak-pihak yang sedang 
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bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK memiliki 

wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan 

keterangan yang diadukan oleh bersengketa, yaitu dengan jalan damai atau jalan 

lain. Jika tidak ditempuh jalur damai, ada tiga tata cara penyelesaian sengketa 

berdasarkan Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 

350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut : 

a. Konsiliasi  

Pasal 1 angka 9 di dalam Kepmen tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi 

adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan 

perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan 

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian ini dilakukan 

sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis 

yang bertindak pasif sebagai konsiliator (Pasal 5 ayat 1 Kemen ini). 

b. Mediasi 

Penyelesaian sengketa denngan cara mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 

menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa 

konsumen diluar peradilan dengan peraturan BPSK sebagai penasehat dan 

penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa 

dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa 

dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator 

(Pasal 5 ayat 2 Kepmen ini). 
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Cara mediasi ini hamper sama dengan cara konsiliasi, yang membedakan 

di antara keduanya adalah kalau mediasi disampingi oleh majelis yang 

aktif, sedangkan cara konsiliasi didampingi majelis yang pasif. 

c. Arbitrase 

Cara konsiliasi dan mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 11 arbitrase adalah 

proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam ini 

para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian 

kepada BPSK. 

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase ini berbeda 

dengan dua cara sebelumnya. Cara arbitrase, badan atau majelis yang dibentuk 

BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika 

tidak ingin tercapai kata sepakat di anatara mereka. Cara pertama yang 

dilakukan adalah badan ini memberikan penjelsaan kepada pihak-pihak yang 

bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum 

perlindungan konsumen. Kemudian masing-masing pihak yang bersengketa 

diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang 

dipersengketakan. Keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini 

adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK.  

2.7.4 Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa konsumen perlu dibuat dalam suatu perjanjian 

tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan 
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diperkuat dengan keputusan BPSK. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan 

selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima. 

Jika ternyata kedua belah pihak belum bisa menerima hasil keputusan 

penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mereka bisa mengajukan kelihan 

atau tuntutan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak adanya 

pemberitahuan putusan badan atau majelis diterima oleh para pihak yang 

bersengketa. Tuntutan dari kedua belah pihak yang tengah bersengketa akan 

dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Surat atau dokumen diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut 

salah/palsu 

2. Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan 

3. Penyelesaian dilakukan melalui suatu tipuan pihak dalam investigasi 

permasalahan di pengdilan 

Pengadilan negeri dari badan peradilan wajib menyelesaikan masalah 

tersebut dalam jangka waktu 21 hari, jika ternyata kedua belah pihak masih 

belum puas denngan keputusan yang dikeluarkan, mereka mendapat 

kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian hukum dari tinggi selama 14 hari, 

kemudaian pengadilan tinggi wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam 

jangka waktu 30 hari. 
15

 

 

                                                           
15

 Ibid Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, Hlm. 86-89 
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Keterangan : 

 

Masalah hukum yang terjadi kepada konsumen tidak memahami benar  dan 

tepat isi perjanjian sehingga minimnya menyeimbangkan hak dan kewajiban antara 

pelaku usaha dan konsumen. Hal ini terjadi ketika pelaku usaha dan konsumen 

melakukan perjanjian pembiayaan konsumen di lembaga pembiayaan konsumen PT. 

Sinarmas Multifinance. Perwujudan penyelesaian masalah hukum tersebut menjadi 

pacuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan 

pelaku usaha dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

yang menggagas diteruskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

selanjutnya berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pepres 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepres No. 61 Tahun 1988 dan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, dan Pengaturan Kepala 

Kepolisian RI No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan 

skripsi untuk membahas akan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas 

perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan 

konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta (analisis Putusan Mahkamah 

Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012). Penelitian yang akan dilakukan terdapat pada 2 

(dua) permasalahan yaitu Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung 
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Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana tunai di lembaga 

pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta dan Bagaimana 

perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai 

dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance 

cabang Surakarta melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012. 

Permasalahan tersebut akan dikelola melalui persesuaian pasal yang terdapat 

pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga pendukung melalui asas-

asas Perlindungan Konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang 

memperlihatkan apakah sudah mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.  Masalah 

hukum tersebut dianalisis melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan 

teori-teori yang dibahas sebelumnya. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis akan bentuk 

penyelesaian sengketa konsumen baik terlebih dahulu dengan penyelesaian di luar 

pengadilan (non litigasi) dan pengadilan (litigasi), sehingga memperlihatkan apakah 

putusan tersebut sudah menyeimbangkan akan antara hak dan kewajian antara pelaku 

usaha dan konsumen tersebut. Perwujudan akan harapan putusan yang telah rinci, 

tepat, benar dan sistematika mekanisme penyelesaian sengketa konsumen 

selanjutnya.  

Perwujudan mekanisme tersebut untuk memperoleh cita-cita, perlindungan 

hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiyaan dana tunai dengan jaminan 

BPKB di lembaga pembiayaan konsumen, sehingga adanya kekuatan hukum untuk 

pelunasan kembali pembiayaan dana tunai oleh konsumen kepada PT. Sinarmas 
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Multifinance. Penelitian ini dengan yuridis normatif pada putusan Mahkamah Agung 

Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 untuk mengkaji ketidaksesuaian penerapan hukum, 

sehingga adanya analisis putusan untuk menimbulkan asas keadilan dalam putusan 

penyelesaian sengkata antara PT. Sinarmas Multifinance dengan Etik Sri Sulanjari. 

Penyelesaian sengketa konsumen akan menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku 

usaha dengan efisien dan efektif dengan memperlihatkan nilai-nilai sesuai prinsip 

akan kepastian hukum, keadilan atau keseimbangan dan kemanfaatan yang terwujud 

dalam pencapaian perlindungan hukum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya 

sebagai pengetahuan yang dapat  dipelajari atau dibaca dari buku-buku memang 

memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Metode penelitian yang dibahas 

akan penelitian ini sebagai metode penelitian hukum. Pengertian metode penelitian 

hukum yang dinyatakan oleh Erwin Pollack memberikan arti tersendiri, yakni 

penelitian untuk menemukan hukum in concreto yang meliputi berbagai kegiatan 

untuk menemukan apakah yang merupakan hukum layak untuk diterapkan secara in 

concreto untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.  

Kemudian menurut T. Mohammad Radhi memberikan rumusan hukum 

sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, 

mengkualifikasikan, menganalisis, menginterpretasikan fakta-fakta, serta hubungan-

hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah 

dikembangkan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan secara ilmiah untuk 

menanggapi fakta tersebut. 
16

 Ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. Penelitian 

ilmiah (skripsi) harus menggunakan metode. Metode dipakai supaya penelitian 

terencana dengan baik, tidak acak-acakan dan memiliki alur pikir yang yang tersusun 

rapi. Langkah-langkah yang diambil jelas, pendekatan yang diambil pasti dan ada

                                                           
16

 Soejono, S.H dan H. Abdurrahman, S.H,  Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,  

Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2005, Hlm. 38-43. 
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batasan-batasan tertentu supaya penelitian dapat terkendalikan. Penelitian hukum 

harus mengandung bahasa hukum yang dapat dipahami oleh para sejawat yang 

sekeahlian dan setiap pengemban hukum.   

Pada dasarnya metode dalam penelitian hukum itu dapat dibedakan secara 

umum dalam dua kategori yaitu doctrinal dan non-doktrinal , pada setiap tipe kajian 

yang berjumlah lima disejajarkan dengan lima konsep hukum yang telah 

dikemukakan yaitu : (1) berupaya menemukan ius constituendum, (2) berupaya 

menemukan ius constitutum, (3) berupaya menemukan hukum yang judge made, (4) 

berupaya menemukan hukum yang termanifestasi secara empiris sebagai suatu pola 

perilaku dan yang mungkin telah terinstitusionalisasi, (5) berupaya menemukan 

hukum sebagai fenomena simbolik sebagaimana terwujud dalam aksi-aksi atau 

interaksi antar manusia dalam masyarakat.
17

 

Metode penelitian digunakan dengan maksud mempermudah penulis dalam 

menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. 

Dasar-dasar penelitian sebagai berikut :  

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa 

yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dengan cara penggambaran kata-kata 

                                                           
17

 Burhan Ashshofa, S.H, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 2013, Hlm. 34. 
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dan bahasa. Penelitian mengandung pengambaran kata-kata dan bahasa, maka 

karateristik dari penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dari proses 

penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut akan menjadi kunci dalam 

menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Moleong 2002:3,6). 

Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan peristiwa yang nyata dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku.  

Penelitian ini akan mengidentifikasi konsep-konsep dan asas-asas dalam 

materi mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian 

pembiyaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen, 

sehingga adanya kekuatan hukum untuk pelunasan kembali pembiayaan dana tunai 

oleh konsumen kepada PT. Sinarmas Multifinance. Penelitian ini dengan yuridis 

normatif pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 untuk 

menganalisis dan mengkaji ketidaksesuaian penerapan hukum, sehingga adanya 

analisis putusan untuk menimbulkan asas keadilan dalam putusan penyelesaian 

sengkata antara PT. Sinarmas Multifinance dengan Etik Sri Sulanjari. 
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3.2  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif.  Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang 

mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. 
18

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang terdiri 

dari : penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian 

hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-

undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-

undangan, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.
19

 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peerundang-undangan. 

Pendekatan perundang-undangan dipilih oleh penulis karena didalam suatu penelitian 

normatif, yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini 

adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Meteode pendekatan perundang-undangan penelituan perlu memahami 

hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan pendekatan 

kualitatif ini berdampak pada pengamatan akan studi kasus secara konkret, sehingga 

digunakan pedoman pendukung sebagai wawancara terhadap pihak yang berkaitan.  

 

 

                                                           
18

 Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 105. 
19

 Ibid 12. 
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3.3  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi atas 2 (dua) yaitu: adalah 

Data Primer Dan Data Sekunder.  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi 

yang kemudian diolah oleh peneliti. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data 

sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya Kitab Undang-

Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, Kepres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan 

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, Pengaturan Kepala 

Kepolisian RI No. 8/2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan 

Fidusia. Selain itu, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah 

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tertier  

Bahan hukum tertier adalah penunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
20

 

Menurut Morris L.Cohen dan Kent C.Olson dalam (Abdulkadir Muhammad 

2004 : 122) : 

Pembedaan yang sangat penting dalam penelitian hukum adalah 

pembedaan antara sumber hukum priimer (primary sources) dan 

sumber hukum sekunder (secondary sources). Sumber hukum primer 

adalah Undang-Undang (statutes), peraturan pelaksana Undang-

Undang (regulations), dan putusan pengadilan (court decisions). 

Ketiga sumber primer tersebut menjadi dasar ajaran hukum (legal 

doctrine) karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh 

pembentuk hukum negara serta mempunyai kekuatan mengikat. 

Sumber hukum primer menghasilkan bahan hukum primer, 

sedangkan sumber hukum sekunder menghasilkan bahan hukum 

                                                           
20

 Ibid Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., Hlm. 106. 
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sekunder. Berikut diuraikan data sekunder yang berasal dari sumber 

hukum primer dan sumber hukum sekunder.  

1. Perundang-undangan (statutes) 

Bahan hukum tersebut bersumber Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum pelaku usaha pada 

lembaga pembiayaan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Pepres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepres No. 

61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, 

Pengaturan Kepala Kepolisian RI No. 8/2011 Tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia sebagai sumber hukum tambahan bagi penelitian ini. 

2. Dokumen Hukum (legal document) 

Bahan hukum yang diperlukan berupa ketentuan pembentukan yang 

bersifat pembenaran atau penolakan tentang terjadinya peristiwa hukum. Bahan 

hukum tersebut dapat bersumber dari berbagai dokumen hukum, seperti perjanjian 

pembiayaan dana tunai antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari, 

akta notaris, sertifikat jaminan fidusia, dan data-data mengenai kasus 

penyelesaian sengketa konsumen. 

3. Putusan Pengadilan (court decisions) 

Badan hukum yang diperlukan dapat brupa ketentuan tentang alasan atau 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara atas peristiwa hukum, penetapan 

berisi hak dan kewajiban, penghukuman, ataupun pembatalan peristiwa hukum. 
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Bahan hukum tersebut bersumber dari putusan pengadilan penyelesaian sengketa 

konsumen. Putusan yang dimaksud di sini adalah  putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (binding force). 

4. Laporan Hukum (law report) 

Bahan hukum yang diperlukan meliputi hal-hal mengenai perkembangan 

hukum, hasil penelitian hukum, peristiwa hukum, ulasan hukum, dan statistik 

hukum. Bahan hukum tersebut bersumber dari hasil penelitian dari hasil putusan 

mengenai penyelesaian sengketa antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari melalui pada  Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

hingga pada penyelesaian litigasi.  

5. Catatan Hukum (legal record) 

Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa kesaksian dari para pelaku 

usaha yakni PT. Sinarmas Multifinance dan konsumen yakni Etik Sri Sulanjari 

yang pernah melakukan perundingan pada Arbitrase pada Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen hingga litigasi dalam penyelesaian sengketa atas perjanjian 

pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB. 

6. Ilmu Pengetahuan Hukum  

Data sekunder bersumber dari hukum, ada lagi data sekunder yang 

bersumber dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu buku-buku karya tulis bidang 

hukum. Bahan hukum yang diperlukan dapat berupa sejarah hukum, teori hukum, 

doktrin hukum, pendapat hukum dari para ahli di bidang penyelesaian sengketa 
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konsumen, hakim pada penyelesaian non litigasi dan litigasi, penjelasan hukum, 

informasi hukum, dan ulasan hukum. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

Alat pengumpulan data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas 

data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpulan data harus 

mendapat penggarapan yang cermat. Data penelitian mempunyai kualitas yang cukup 

tinggi, alat pengumpul datanya harus memenuhi syarat-syarat alat pengumpul data 

dan jenis-jenis alat pengumpul data. 

a. Syarat-Syarat Alat Pengumpul, antara lain : 

1) Akurat (accuracyi) 

2) Presisi (precision), hal ini berkaitan dengan keterandalan (reliability) 

b. Jenis-Jenis Alat Pengumpul Data, anatar lain : 

1) Studi dokumen atau bahan pustaka, berkaitan dengan soal dan topic-

topik opini hakim tentang substansi hukum perundang-undangan 

dan/atau keputusan-keputusan para hakim terdahulu yang berkekuatan 

sebagai preseden-preseden, tidak ada salahnya kalau studi-studi 

tersebut tetap dikategorikan sebagai studi-studi doktrinal. 

2) Pengamatan atau observasi, untuk mendeskripsikan setting, kegiatan 

yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan 
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makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa 

yang bersangkutan.  

3) Wawancara atau interview, digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. 

4) Kuesioner (Questionnaire) 

5) Alat-alat pengumpul data lainnya (seperti : projective methods, 

disguised methods, substitute measure) 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data sebagai penunjang bagi penanganan penulisan skripsi ini, antara 

lain : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 

suatu pedoman wawancara kepada pihak yang menjadi narasumber penelitian 

(Husein Umar : 222). Kegiatan ini dilakukan dengan secara langsung dimana 

terdapat dua pihak di dalam melakukan wawancara yaitu pewawancara dan pihak 

pemberi informasi.  

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara 

terarah. Menurut Hanitijo (1998 : 60) dimana dalam wawancara terarah terdapat 

pengarahan atau struktur tertentu. Bahwa wawancara yang dilakukan telah 
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dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data primer dengan membatasi 

aspek-aspek dari masalah yang diperiksa serta membatasi jawaban-jawaban. 

b. Dokumentasi  

Metode Dokumentsi merupakan metode menelusuri atau mencari, 

memeriksa, mengkaji data-data sekunder mengenai hal-hal atau variabel yang 

menjadi pendukung pembahasan si penulis. Data Sekunder umum yang dapat 

diteliti meliputi : 

1. Data Sekunder yang bersifat pribadi : 

a) Dokumen-dokumen pribadi yang mendukung si penulis. 

b) Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga yang 

bersangkutan (pernah berkerja). 

2. Data Sekunder yang bersifat publik : 

a) Data Arsip. 

b) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah. 

c) Data yang dipublikasikan, misal : Undang-undang, Peraturan 

Daerah, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Yurisprudensi, 

dan lain-lainnya terkait perundang-undangan dalam perlindungan 

hukum terhadap konsumen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan 
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guna memperoleh data dan informasi.
21

 Tekni pengumpulan data tersebut sebagai 

pendukung akan kessesuaian akan keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. 

Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari dalam penyelesaian akan putusan yang 

ditetapkan sudah mewujudkan keadilan yang sesunguhnya. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan metode atau teknik triangulasi. 

Metode triangulasi merupakan salah satu metode yang paling umum dipakai dalam 

uji validitas penelitian kualitatif. Trianggulasi teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999), ada 

4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsaan, yaitu : 

a. Triangulasi data atau sumber  data 

Triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan banyak sumber data. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Metode 

triangulasi data menggunakan sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, 

hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan trianggulasi dengan sumber 

derajat dicapai dengan jalan: 

                                                           
21

 Amiruddin, S.H., M. Hum dan H.Zainal Asikin, S.H., S.U, Pengantar Motode Penelitian Hukum. 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 65. 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

b. Membandingkan akan dikatakan didepan umum dengan dikatakannya 

secara pribadi; 

c. Membandingkan akan dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan dikatannya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan; dan 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong 2006:331). 

b. Triangulasi pengamat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan 

data. Penelitian dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (expert 

judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpilan data. 

c. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan sudah memasuki syarat. 

d. Triangulasi metode 

Penggunaan barbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Penelitian ini si peneliti melakukan metode 

wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. 
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Penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi data atau sumber  data dan 

trianggulasi pengamat terhadap derajat dicapai dengan jalan : 

a. Menggunakan sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil 

observasi atau juga dengan mewawancarai narasumber terhadap 

penyelesaian sengketa konsumen antara PT. Sinarmas Multifinance dan 

Etik Sri Sulanjari. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, seperti 

penulis melakukan hasil pengamatan terhadap putusan Mahkamah Agung 

Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 dengan dilakukan wawancara terhadap 

pihak-pihak yang melakukan penyelesaian sengketa antara PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari; 

c. Membandingkan akan dikatakan orang didepan umum dengan dikatakan 

secara pribadi, sebagaimana penulis mengumpulkan data dalam bentuk 

wawancara sebagai pendukung terhadap penafsiran secara pribadi oleh 

penulis. 

d. Membandingkan hasil wawancara sebagai suatu bentuk dokumen  atau 

kepustakaan yang berkaitan akan memperkuat bukti sah terhadap 

keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Sinarmas Multifinance dan 

Etik Sri Sulanjari sesuai perjanjian pembiayaan dana tunai dengan 

jaminan BPKB yang sah secara hukum yang berlaku. 
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3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, 

bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri 

dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka 

dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri 

dari berbagai penafsiran yang terkenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis 

normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama 

dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.  

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data 

sebaiknya dilakukan segera setelah penelitian meninggalkan lapangan. Sebenarnya 

pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, 

namun sebagian besar konsetrasi untuk menganalisis dan menginterprestasi data itu 

tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Proses analisis data 

itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan 

hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat 

digunakan untuk merumuskan hipotesa. Pada analisis data tema dan hipotesa lebih 

diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber 

data yang ada.
22

 

                                                           
22

 Ibid Burhan Ashshofa, S.H. Hlm. 66. 
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Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai 

sumber data penelitiannya.
23

 Tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah : 

a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data 

hukum positif tertulis 

b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum 

c. Perumusan kaidah-kaidah hukum 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat 

deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif 

terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur 

hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 

atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian. Penyelesaian sengketa antara kosumen dan pelaku 

usaha yang mencerminkan perwujudan mekanisme yang tepat dan benar, 

sebagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang menyeimbangkan hak dan 

kewajiban pelaku usaha dengan efisien dan efektif dengan memperlihatkan nilai-nilai 

sesuai prinsip akan kepastian hukum, keadilan atau keseimbangan dan kemanfaatan 

yang terwujud dalam pencapaian perlindungan hukum antara PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari.  

 

 

                                                           
23

 Ibid Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., Hlm.107. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum PT. Sinarmas Multifinance 

Perusahaan PT. Sinarmas Multifinance (Simas Finance) merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan termasuk pembiayaan 

sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT. Sinar Supra Leasing Company, lalu 

berganti nama menjadi PT. Sinar Supra Finance Co., dan akhirnya memilih 

nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995 seluruh saham 

perusahaan dibeli oleh PT. Sinarmas Multiartha Tbk, sebuah perusahaan 

investasi dibawah kelompok usaha Sinarmas. Pada Februari 1995, PT. Sinarmas 

Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT. Sinar Supra Finance dan mengganti 

nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT. Sinarmas Multifinance pada 

tahun1996.  

Pada Juni 1996, sesuai pedomen Depaertemen Keuangan Republik 

Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT. Sinarmas 

Multiartha TBK kepada Simas Finance. Ketentuan dengan laporan keuangan 

Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar 
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Rp. 521 milyar. PT. Sinarmas Multifinance meberikan pelayanan kepada 

konsumen dengan cepat, jaminan aman dan angsuran ringan antara lain: 

pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil dan pembiayaan dana tunai. 
24

 

Hal ini dilakukan penelitian khusus hanya pada pembiayaan dana tunai 

di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance dengan cepat, 

syarat mudah, jaminan BPKB dan angsuran terendah. Tindakan ini dilakukan 

oleh lembaga pembiayaan konsumen khususnya PT. Sinarmas Multifinance 

memberikan perhatian akan kebutuhan konsumen seperti halnya : keperluan 

usaha, pendidikan, pernikahan, permodalan, biaya rumah sakit, dan lain-lainnya. 

Konsumen yang akan melakukan transaksi pembiayaan dana tunai terhadap PT. 

Sinarmas Multifinance harus wajib memenuhi syarat akan jaminan BPKB baik. 

Jenis-jenis sepeda motor yang BPKB-nya bisa dijaminkan untuk mendapatkan 

pembiayaan dana tunai dengan cepat yakni : Sepeda motor dengan merek 

Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.  Perwujudan untuk mendapatkan 

pembiayaan dana tunai dari PT. Sinarmas Multifinance, konsumen perlu 

melengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut : 

a) Fotokopi STNK Motor 

b) Fotokopi BPKB Motor + Asli 

c) Fotokopi KTP Suami/Istri 

d) Fotokopi KK ( Kartu Keluarga ) 

                                                           
24

  Http://www.simasfinance.co.id.  

http://www.simasfinance.co.id/
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e) Surat Keterangan Penghasilan / SKU / Slip Gaji 

f) Rekening Listrik/PBB/PAM 

g) Jika konsumen mengontrak cukup dengan Surat Keterangan Domisili  

 

4.1.2 Kasus Posisi 

4.1.2.1 Subyek Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan BPSK Kota 

Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska pada tanggal 08 Mei 

2012 yang diperjelas dan dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska pada tanggal 22 

Mei 2012. Kemudian kasasi akan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 pada tanggal 22 November 2012. Adapun pihak yang 

bersengketa sebagai berikut : 

1) Etik Sri Sulanjari, yang beralamt di Jl. Hasanudin No. 117, 

RT.001/RW.001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta selaku Konsumen. 

2) PT. Sinarmas Multifinance, Perseroan Terbatas yang 

berkedudukan di Jl. Lombok No. 71, Jakarta Pusat, dalam hal 

ini memberikan Kuasa kepada Endah R. Ariyani, SH., Heri 

Hartanto, SH., M.Hum dan M. Nur Isnaini Megantara, SH, 
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Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ir. 

Sutami No. 36 A, Kentingan, Surakarta selaku Pelaku Usaha. 

4.1.2.2 Objek Hukum Putusan  Mahkamah Agung Nomor 

589K/Pdt.Sus/2012 

1) Perjanjian pembiayaan Konsumen dan yang pemberian 

jaminan secara kepercayaan Nomor: 911041101941, yang 

dibuat dan ditandatangani (disepakati bersama antara pengadu 

dan teradu pada tanggal 15 April 2011) atas pengkualifikasian 

pembiayaan dana tunai, dinyatakan batal demi hukum. 

2) Perjanjian yang terdapat klausula baku yang telah disepakati 

antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari, 

dinyatakan hahwa pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 

ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat 

(3) UUPK klausul perjanjian yang demikian dinyatakan batal 

demi hukum. 

3) Konsumen untuk mengembalikan uang lunas yang pernah 

diterimanya sebesar Rp. 2.322.000,00 setelah dikurangi 

angsuran yang sudah dilaksanakan. 
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4.1.2.3 Alur Kasus Putusan  Mahkamah Agung Nomor 

589K/Pdt.Sus/2012 

Adapun perkara permasalahan yang disengketakan antara 

konsumen dan pelaku usaha sebagai berikut : 

Pada tanggal 1 April 2011 Konsumen mendatangi kantor PT. 

Sinarmas Multifinance cabang Surakarta di Jl. RM Said No. 142 Surakarta 

untuk mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive 

No. Polisi AD 2291 TU, warna kuning metalic, atas nama Etik Sri 

Sulanjari. Selanjutnya, PT. Sinarmas Multifinance memenuhi permohonan 

Etik Sri Sulanjari dengan memberikan pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,00 

(empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya adminitrasi yang 

dibuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan 

secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 9110141101941, tanggal 15 April 

2011. Ketentuan bunga 33,1713% per tahun, dan jaminan dalam jangka 

waktu 24 bulan dan mewajibkan Etik Sri Sulanjar untuk membayar 

angsuran utang pokok dan bunganya sebesar Rp. 297.000,00 (dua ratus 

sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada selambat-lambatnya tanggal 15 

setiap bulannya. 
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Perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara 

kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 dilaksanakan dengan 

jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydriver No. Polisi AD 

2291 TU, warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari kemudian 

telah diterbitkan Sertifikat Fidusia Nomor: W9.09872.AH.05.01.TH.2012, 

tertanggal 28 Maret 2012. Ketika angsuran ke-9 yang jatuh tempo pada 

tanggal 15 Januari 2012, Etik Sri Sulanjari mengalami keterlambatan 

pembayaran dan baru membayar angsuran pada tanggal 08 Februari 2012 

dan angsuran ke-11 (jatuh tempo tanggal 15 Maret 2012), Etik Sri 

Sulanjari tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang 

pokok dan bunganya kepada PT. Sinarmas Multifinance. 

Kemudian tanggal 15 Maret 2012, PT. Sinarmas Multifinance  

telah melakukan penagihan angsuran ke-10 dan ke-11 kepada Etik Sri 

Sulanjari, tetapi Etik Sri Sulanjari tetap tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya. Keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2012, PT. 

Sinarmas Multifinance kembali melakukan penagihan, tetapi Etik Sri 

Sulanjari tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran ke-

10 dan ke-11. Maka Staff PT. Sinarmas Multifinance melakukan 

penyitaan terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki 

Skydrive No Polisi AD 2291 TU, warna kuning metalic, atas nama Etik 

Sri Sulanjari. Dengan demikian, Etik Sri Sulanjari secara sukarela 

memberikan kunci kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 
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sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, warna kuning 

metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari kepada Staff PT. Sinarmas 

Multifinance. 

4.1.2.4 Pertimbangan Dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Hingga  Mahkamah Agung Nomor 

589K/Pdt.Sus/2012 

Pertimbangan dan Putusan Hakim yang dapat dikaji diantara  

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta 

Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska, Pengadilan Negeri Surakarta 

Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska dan Mahkamah Agung Nomor 

589K/Pdt.Sus/2012, sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Arbiter  Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska pada tanggal 08 Mei 2012, memutuskan : 

1) Majelis mempertimbangkan bahwa keterangan akan perjanjian 

yang dilakukan antara PT. Sinarmas Multifinance Surakarta 

dengan Etik Sri Sulanjari sebagai Pengadu adalah perjanjian 

Refinancing, sehingga yang diterima oleh Pengadu (konsumen) 

adalah sejumlah uang. Kegiatan Refinancing hanyalah dapat 
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dilakukan oleh perusahaan pembiayaan Infrastruktur yang 

meliputi : (a) Pemberian pinjaman langsung (direct lending) 

untuk pembiayaan infrastruktur; (b) Refinancing atas 

infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau; (c) 

Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang 

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur (Pasal 5 Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan). 

Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan oleh Pengadu dan 

Teradu merupaka perjanjian Refinancing, maka : 

a) Objek perjanjian yang berupa kendaraan bermotor, tidaklah 

termasuk salah satu jenis Refinancing, yang diperbolehkan 

Pasal 5 Pengaturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan. 

b) Kendaran bermotor yang menurut perjanjian yang dilakukan 

antara pengadu dengan teradu dinyatakan akan dibeli 

berdasarkan pembiayaan yang disediakan teradu, ternyata 

telah ada sebelum perjanjian ada, dan telah menjadi milik 

pengadu sebelum perjanjian tersebut ada. 

2) Perjanjian yang dilakukan antara Pengadu dan Teradu, tidak 

memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, khususnya Pasal 1320 

nomor 4 jo Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian yang dilakukan 

tidaklah memiliki klausula yang halal, dikarenakan bertentangan 
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dengan Undang-Undang. Perjanjian yang dilakukan antara 

Pengadu dan Teradu dinyatakan batal demi hukum. 

3) Perjanjian tentang kekuatan mengikat dari klausula baku yang 

dilakukan antara Pengadu dan Teradu, yakni Teradu telah 

mengubah perjanjian secara sepihak, tanpa meminta persetujuan 

terlebih dahulu dari pengadu untuk pembayaran secara angsuran, 

diubah diwajibkan untuk pembayaran secara keseluruhan, 

walaupun perjanjian berakhir. Teradu bertentangan dengan Pasal 

18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) 

UUPK klausul perjanjian yang demikian dinyatakan batal demi 

hukum. Hal ini diperhatikan dengan seksama huruf (tulisan) 

yang terdapat pada halaman ke dua dari perjanjian pembiayaan 

konsumen dan pemberikan jaminan secara kepercayaan nomor : 

911041101941, yang dibuat dan ditandatangani antara pengadu 

dengan teradu, bentuk dan besarnya, tidak dapat dibaca secara 

jelas. 

4) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menghukum 

pelaku usaha dengan menyatakan bahwa : 

a) Perjanjian pembiayaan Konsumen dan yang pemberian 

jaminan secara kepercayaan Nomor: 911041101941, yang 

dibuat dan ditandatangani (disepakati bersama antara 
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pengadu dan teradu pada tanggal 15 April 2011), dinyatakan 

batal demi hukum. 

b) Memerintahkan kepada Teradu mengembalikan kendaraan 

bermotor suzuki No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning 

metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari, kepada pengadu dalam 

keadaan yang sama seperti saat penarikan. 

c) Membebankan kepada pengadu untuk mengembalikan uang 

tunai yang pernah diterimanya sebesar Rp. 2.322.00,00 

setelah dikurangi angsuran yang sudah dilaksanakannya. 

d) Memerintahkan kepada Teradu menyerahkan Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB) Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK), atas kendaraan bermotor Suzuki 

Skydrive No. Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, 

atas nama Etik Sri Sulanjari, kepada Pengadu. 

e) Membebankan kepada pihak Teradu untuk memberikan ganti 

rugi kepada Pengadu atas penarikan kendaraan Suzuki 

Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas 

nama Etik Sri Sulanjari, berupa biaya transportasi sejak 

kendaraan ditarik maksimal 26 hari kerja dengan ganti rugi 

per harinya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau 

sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu 
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rupiah) yang dapat dikurangkan dari kewajiban Pengadu 

kepada Teradu. 

Keberatan dengan putusan BPSK Surakarta, PT. Sinarmas 

Multifinance mengajukan banding di Pengadilan Negeri Surakarta. 

Pokok keberatan Permohonan/PT. Sinarmas Multifinance adalah 

agar putusan BPSK Kota Surakarta Nomor: 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska Ska pada tanggal 08 Mei 2012 dibatalkan. 

b. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska pada tanggal 22 

Mei 2012, memutuskan : 

1) Hakim menyimpulkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen 

dan pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941 tanggal 15 April 2011 tersebut terdapat 

suatuklausula yang palsu, yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk 

menyembunyikan klausula yang sebenarnya yang tidak 

diperbolehkan, oleh karenanya perjanjian tersebut telah 

melanggar ketentuan Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUHPerdata, 

sehingga sebagai konsekunsinya perjanjian tersebut adalah batal 

demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim sependapat 

dengan BPSK sebagaimana termuat dalam Putusan BPSK 

Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska tanggal 8 Mei 2012. 
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2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sependapat dengan 

Majelis Hakim BPSK Kota Surakarta Putusannya Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska pada tanggal 08 Mei 2012 mengenai 

pelaku usaha bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK 

klausul perjanjian yang demikian dinyatakan batal demi hukum. 

3) Majelis BPSK Kota Surakarta mempertimbangkan dapat 

dibenarkan bila pemohon keberatan bersasarkan sertifikat fidusia 

yang dimilikinya dapat melakukan penarikan terhadap benda 

jaminan dari tangan pemegang benda jaminan bila debitur 

melakukan wanprestasi, namun tindakan tersebut haruslah di 

sertai dengan pengamanan dari pihak Kepolisian ditetapkan 

Peraturan Kepala  Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan penarikan 

kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian PT. Sinarmas 

Multifinance tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam 

Peraturan Kepala  Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 

4) Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

menentukan putusan BPSK Surakarta mengenai ganti rugi, maka 

perlu ditetapkan agar pemohon keberatan membayar ganti rugi 
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kepada termohon keberatan sebesar Rp. 15.000,00 per hari 

dengan ketentuan maksimal 26 hari, sehingga total yang harus 

dibayar pemohon keberatan Rp. 390.000,00. 

5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, yakni : 

a. Majelis Hakim  Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012, permohonan 

pemohon keberatan ditolak atau dibatalkan.  

b. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Surakarta dibatalkan 

atau menolak keberatan pemohon dan menghukum untuk 

membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00. Keberatan 

dengan putusan Pengadilan Negeri Surakata, PT. Sinarmas 

Multifinance mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.  

c. Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

589K/Pdt.Sus/2012 pada tanggal 22 November 2012, memutuskan : 

1) Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung  yaitu tidak 

salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Pengadilan Tinggi 

sudah tepat dan benar. Perjanjian yang dibuat antara pemohon 

keberatan dan termohon keberatan terdapatklausula yang palsu 

yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk menyembunyikan klausula 

sebenarnya yang tidak diperbolehkan. 
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2) Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2000, diambil putusan yaitu menolak permohonan kasasi 

dari PT. Sinarmas Multifinance. Dengan demikian, menghukum 

pemohon kasasi dahulu sebagai pemohon keberatan untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 

500.000,00. 

 

4.1.3 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Di 

Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang 

Surakarta 

Hasil penelitian penulis terhadap Putusan Arbiter  Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska pada 

tanggal 08 Mei 2012, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 

105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska pada tanggal 22 Mei 2012 hingga Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 pada tanggal 22 November 2012 

kesenjangan hukum dalam penyelesaian dari non litigasi dan litigasi antara PT. 

Sinarmas Multifinance sebagai pelaku usaha dan Etik Sri Sulanjari sebagai 

konsumen mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan secara 

kepercayaa Nomor: 911041101941 dibuat dan ditandatangani (disepakati 
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bersama antara pengadu dan teradu pada tanggal 15 April 2011), dinyatakan 

batal demi hukum. 

Kesesuaian akan putusan Putusan Hakim Majelis Arbiter  Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta hingga Mahkamah Agung 

memperlihatkan kesenjangan hukum tersebut yakni :  

Pertama, pengkualifikasian perjanjian pembiayaan infrastruktur. Ketua 

Dra. Sri Wahyuni, M.M dan Anggota P.Bambang Ary Wibowo, SH dan Kelik 

Wardiono, SH. MH dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Surakarta memutuskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. Sinarmas 

Multifinance dengan Etik Sri Sulanjari adalah perjanjian Refinancing dalam 

gugatan konsumen. Ketidakterimaan pelaku usaha atas putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga mengajukan gugatan pada 

Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana hasil putusan tersebut tetap 

menyatakan batal demi hukum. Sejalanjutnya, pelaku usaha pun kembali 

mengajukan kasasi dan putusan menyatakan putusan yang sama. Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang diidrikan khusus untuk 

melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek 

infrastruktur. 
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Kegiatan Refinancing hanyalah dapat dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan Infrastruktur berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan meliputi : 

(a) Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan 

infrastruktur; 

(b) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau;  

(c) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan 

dengan pembiayaan infrastruktur. 

Pengkualifikasian perjanjian pembiayaan infrastruktur diketahui bahwa 

perjanjian yang dilakukan antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, khususnya Pasal 1320 

ayat (3) dan 4 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa 

perjanjian yang dilakukan tidaklah memilikiklausula yang halal karena 

bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum. 

Hakim Parulian Lumbantoruan, S.H, MH sebagai ahli hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan pengkualifikasian Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta hingga Mahkamah Agung yang 

memutusakan perjanjian antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari yaitu pembiayaan infrastruktur  dengan maksud bahwa : 
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“Pertimbangan hukum dan putusan Arbiter  Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska hingga Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 menyatakan perjanjian 

pembiayaan infrastruktur dengan maksud pembiayaan 

infrastruktur adalah perjanjian khusus untuk melakukan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana. Pengkategorian 

akan Etik Sri Sulanjari sebagai konsumen dengan perjanjian 

Refinancing atau penyediaan dana, sebagaimana kepentingan 

dana tersebut yang diberikan kepada Etik Sri Sulanjari untuk 

menyatakan proyek dalam memenuhi sarana prasarana seperti : 

jalan tol, transportasi, air minum dan lain-lainnya oleh PT. 

Sinarmas Multifinance (Hasil wawancara pada Rabu, 10 

Februari 2016 pukul 13:30 wib di Pengadilan Negeri 

Surakarta)”. 

 

Kedua, perjanjian tentang kekuatan mengikat dari klausula baku yang 

dilakukan antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari. PT. 

Sinarmas Mutifinance bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi : 

“ Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. 

 

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK klausul perjanjian yang demikian 

dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan hukum dinyatakan perjanjian 

pembiayaan antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari dengan 

jaminan secara kepercayaan nomor 911041101941 yang dibuat dan 

ditandatangani, dalam pertimbangan putusan bentuk dan besarnya tidak dapat 
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dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti yang berada pada 

klausula baku perjanjian pembiayaan tersebut. 

Titi Hermawati Soeryabrata, S.H, MH sebagai ahli hukum unsur pelaku 

usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang menyatakan bahwa : 

“Kesepakatan konsumen terjadi sebelumnya pelaku usaha 

sudah memberikan informasi mengenai pembiayaan dengan 

bukti pendatanganan dalam perjanjian pebiayaan dana tunai 

tersebut. Pada Pasal 7 (b) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, berbunyi :  

 

“Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan“. 

 

Ketentuan perjanjian terdapat klausula baku yang harus 

terlebih dahulu dibaca, diketahui dan dipahami konsumen  

seperti syarat-syarat prosedur perjanjian, bunga pembiayaan, 

angsuran pembiayaan dan lain-lainnya. Perjanjian pembiayaan 

menjamin sah, ketika pendatanganan si konsumen akan 

kesepakatan sebelumnya supaya terlaksana dengan tidak ada 

ketentuan yang dilanggar selama angsuran berlangsung.  (Hasil 

wawancara pada Jumat, 7 April 2016 pukul 11:30 wib di 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang)”. 

 

Kedua kesenjangan hukum yang terdapat dalam Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Surakarta hingga Putusan Mahkamah Agung 

memberikan penegasan akan segala perihal untuk meluruskan kebenaran yang 

sesungguhnya.   Pelaksanaan untuk kedepannya pengkualifikasian perjanjian 

pembiayaan dan klausula baku harus dengan sah antara pelaku usaha seperti PT. 

Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari. Hal ini berdampak supaya tidak 
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ada kembali kesenjangan dalam putusan, sebagaimana dapat memberikan 

keseimbangan yang harus didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen jika 

mengalami sengketa konsumen. 

 

4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian 

Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga 

Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta 

Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 

 

Hasil Penelitian penulis menyatakan bahwa konsumen ingin bertransaksi 

dagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan 

pembiayaan baik pembiayaan kredit dana tunai, sepeda motor, mobil dan lain-

lainya. Perusahaan pembiayaan konsumen sudah memberikan informasi 

perjanjian yang tepat, jujur dan jelas, hanya saja konsumen tidak dapat 

memahami benar dan tepat isi perjanjian seperti bunga terlalu tinggi dan 

ketentuan lain-lainnya dalam perjanjian sehingga ketidakmampuan  minimnya 

menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. 

Bapak Eka Hari Kartana. S.sos. Amd sebagai ahli hukum KASI 

Perlindungan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakara 

menyatakan bahwa : 
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“Perjanjian yang telah disepakati antara pelaku usaha dan 

konsumen telah sah. Kondisi konsumen memiliki posisi lemah 

dikarenakan tidak sepenuhnya memahami akan perjanjian 

berkaitan Undang-Undang atau aturan yang mendukung dalam 

interaksi dagang tersebut. (Hasil wawancara pada Rabu, 10 

Februari 2016 pukul 11:00 wib di Kantor Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Surakarta)”. 

 

 

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 589K/Pdt.Sus/2012 yaitu Perjanjian pembiayaan konsumen dan 

pemberian jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 

tanggal 15 April 2011 menimbulkan suatu klausula yang palsu, yaitu perjanjian 

tersebut dibuat untuk menyembunyikan klausula yang sebenarnya yang tidak 

diperbolehkan, oleh karenanya perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan 

Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUHPerdata, sehingga sebagai konsekunsinya 

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim 

sependapat dengan BPSK sebagaimana termuat dalam Putusan BPSK Nomor: 

02-6/LS/IV/2012/BPSK.Ska tanggal 8 Mei 2012 yang terdahulu. 

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni 

syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu : 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 

c. Adanya objek, dan 

d. Adanya kausa yang halal. 
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Hal ini dikatakan klausula yang palsu yaitu perjanjian tersebut dibuat 

untuk menyembunyikan klausula sebenarnya yang tidak diperbolehkan. 

Pernyataan tersebut sama dengan adanya kausa yang tidak halal artinya suatu 

sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. 

Hakim Parulian Lumbantoruan, S.H, MH sebagai ahli hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta menerangkanklausula yang palsu menerangkan 

bahwa :  

“Ketiga hakim yang memutuskan perkara pada kasus antara 

PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari yaitu : hal ini 

berkaitan dengan adanya perjanjian pembiayaan atas barang. 

Tetapi perjanjian Refinancing atas infrastruktur yang telah 

dibiayai pihak lain berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan. Peristiwa kronologis pada kasus PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari adalah perjanjian 

Refinancing, sehingga yang diterima oleh pengadu (konsumen) 

adalah dalam bentuk sejumlah uang atau jasa.  Pengadu 

menerima uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00 dari PT. 

Sinarmas Multifinance Surakarta. (Hasil wawancara pada 

Rabu, 10 Februari 2016 pukul 13:30 wib di Pengadilan Negeri 

Surakarta)”. 

 

 

Penerapan hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa 

konsumen antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari atas 

perjanjian pembiayaan melalui non litigasi atas putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska secara abritrase  
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hingga litigasi pada Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 belum 

memperlihatkan keadilan terutama pada PT. Sinarmas Multifinance. 

Peninjauaan Kembali akan putusan Makhamah Agung Nomor : 

589K/Pdt.Sus/2012 tersebut memberikan suatu pandangan yang sangat nyata 

supaya untuk kedepannya tidak terjadi, sebagaimana kesenjangan akan 

penerapan kualifikasi yang belum benar dan tepat. Tindakan hukum ternyata 

dalam putusan Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 tidak dapat 

dilakukan dikarenakan masa waktu sudah lewat dari 180 hari Kasasi Ke 

Peninjauan Kembali. 

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan 

kepada pihak yang bersengketa atas keseimbangan antara kedua belah pihak 

yang melakukan kesepakatan terhadap perjanjian pembiayaan. Perjanjian 

pembiayaan kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen meliputi 

ketentuan hak dan kewajiban yang harus seimbang dalam pelaksanaanya. 

Konsumen melakukan suatu transaksi pembiayaan terhadap pelaku 

usaha seringkali tidak memahami benar akan perjanjiaan pembiayaan, sebagai 

klausula baku yang terdapat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian. 

Kemudian berdampak negatif kerugian yang ada pada konsumen sehingga 

menuntut kerugian tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga 

ke jalur pengadilan. Masalah hukum seperti ini kerapkali tiada henti dalam 

setiap daerah, padahal adanya suatu kelalaian dari salah satu pihak yakni 
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konsumen terkadang tidak hati-hati dalam melakukan transaksi pembiayaan 

kepada konsumen. Hal memberikan suatu ketentuan dalam aturan-aturan 

sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen, tetapi disatu sisi perlu juga 

akan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha seperti PT. Sinarmas 

Multifinance mengenai perjanjian pembiayaaan dana tunai yang telah disepakati 

oleh Etik Sri Sulanjari. PT. Sinarmas Multifinance memerlukan suatu 

perlindungan hukum untuk perjanjian yang sah dalam pembayaran kembali 

akan pelunasan pembiayaan dana tunai tersebut. 

Titi Hermawati Soeryabrata, S.H, MH sebagai ahli hukum, unsur pelaku 

usaha Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang menerangkan bahwa: 

  “Perlindungan hukum kedepannya kepada pelaku usaha 

diharapkan memberikan informasi dengan menerangkan secara 

jelas, tepat dan benar mengenai perjanjian pembiayaan yang 

akan disepakati bersama konsumen dan harus memperkuat 

perjanjian tersebut agar mencegah konsumen yang tidak 

beritikad baik. 

Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen agar tidak 

diperlakukan pelaku usaha secara sewenang-wenang yaitu 

sebelum melakukan perjanjian antara pelaku usaha harus 

memperhatikan, mengetahui dan memahami perjanjian yang 

diterangkan oleh pelaku usaha. Tindakan ini dilakukan supaya 

konsumen tidak menjadi korban akan perbuatan pelaku usaha 

yang curang (Hasil wawancara pada Selasa, 10 Mei 2016 pukul 

11:30 wib di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Semarang)”. 
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Tri Widiastiningsih, S.H, MM sebagai ahli hukum, unsur Pemerintah 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang menerangkan 

pengeksekusian konsumen yang teah wanprestasi bahwa : 

Ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan berdasarkan 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen tidak ikut campur akan pengeksekusian 

barang sebagai jaminan. Selanjutnya, pengeksekusian barang 

sebagi jaminan dapat dilakukan penyelesaiannya di Pengadilan 

Negeri (Hasil wawancara pada Selasa, 4 Mei 2016 pukul 09:00 

wib di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang)”. 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Di 

Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang 

Surakarta 

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian 

pembiayaan dana tunai antara PT. Sinarmas Multifinance dengan Etik Sri 

Sulanjari dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan Konsumen PT. 

Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta memiliki kesenjangan hukum. 

Kesesuaian yang terjadi akan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  

Nomor (BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta 

mengarahkan penyelesaian sengketa ke Mahkamah Agung Nomor : 

589K/Pdt.Sus/2012 menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan dana tunai antara 
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PT. Sinarmas Multifinance sebagai pelaku usaha dan Etik Sri Sulanjari sebagai 

konsumen yakni batal demi hukum. 

Putusan akhir Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 terkait 

pertimbangan mempertegas bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh 

karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex 

Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pada hakekatnya mengenai 

penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak 

dapat dipertimbangkan  dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenan 

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang 

berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undanng-Undang No. 5 

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009). 

Pernyataan batal demi hukum terdapat dalam pertimbangan hukum dan 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska hingga Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 yaitu : Pertama,  Pengkualifikasikan Perjanjian Pembiayaan 

Infrastruktur. Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim hingga Mahkamah 
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Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 bahwa penerapan hukum atas kualifikasi 

yang tidak benar dan tidak tepat dinyatakan perjanjian pembiayaan 

infrastruktur.  

Hakim Parulian Lumbantoruan, S.H, MH sebagai ahli hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan pengkualifikasian oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta hingga Mahkamah Agung yang 

memutuskan perjanjian antara PT. Sinarmas Multifinance mempertegas 

pengkategorikan perjanjian pembiayaan menerangkan bahwa : 

“Pertimbangan hukum dan putusan Hakim Majelis Arbiter  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor : 

02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska hingga Putusan Mahkamah 

Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 tidak tepat dan tidak benar 

perjanjian pembiayaan infrastuktur dikerenakan berdasarkan 

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perusahaan 

pembiayaan infrastruktur merupakan badan usaha yang khusus 

didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Jenis objek 

pembiayaan infrastruktur dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 

adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, 

infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum, infrastruktur 

air limbah, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur 

ketenagalistrikan, infrastruktur minyak dan gas bumi.  

Perjanjian pembiayaan dana tunai antara PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari merupakan perjanjian 

pembiayaan konsumen., sebagaimana tidak bertentangan 

dengan aturan hukum yang berlaku. Pengertian Pembiayaan 

Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 

dengan  pembayaran secara angsuran, sebagaimana  

penggolongan pembiayaan konsumen diatur dalam Pasal 3 

huruf d Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan. (Hasil wawancara pada Rabu, 10 
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Februari 2016 pukul 13:30 wib di Pengadilan Negeri 

Surakarta)”. 

 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat 

syarat sahnya perjanjian, yaitu : 

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak 

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. 

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau 

lebih dengan pihak yang lainnya. Pernyataan kehendak itu tidak dapat 

dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan 

kehendak yaitu dengan : 

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis  

2. Bahasa yang sempurna secara lisan 

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena 

dalam kenyataannya sering sekali seseorang menyanpaikannya dengan 

bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya 

4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya 

5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima para pihak lawan 

(Sudikno Mertokusumo, 1987 : 7) 

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak 

yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tulisan. Tujuan 

pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberi kepastian hukum 
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bagi para pihak  dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa 

di kemudian hari. 

b. Kecakapan Bertindak  

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 

menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian 

haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk 

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-

Undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan 

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan 

adalah telah berumur 21 tahun dan atau status kawin. Orang yang tidak 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum : 

1. Anak dibawah umur 

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan 

3. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata) 

Perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

SEMA No.3 Tahun 1963. 

c. Adanya Objek Perjanjian 

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah 

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur 
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(Yahya Harahap, 1986 : 10; Metrokusumo, 1987 : 36). Prestasi ini terdiri dari 

perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas : 

1) Memberikan sesuatu 

2) Berbuat sesuatu dan  

3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal1234 KUH Perdata). Misalnya, jual beli 

rumah. 

d. Adanyaklausula yang halal 

Pada Pasal 1337 KUH Perdata disebutkanklausula yang terlarang. 

Suatu sebab adalah halal adalah terlarang apabila bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.  

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu 

dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan 

untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Jika para pihak tidak ada yang 

keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat 

tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari 

semula perjanjian itu dianggap tidak ada. 
25

 Perjanjian pembiayaan dana tunai 

dengan jaminan BPKB tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 ayat ke-4 

dinyatakan sudah memenuhi perjanjian suatu sebab yang halal. Perjanjian 

pembiayaan dana tunai PT. Sinarmas Multifinance tidak bertentangan dengan 

aturan yang berlaku pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

                                                           
25

 Salim H.S., S.H., M.S,  Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta : Sinar 

Grafika, 2003, Hlm. 23-25. 
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Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan, lembaga pembiayaan meliputi : 

a. Perusahaan Pembiayaan  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan 

merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna 

usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. 

Perusahaan pembiayaan diatur pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, meliputi : 

1) Sewa Guna Usaha  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa guna usaha 

merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik 

secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna 

usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna 

usaha (Lesse) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 

angsuran. 

2) Ajank Piutang (Factoring) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, ajank piutang (factoring) 
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merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek 

suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 

3) Usaha Kartu Kredit dan/atau 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, usaha kartu kredit  

merupakan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan 

menggunakan kartu kredit. 

4) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  jo. Keputusan Menteri 

Keuangan No: 1251 Tahun 1988, lembaga pembiayaan konsumen (consumer 

finance) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana 

bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya 

dilakukan secara angsuran atau mencicil. Lembaga pembiayaan konsumen 

memiliki ciri khusus, antara lain : 

1. Merupakan sebuah kegiatan usaha; 

2. Bentuk penyedian dana untuk konsumen; 

3. Penyediaan dana tersebut dimasukan untuk pembelian barang 

yang sifatnya konsumtif; 

4. Pembayaran dilakukan secara mencicil. 
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Pembiayaan konsumen diberikan bertujuan untuk pengadaan barang 

konsumsi, seperti pembelian kendaraan bermotor,  alat-alat rumah tangga dan 

barang-barang lain yang sifatnya untuk dikonsumsi atau dinikmati oeh pihak 

konsumen. 
26

 Jenis-jenis perjanjian yang digunakan oleh pelaku usaha pada 

lembaga pembiayaan konsumen, yakni : 

a) Asas Kebebasan Berkontrak  

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang syarat-syarat 

sah perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

akibat hukum perjanjian yang sah. Ketentuan ini mengakui adanya kebebasan 

berkontrak atau membuat perjanjian dan kekuatan berlakunya sama dengan 

kekuatan berlakunya undang-undang. Pembiayaan proyek dilaksanakan 

berdasarkan kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak-pihak.  

 

b) Perjanjian Pinjam Pakai Habis 

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis 

adalah perjanjian, dengan nama pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah 

barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan 

mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan 

keadaan yang sama. Sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. 

                                                           
26

 D.Y Witanto, SH, Hukukm Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek 

perikatan, pendaftaran dan eksekusi), Bandung : CV. Madar Maju. 2015. Hlm. 16-18  
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Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang 

berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang 

berkedudukan sebagai debitur. Barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah 

uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata pihak-pihak 

(perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan 

pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. 

c) Perjanjian Jual Beli Bersyarat 

Pernajian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara 

konsumen sebagai pembeli, dan produsen (supplier) sebagai penjual, dengan 

syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah 

perusahaan pembiayaan konsumen. 

Jaminan yang dilakukan pada pembiayaan konsumen sebagai berikut : 

a) Jaminan Utama 

Pembiayaan dalam bentuk kredit jaminan utamannya adalah 

kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada 

konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup 

membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah 

diterimannya. 
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b) Jaminan Pokok 

Jaminan utama untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan 

kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta 

jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan 

pembiayaan konsumen. 

c) Jaminan Tambahan 

Jaminan untuk pemberian Kredit Bank, dalam praktik perusahaan 

pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan 

konsumen. 

b. Perusahaan Modal Ventura 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura 

(venture capital company) merupakan badan usaha yang melakukan usaha 

pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima 

bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam 

bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, 

dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha 

perusahaan modal ventura meliputi : 
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a. Penyertaan saham (equity participation); 

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity 

participation); dan/atau 

c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue 

sharing) 

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan 

infrastruktur merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan 

usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi : 

a. Pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan 

infrastruktur; 

b. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau;  

c. Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan 

dengan pembiayaan infrastruktur. 

Sumber hukum perdata adalah perjanjian, dan undang-undang yang 

mengatur ketentuan tentang :  

a) Asas Kebebasan Berkontrak  

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang syarat-syarat 
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sah perjanjian dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

akibat hukum perjanjian yang sah. Ketentuan ini mengakui adanya kebebasan 

berkontrak atau membuat perjanjian dan kekuatan berlakunya sama dengan 

kekuatan berlakunya undang-undang. Pembiayaan proyek dilaksanakan 

berdasarkan kontrak yang sebelumnya telah dibuat oleh pihak-pihak.  

b) Pinjaman, Pembiayaan, Jaminan  

Pembiayaan proyek merupakan salah satu bentuk pinjaman (loan), jadi 

ketentuan hukum yang berlaku bagi pinjaman berlaku juga bagi pembiayaan 

proyek. Sumber hukum utama pinjaman adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Pinjaman dikaitkan dengan dengan jaminan benda atau perseorangan. Jaminan 

benda biasanya berupa benda tak bergerak. Pada proyek jaminan tersebut dapat 

berupa aset perusahaan pengelola proyek atau proyek itu sendiri dijadikan 

jaminan. Sumber hukum utama bagi jaminan adalah Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pembiayaan dapat dilakukan dalam 

bentuk pembiayaan barang modal yang disebut sewa guna usaha (leasing), 

segala ketentuan mengenai bentuk sewa guna usaha berlaku juga bagi 

pembiayaan proyek. 

c) Pemborongan Pekerjaan 

Ketentuan pada Pasal 1601 b, Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616 Bab 

7 A Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian untuk 
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melakukan pekerjaan menjadi sumber hukum. Bentuk-bentuk konterak 

pemborongan perkerjaan tersebut antara lain : 

a. Kontrak pengupahan tradisional 

b. Kontrak pelaksanaan bersama 

c. Kontrak karya 

d. Kontrak bagi hasil 

e. Kontrak pola konsorsium 

f. Kontrak alih sewa bangun 

g. Kontrak alih pelaksana bangun 

Klasifikasi pembiayaan proyek dibagi menjadi 3 sektor yaitu : 

a. Pembiayaan Proyek Sektor Publik 

Pembiayaan proyek sektor publik bersumber dari dana yang disediakan 

oleh pemerintah, tidak terjadi likuidasi yang diikuti dengan pemberesan 

perusahaan. Sector publik antara lain : pembiayaan proyek kesehatan, air bersih, 

listrik, komunikasi, dan transportasi. Pembiayaan proyek sektor publik 

melibatkan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen terkait 

dengan sumber pembiayaan : 

1. Pinjaman pemerintah, 

2. Hibah pemerintah, 

3. Modal pemerintah, 
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4. Pinjaman luar negeri, 

5. Pinjaman dalam negeri nonpemerintah 

6. Dana cadangan  

Pembiayaan proyek sektor publik dapat diklasifikasikan lagi menjadi 2 

yaitu : 

1. Pembiayaan proyek termasuk pembiayaan sektor publik, sudah dapat 

diharapkan beroperasi secara komersial, antara lain seperti proyek 

bidang jasa perbankan dan asuransi. 

2. Proyek nonperusahaan terdiri atas proyek social dab proyek 

infrastruktur. Proyek social adalah proyek yang produknya tidak 

dijual secara komersial, misalnya proyek di bidang kesehatan dan 

pendidikan. Sedangkan proyek infrastruktur adalah proyek yang 

produknya dapat dijual secara komersial, tetapi sampai batas tertentu 

saja, misalnya proyek jalan raya dan irigasi. 

b. Pembiayaan Proyek Sektor Swasta 

Pembiayaan proyek sektor swasta dengan sumber dana adalah private 

loan. Resiko yang dihadapi adalah proyek diambil alih oleh penyandang dana 

sepenuhnya, atau perusahaan swasta yang bersangkutan mengalami likuidasi 

yang diikuti dengan pemberesan. Sektor swasta antara lain pembiayaan proyek 

pendidikan, taman hiburan, perumahan, perkebunan dan olahraga. 
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c. Pembiayaan Proyek Sektor Publik dan Swasta 

Pembiayan proyek secara patungan antara sektor publik dan sektor 

swasta terjadi apabila kedua pihak berkepentingan. Caranya adalah pembiayaan 

dengan menyertakan modal (investasi) sektor swasta ke dalam perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola proyek. Patungan 

perusahaan swasta dapat mengendalikan resiko karena perusahaan BUMN 

pengelola proyek memperoleh pembiayaan dari dana pemerintah (negara). 

Pemerintah melalui perusahaan BUMN melakukan pembinaan terhadap 

perusahaan swasta nasional yang berkepentingan. Patungan sektor public dan 

swasta antara lain adalah pembiayaan proyek taman hiburan, objek wisata, dan 

infrastruktur. 

Pengkategorian perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan 

perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau 

Koperasi. Status badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengawasan dan pembinaan diatur oleh 

Menteri. Ketiga lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung 

dari masyarakat dalam bentuk, yakni giro, deposito dan tabungan. Saham 

perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan 

infrastruktur yang berbentuk Perseroan terbatas dapat dimiliki oleh : 

a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia; 

b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan 

Hukum Indonesia (usaha Patungan). 
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Pengkualifikasian perjanjian pembiayaan infrastruktur PT. Sinarmas 

Multifinance tidak tepat, menurut O.P. Simorangkir memberikan pengertian 

pembiayaan infrastruktur (proyek)  dengan menyatakan bahwa : 

“Pembiayaan proyek sebagai suatu pembiayaan dari berbagai 

macam sumber keuangan yang diperlukan untuk menilai, 

mendirikan dan memulai berkerjaanya suatu bermodal besar, 

dimana pinjaman untuk proyek tersebut biasanya diberikan 

oleh suatu sindikasi bank, dan jaminan keuangan atas 

pengembalian pinjaman tersebut sering hanya digantungkan 

pada arus uang tunai (pemasukan) di masa yang akan datang, 

dan tidak tergantung pada jaminan pihak ketiga” (Sunaryo, 

2009:141). 

Pembiayaan infrastruktur (proyek) pada dasarnya merupakan salah satu 

versi dari pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank. Hanya saja dalam 

pembiayaan proyek, pengembalian pinjaman berdasarkann penghasilan yang 

diperoleh dari proyek yang dibiayai dengan pinjaman itu sendiri. Oleh karena 

itu, pengaturan tentang pembiayaan proyek pada prinsipnya juga tidak jauh 

berbeda dengan dasar hukum yang berlaku dalam pemberian pinjaman jenis 

lainnya.
27

 

                                                           
27

 I Dewa Made Dwi Sanjaya. Pembiayaan Infrastruktur Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Indonesia. 

Jurnal Ilmiah. 2013 : 8 



131 
 

 
 

Salah satu contoh perusahaan yang tergolong akan pengembangan 

Infrastruktur Indonesia yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) 

adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 

2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100% kepemilikan 

saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia.
28

 

Sedangkan PT. Sinarmas Multifinance memberikan pembiayaan atau 

penyedian dana sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh Etik Sri 

Sulanjari untuk memenuhi pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen 

pribadi dengan pembayaran angsuran kepada pihak pemberi pembiayaan 

termasuk pembiayaan konsumen. Hal ini diatur pada Pasal 3 huruf d Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yakni 

pembiayaan konsumen. Defenisi pembiayaan konsumen (Consumer Finance) 

adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan pembayaran secara angsuran.  

Menurut Munir Fuady memberikan pengertian tentang kontrak 

pembiayaan konsumen. Ia mengatakan : 

“ Hubungan antara kreditor dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan 

konsumen. Pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak 

penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak 

pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah 
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uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak 

penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk 

membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak 

pemberi biaya. Jadi, hubungan kontaktual antara pihak 

penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis 

perjanjian kredit” (Munir Fuady, 2002:166). 

 

 

Menurut Salim HS mengartikan perjanjian pembiayaan konsumen 

adalah : 

“Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas 

dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas 

menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang 

untuk digunakan oleh sipenerima fasilitas, dan penerima 

fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik 

berupa pokok dan Bungan sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan oleh kedua belah pihak“. 

  

Pada umumnya, jenis perusahaan pembiayaan banyak membiayai untuk 

membeli kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Sedangkan 

untuk barang-barang bergerak seperti TV, Tape. Kulkas, umumnya 

menggunakan perjanjian sewa beli. 
29

 Sedangkan perusahaan pembiayaan PT. 

Sinarmas Multifinance memberikan pembiayaan barang seperti pembiayaan 

kendaraan sepeda motor dan mobil serta jasa seperti pembiayaan dana tunai. 

Perusahaan pembiayaan khususnya PT. Sinarmas Multifinance dalam 

mengadakan pembiayaan terhadap konsumen memiliki ketentuan perjanjian 

pemberian jaminan fidusia. Pemberi fidusia menyerahkan jaminan berdasarkan 

kepercayaan kepada penerima fidusia untuk jaminan suatu utang. Biasanya, 
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yang diserahkan oleh pemberi fidusia adalah berupa BPKB (Buku Pemiliki 

Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian 

pembiayaan konsumen. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang 

ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pemberi fidusia melunasi utang-

utangnya pada pemberi fasilitas. 

Perjanjian pembiayaan dana tunai antara PT. Sinarmas Multifinance dan 

Etik Sri Sulanjari sebenarnya merupakan perjanjian pembiayaan konsumen.  

Penggolongan perjanjian pembiayaan konsumen terdapat pada Keputusan 

Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yakni 

perjanjian  pinjam pakai habis. Perjanjian pinjam pakai habis dimaksudkan 

sebagai barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan 

oleh pemberi pinjaman. Barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, 

maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak (perusahaan 

pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian 

uang pokok ditambah dengan bunga.  

Kedua, Perjanjian tentang kekuatan mengikat dari klausula baku yang 

dilakukan antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari, yakni PT. 

Sinarmas Multifinance telah mengubah perjanjian secara sepihak, tanpa 

meminta persetujuan terlebih dahulu dari Etik Ssi Sulanjari  untuk pembayaran 

secara angsuran diubah diwajibkan untuk pembayaran secara keseluruhan, 

walaupun perjanjian berakhir. PT. Sinarmas Mutifinance bertentangan dengan 



134 
 

 
 

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK 

klausul perjanjian yang demikian dinyatakan batal demi hukum. Hal ini 

diperhatikan dengan seksama huruf (tulisan) yang terdapat pada halaman ke 

dua dari perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberikan jaminan secara 

kepercayaan nomor : 911041101941, yang dibuat dan ditandatangani antara 

Etik Sri Sulanjari dengan PT. Sinarmas Multifinance bentuk dan besarnya, 

tidak dapat dibaca secara jelas. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penerapan hakim tidak tepat untuk 

kasus PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari. Pelaku usaha tidak 

bertentangan  dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) 

UUPK klausul perjanjian yang demikian dinyatakan tidak batal demi hukum. 

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan dalam 

pemenuhan PT. Sinarmas Multifinance telah memenuhi kewajibannya 

memberikan informasi mengenai perjanjian pembiayaan dana tunai dengan 

jaminan BPKB, terdapat pada Pasal 7 (b) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, berbunyi : 

“  Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan “ 
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Salah satu bentuk nyatanya ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen 

dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia)  PT. Sinarmas 

Multifinance terdapat klausula baku yaitu : 

1. Isi perjanjian kedua belah pihak, yakni tanggal kesepakatan 

antara pelaku usaha sebagai PT. Sinarmas Multifinance dan 

konsumen sebagai Etik Sri Sulanjari, perihal penyediaan dana, 

jaminan, jangka waktu, dan tanda tangan dua belah pihak. 

2. Addendum Perjanian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian 

Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia), yaitu : 

Pasal 1 : Tata Cara Pembayaran 

Pasal 2 : Perihal Asuransi Atas Kendaraan/Barang Yang 

Menjadi Objek Jaminan Fidusia  

Pasal 3 : Pernyataan/Penjaminan Pembayaran 

Pasal 4 : Perihal Cidera Janji/Lalai 

Pasal 5 : Pengakhiran 

Pasal 6 : Lain-lainnya 

Perjanjian pembiayaan konsumen berupa dana tunai dengan jaminan 

antara PT.Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari menggunakan asas 

dalam perjanjian, yakni asas kepercayaan. PT. Sinarmas Multifinance 

mengadakan perjanjian dengan Etik Sri Sulanjari menumbuhkan kepercayaan 

di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, 
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dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya 

kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para 

pihak. Kepercayaan kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk 

keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-

Undang. Para pihak dengan adanya kepercayaan yang ditimbulkan dalam 

perjanjian perlu dilindungi (asas melindungi pihak beritikad baik). 

PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari dengan perjanjian 

yang sah dengan adanya ketentuan atau aturan yang ditentukan akan 

memberikan konsekunsi jika tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban antara 

para pihak. Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa 

Pembiayaan Konsumen (consumer finance) dari sumber hukum utama 

pembiayaan konsumen dari segi perdata yang terdapat pada Asas Kebebasan 

Berkontrak dan melingkup pada perjanjian PT. Sinarmas Multifinance dan Etik 

Sri Sulanjari merupakan Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian 

pinjam pakai habis, yakni asas kebebasan berkontrak memuat rumusan 

kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen 

sebagai pihak penyedia dana dan konsumen sebagai pihak pengguna dana. 

Dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-

syarat ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni : kesepakatan, 

kecakapan, suatu objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Akibat hukum 

perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi 
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pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 

1338 ayat (1) KUHPerdata) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

atau suatu sebab yang tidak halal. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan 

dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 

Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah 

bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.  

Hal ini dikarenakan bentuk dan isinya telah ditetapkan secara sepihak, 

maka pada dasarnya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1338 ayat(1) KUH.Perdata tidak berlaku secara penuh, artinya ada 

keterbatasan pihak debitur untuk turut serta berperan dalam menentukan 

isi/syarat perjanjian yang bersangkutan,sehingga tidak jarang terjadi pihak 

konsumen berada pada posisi yang riskan. Karena di satu sisi syarat-syarat 

dalam perjanjian pembiayan sangat berat bagi                                                       

konsumen, tetapi di sisi lain konsumen sangat membutuhkan barang yang akan 

dibelinya dan tidak mampu untuk membeli secara tunai sehingga konsumen 

akan menerima saja isi/syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak yang 

bersangkutan.
30

 

Analisis dari penulis menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan dana 

tunai yang dilakukan antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari 
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yaitu : Pertama, Pengkategorian sebenarnya perjanjian pembiayaan konsumen 

berupa dana tunai yang dilakukan PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari terdapat pada Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, sehingga tidak batal demi 

hukum. Sedangkan pengkualifikasian menurut putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen hingga Mahkamah Agung bahwa tidak tepat perjanjian 

pembiayaan infrastruktur  pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan 

badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan jumlah  dana bermodal besar pada proyek infrastruktur atau 

sarana prasarana.  

Kedua, perjanjian tentang kekuatan mengikat dari klausula baku yaitu 

PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari tidak bertentangan dengan 

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan pelaku usaha PT. Sinarmas 

Multifinance telah memenuhi kewajibannya akan pengadaan perjanjian 

pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB terdapat pada Pasal 7 (b) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni : Memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, 
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dapat dibatalkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subjektif yang pertama 

sebagaimana pihak Etik Sri Sulanjari tidak memenuhi kewajibanya. Salah satu 

pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian 

yang disepakati, para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap 

dianggap sah. 

 

4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian 

Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga 

Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta 

Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 

Kegiatan lembaga pembiayaan diatur Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dengan Keppres 

No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Kententuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Lembaga Pembiayaan.  Kesepakatan yang diwujudkan harus memenuhi 

keseimbangan antara hak dan kewajiban oleh konsumen dan pelaku usaha 

tersebut, sebagaimana dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah. Perjanjian 

menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi :  

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak 

atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih “.  
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Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen atas 

perjanjian dalam isi perjanjian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 

telah sepakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

Dra. Sri Wahyuni, MM sebagai ahli hukum, Anggota unsur pemerintah 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta menerangkan bahwa : 

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen tidak hanya melindungi terkhususnya pada 

konsumen saja, tetapi pelaku usaha sangat membutuhkan 

perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut melihat 

akan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha 

yang diatur berdasarkan pada konsumen pada Pasal 4 dan Pasal 

5. Sedangkan pelaku usaha pada Pasal 6 dan 7. (Hasil 

wawancara pada  Selasa, 08 Desember 2015 pada pukul 09:30 

wib di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Surakarta).” 

Hal ini termasuk pada perlindungan hukum terhadap PT. Sinarmas 

Multifinance selaku pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai 

dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen. PT. Sinarmas 

Multifinance memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sebagaimana dalam ketentuan 

perjanjian konsumen tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang sudah 

mendapatkan hak atas pembiayaan dana tunai. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 

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

hak pelaku usaha pada PT. Sinarmas Multifinance yaitu : 
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“Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan“. 

Masalah kesenjangan hukum atas pernyataan Hakim bahwa perjanjian 

yang dibuat antara PT. Sinarmas Multifinance dan konsumen terdapatklausula 

yang palsu yaitu perjanijian tersebut dibuat untuk menyembunyikanklausula 

sebenarnya yang tidak diperbolehkan.klausula dalam hukum perjanjian adalah 

suatu sebab yang halal, terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai 

syarat-syarat suatu perjanjian. Suatu perjanjian pasti mempunyaiklausula, 

danklausula harus halal. Jikaklausulanya palsu maka persetujuan itu tidak 

memunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan 

Undang-Undang atau dengan kata lain tidak halal dapat dari peraturan 

perundang-undangan yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang 

merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun 

pidana.  

Pernyataan tersebut tidak berlaku kepada PT. Sinarmas Multifinance 

terhadap Etik Sri Sulanjari atas klausula yang palsu dalam perjanjian, 

sebagaimana perjanjian tersebut tersebut pada dasar pertama telah ada kata 

sepakat dalam pembentukannya antara PT.Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari. Perwujudan yang dilakukan oleh PT. Sinarmas Multifinance dan 

Etik Sri Sulanjari akan lahirnya suatu perjanjian dengan telah adanya kata-kata 

sepakat, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bentuk perjanjian 
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yang telah disepakati PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari 

memiliki suatu yang dikatakan klausula baku. Klausula Baku adalah setiap 

aturan dan 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.
31

  

Menurut Munir Fuady (2003), kontrak baku adalah suatu kontrak 

tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, 

barangkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu oleh 

salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani 

umumnya para pihak hanya mengisi data-data informnatif tertentu saja dengan 

sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain 

dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit 

kesempatan untuk menegoisasi atau mengubah klausula-klausula yang dibuat 

oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat 

sebelah. 
32

 

Pelaksanaan syarat-syarat yang telah disepakati anatara PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari memperlihatkan adanya perjanjian 

pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia 
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nomor : 911041101941) pada tanggal 15 April 2011. Isi dari perjanjian 

pembiayaan konsumen atas pembiayaan dana tunai yang diberikan oleh PT. 

Sinarmas Multifinance kepada Etik Sri Sulanjari sudah sangat benar, jelas dan 

jujur, sebagaimana ketentuan-ketentuan mengenai perihal perjanjian seperti 

pihak yang mengadakan perjanjian, objek perjanjian, jaminan, pengembalian 

hutang, ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh Etik Sri Sulanjari dan 

terpenting akan bentuk kesepakatan yang sah atas perjanjian konsumen 

tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. PT. Sinarmas 

Multifinance memperkuat perjanjian pembiayaan dana tunai tersebut dilakukan 

dihadapan notaris. Segi pembuktian dan kepercayaaan akta notaris, dilihat 

bahwa akta notaris memiliki kepercayaan, yaitu orang merasa percaya dari segi 

bentuk maupun isinya, dan percaya pula yaitu pihaknya juga menghadap pada 

notaris. Orang juga merasa percaya bahwa akta yang dikeluarkan notaris sudah 

sesuai dengan asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena 

notaris termasuk pula pejabat hukum. 

Suatu akta notaris yang dibentuk oleh PT. Sinarmas Multifinance dan 

Etik Sri Sulanjari tidak ada keraguan dari segi formal maupun materil, maka 

dari segi hukum pembuktian akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna (Subekti, 1977:3). Alat bukti yang sempurna artinya bahwa 

bukti tersebut harus dipercaya hakim dan tidak memerlukan alat bukti yang 

lain. Sebuah akta atau surat sengaja dibuat dengan akta notaris, tujuannya tidak 
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lain adalah untuk kepentingan pembuktian semata. Berlakunya waktu, maka 

untuk dapat membuktikan suatu peristiwa dilakukan dengan jalan menunjukan 

akta. Akta tersebut orang dapat membaca rangkaian peristiwa yang tertulis 

didalamnya.
33

 Bukti pembuatan perjanjian ke dalam akta jaminan fidusia yang 

dibuat oleh Heppy Rusdiawati, S.H., M.Kn dengan SK Menteri Hukum dan 

HAM Republik Indonesia Nomor : C-05.HT.03.01-Th.2007 tanggal 12 

Februari 2007 antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari. 

PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari yang telah memiliki 

akta jaminan fidusia tersebut dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran 

fidusia. Keistimewaan PT. Sinarmas Multifinance telah diterbitkan Sertifikat 

Jaminan Fidusia Nomor : W9.09872.AH.05.01.TH.2012 di Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa 

Tengah pada tangga 28 Maret 2012. Sedangkan perbaikan yang terjadi pada 

perusahaan pembiayaan yang membutuhkan kekuatan perjanjian tersebut 

dilakukan juga dengan akta jaminan fidusia yang dibuat notaris  akan 

pendaftaran online fidusia. Kemudian akan memeroleh sertifikat jaminan 

fidusia dengan mudah, tanpa menunggu waktu yang lama. 

Sertifikat Fidusia tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sertifikat fidusia 
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memiliki fungsi kekuatan eksekutorial dan memiliki kekuatan hukum yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Kedua 

belah pihak antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari dalam 

sertifikat jaminan fidusia tersebut telah memikat sebagai ketentuan hak 

pemegang dan pemberi fidusia. 

Pemberlakukan tanggung jawab pembayaran ganti kerugian diperoleh 

karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban 

utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama 

atau kewajiban jaminan/grasi dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi ini dapat 

berupa debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila konsumen cidera 

janji, memperlihatkan konsumen sebagai Etik Sri Sulanjari tidak beritikad baik 

dikarenakan bahwa segala hak-hak telah dinikmati konsumen yang diberikan 

oleh PT. Sinarmas Multifinance. Konsumen tidak melakukan kewajibannya 

untuk pelaksanaan secara rutin atas angsuran pelunasan pembiayaan dana tunai 

yang telah disepakati. PT. Sinarmas Multifinance dalam pemenuhan Etik Sri 

Sulanjari telah melakukan wanprestasi, sehingga memiliki eksekusi jaminan 

fidusia oleh penerima fidusia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaku usaha yang telah memiliki 

sertifikat jaminan fidusia berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa 

melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak antara PT. 
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Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari untuk melaksanakan putusan 

tersebut.  

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia menyetakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang 

tidak bergerak, agunan baik bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor 

lainnya. Sifat mendahului (droit de preference) dalam jaminan fidusia. Hak 

yang didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fudusia untuk 

mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului 

kreditor-kreditor lainnya. 

Konsumen sebagai debitur wanprestasi untuk menjual benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), 

karena dalam Sertifikat Jaminan Fidusia terhadap adanya titel eksekutorial 

yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi terhadap barang sebagai  jaminan 

dilakukan dengan persetujuan antara kedua belah pihak, yakni eksekusi dengan 

penjualan barang sebagai jaminan fidusia atas kekuasaan oleh PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang 
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dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperolehnya harga 

tinggi yang menguntungkan para pihak. Prosedur yang ditentukan oleh PT. 

Sinarmas Multifinance untuk memperoleh bukti dalam memperkuat akan hak 

sebagai pelaku usaha terhadap Etik Sri Sulanjari telah memenuhi hukum yang 

berlaku. Berdasarkan prinsip-prinsip jaminan kredit, ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 1131 KUHPerdata memiliki prinsip yang bersifat umum dari 

hukum jaminan yaitu : 

1. Kekayaan seseorang merupakan jaminan utang-utangnya, 

2. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan 

diperoleh atau dimiliki pada kemudian hari, 

3. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak 

bergerak, 

4. Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang jaminan untuk 

langsung dimiliki dan dianggap sebagai pelunasan utang debitur. 

Pemberian jaminan haruslah orang berkuasa penuh atas dasar barang 

yang dijaminkan atau dengan kata lain debitur adalah pemilik barang yang 

berhak menjual atau menjaminkan barang tersebut. Pemilikian atas barang 

dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Pada 

prinsipnya hanya pemilik yang dapat menjaminkan hartanya kepada pihak 

lain/kreditur untuk pinjaman yang diterimannya. Prinsip nomor 4 dapat 

dikatakan bahwa ketentuan undang-undang menetapkan perbuatan kreditur 

yaitu langsung mengambil barang jaminan untuk dimiliki dan menganggap 
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lunas debitur batal demi hukum (Soewarso, 2002:8). Bertolak dari prinsipnya 

hanya kebendaan seseorang menjadi jaminan bagi para kreditur secara 

bersama-sama dan pendapatan penjualan benda atau harta sebagai jaminan 

dibagi menurut keseimbangan, maka pada dasarnya kebendaan atau harta 

debitur tersebut harus dijual terlebih dahulu. Penjualan barang jaminan tersebut 

umumnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan mekanisme lelang, 

khususnya jaminan fidusia. 
34

 

Penyelesaian sengketa akan perjanjian pembiayaan dana tunai antara 

PT. Sinarmas Mutifinance dan Etik Sri Sulanjari memberikan suatu bentuk 

perkara hukum yang melihat akan kondisi yang seharusnya, berlaku sesuai 

hukum supaya tidak memperlihatkan perbedaan akan hak dan kewajiban yang  

telah ada oleh masing-masing pihak. Penegak hukum yang senantiasa 

menyelesaian penyelesaian hukum tersebut dari tahap penyelesaian non-litigasi 

secara abritrase hingga sampai Mahkamah Agung. Kemudian sengketa 

konsumen dan pelaku usaha dalam menerapkan hukum yang tepat dan benar 

supaya dalam sengketa antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri Sulanjari 

tidak terulang kembali kedepannya. Permasalahan hukum yang tiada habisnya 

seringkali seperti sengketa perjanjian pembiayaan. Hal ini dikarenakan 

rendahnya daya tawar dan pengetahuan hukum konsumen. Penanganan 

                                                           
34

 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta : PT. Salemba 

Empat. 2014. Hlm. 79-80 
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masalah tersebut konsumen harus memperhatikan akan ketentuan oleh pelaku 

usaha kelanjutannya, sebagai berikut : 

1. Konsumen dihimbau beritikad baik untuk selalu membayar 

angsuran secara tepat waktu. 

2. Konsumen dihimbau untuk lebih kritis dan teliti dalam 

membaca klausula baku, terutama mengenai : 

a. Hak-hak dan kewajiban para pihak, 

b. Kapan perjanjian itu jatuh tempo, 

c. Akibat hukum bila konsumen tidak dapat memenuhi 

kewajibannya (wanprestasi). 

3. Bila ketentuan klausula baku ternyata tidak sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang Fidusia, serta merugikan konsumen, maka 

pelaku usaha harus diminta untuk menyesuaikan dengan 

ketentuan tersebut. 

4. Bila terjadi sengketa, konsumen dapat memperjuangkan hak-

haknya dengan meminta pertimbangan dan penyelesaian 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

Pelaku usaha kedepannya harus memperhatikan dengan teliti akan 

konsumen yang hendak mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu 

memberikan informasi dengan menerangkan secara jelas, tepat dan benar 
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mengenai hal yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan yang akan 

disepakati. Selanjutnya, konsumen harus mengerti akan fungsi kekuatan 

perjanjian yang telah dibuat sertifikat jaminan fidusia supaya mencegah 

konsumen yang tidak beritikad baik. Penyelesaian sengketa antara pelaku 

usaha dan konsumen harus menciptakan suatu asas keseimbangan, dimana 

dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,  

pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual. Perwujudan 

tersebut memberikan penjelasan sama dengan asas keadilan. Kemudian asas 

kepastian hukum memberikan berlakunya akan pengeksekusian terhadap 

barang jaminan BPKB milik konsumen yang dilakukan bersamaan oleh pelaku 

usaha dengan dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia.  

Proses pengeksekusian barang sebagai jaminan fidusia membutuhkan 

bantuan oleh Polisi yang diatur juga pada Pengaturan Kepala Kepolisian RI 

No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Pelaku usaha dan 

konsumen akan merasakan asas kemanfaatan akan timbulnya berupa keamanan 

dan keselamatan hak-hak dan kewajiban yang dirasakan terwujud. Keadilan 

terwujud supaya partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal 

dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.  
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Analisis dari penulis menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha PT. Sinarmas Multifinance adanya prosedur perjanjian 

pembiayaan dana tunai dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, berupa perjanjian pembiayaan 

konsumen berupa dana tunai. Prosedur yang melahirkan Sertifikat Jaminan 

Fidusia tersebut sebagai pembuktian dan asas kepercayaan dengan hukum yang 

berlaku karena notaris termasuk pejabat hukum. Perjanjian awalnya telah 

disepakati dan ditandatangani Etik Sri Sulanjari dibuat oleh notaris. Akta 

jaminan fidusia sudah diadakannya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia 

diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.09872.AH.05.01.TH.2012 

di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor 

Wilayah Jawa Tengah pada tangga 28 Maret 2012.  

Sertifikat Jaminan Fidusia kini dapat dilakukan dengan cara 

pendaftaran online fidusia sehingga memperoleh sertifikat jaminan fidusia 

dengan mudah, tanpa menunggu waktu yang lama. Sertifikat Jaminan Fidusia 

memiliki kekuatan tersendiri untuk mengeksekusi secara langsung disamakan 

dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta atas jaminan terhadap Etik Sri 

Sulanjari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan perlindungan hukum oleh pelaku usaha 

PT. Sinarmas Multifinance terkait Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendapatkan hak atas menerima 
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pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barag dan/atau jasa yang diperdagangkan Kesempatan konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil dan 

seimbang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan, 

maka dapat menjadi simpulan sebagai berikut : 

1. Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 

atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di Lembaga 

Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance yaitu Pertama, 

Perjanjian pembiayaan konsumen berupa dana tunai yang telah diatur Pasal 

3 huruf (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 

Tentang Lembaga Pembiayaan bukan perjanjian pembiayaan infrastruktur. 

Kedua, klausula baku dalam perjanjian yaitu perjanjian dibuat secara sah 

dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian 

tersebut tidak batal demi hukum tetapi perjanjian yang dapat dibatalkan 

dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subjektif akan kewajiban sebagai 

konsumen sehingga perjanjian dianggap secara sah.  

2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan 

dana tunai terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, 

menekankan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban kepentingan
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masing-masing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 atas Pengaturan perlindungan hukum berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 

Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan prosedur penguatan perjanjian pembiayaan 

konsumen berupa dana tunai dengan kesepakatan dan ditandatangani kedua 

belah pihak, pembuatan akta oleh notaris, pendaftaran ke Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah 

setempat hingga memperoleh sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan 

eksekutorial diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Hal ini mewujudkan asas keseimbangan antara 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan mewujudkan rasa keadilan 

oleh kedua belah pihak. 

 

5.2 Saran  

Hasil penelitian dan pembahasan berserta simpulan tersebut, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Konsumen 

Konsumen harus lebih kritis dan teliti dalam membaca dan memahami 

klausula baku seperti : hak-hak dan kewajiban para pihak, waktu perjanjian 

jatuh tempo, serta akibat hukum bila tidak dapat memenuhi kewajibannya 
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(wanprestasi), dan mengetahui akan perjanjian pembiayaan tersebut sudah 

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.  

 

2. Pelaku usaha PT. Sinarmas Multifinance 

Pelaksanaan untuk mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen berupa 

dana tunai terhadap konsumen, PT. Sinarmas Multifinance harus 

memperhatikan dengan teliti dalam menyikapin konsumen yaitu : 

a. Pelaku usaha memberikan informasi dengan menerangkan secara jelas, 

tepat dan benar dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. 

b. Pelaku usaha harus memberitahukan jenis perjanjian pembiayaan 

konsumen seperti dana tunai dan  fungsi kekuatan perjanjian sertifikat 

jaminan fidusia. 

c. Pelaku usaha menerapkan prinsip penyelesaian secara damai bilamana 

konsumen wanprestasi. Penyelesaian sengketa konsumen dapat 

dilakukan secara nonlitigasi pada Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen berupa Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi. Salah satu pihak 

masih keberatan dapat mengajukan ke litigasi seperti Pengadilan Negeri 

dan kasasi ke Mahkamah Agung. 
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3. Penegak Hukum 

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum baik 

di ranah non litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hingga 

litigasi seperti Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Peningkatan 

pengetahuan oleh Arbiter (non litigasi) atau Hakim (litigasi) akan jenis 

perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga pemeriksaan harus 

memperhatikan bukti-bukti yang ada seperti pada perjanjian pembiayaan 

dana tunai akan pengkualifikasian perjanjian dan klausula baku sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Pemutusan suatu perkara harus mewujudkan 

keadilan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Perwujudan yang 

dilakukan untuk memperlihatkan akan hak-hak dengan kepentingan masing-

masing pihak yang bersengketa sudah seimbang semana mestinya. 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 
(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

Ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 

I. Indentitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan   : 

 

II. Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaku usaha yang kurang   

memberikan informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas khususnya sering 

terjadi yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan konsumen dalam 

perjanjian ? 

2. Sengketa kredit (pembiayaan) antara konsumen dan pelaku usaha tiada henti-

hentinya hingga pada saat ini. Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) 

Bapak akan kekuatan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana 

konsumen tidak dapat membayar pelunasan kredit (pembiayaan) sehingga 

mailto:fh@unnes.ac.id
http://www.fh.unnes.ac.id/


 

 
 

berdampak langsung penarikan barang sebagai jaminan tanpa membawa surat 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh pelaku usaha atau lembaga 

pembiayaan tersebut ? 

3. Bagaimana legal opinion akan maksud pengkualifikasian putusan Hakim 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

4. Bagaimana  pandangan Bapak, terkait Ketentuan Pencantuman Klausula Baku 

pelaku usaha melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

5. Bagaimana pandangan Bapak atas pelanggaran yang dilakukan terkait pada 

Pasal 18 ayat (1) huruf d, sehingga berakibatkan pada Pasal 62 dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap pelaku usaha ? 

6. Bagaimana Bapak yang dimaksud dengan perjanjian yang dibuat antara 

konsumen dan pelaku usaha terdapat causa yang palsu yaitu perjanjian 

tersebut dibuat untuk menyembunyikan causa sebenarnya yang tidak 

diperbolehkan  dalam  sengketa pembiayaan dana tunai antara konsumen dan 

pelaku usaha tersebut ? 

7. Bagaimana pendapat Bapak atas pelaku usaha yang secara langsung menarik 

barang sebagai jaminan terhadap konsumen tanpa membawa surat penarikan 

atau perjanjian bahwa telah wanprestasi ? dan apa dasar hukum dapat 

melanggar hukum ? 

8. Kemudian hukum akan berlaku dalam kasus ini, sebagaimana akan 

terdapatnya ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana 

pengeksekusian barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada 

Pengadilan Negeri Surakarta ? 

9. Apakah dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 sudah 

menciptakan suatu  bentuk asas keseimbangan menimbulkan keadilan kepada 

kedua belah pihak ? 

10. Bagaimana legal opinion Ibu terhadap perlindungan hukum terhadap pelaku 

usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di 

lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta 

supaya kedepannya tidak terjadi seperti kasus dalam Putusan  Makhamah 

Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 sehingga memperoleh hak pelaku usaha 

pada Pasal 6 ayat 1 UUPK dan hak konsumen sebaliknya dengan seimbang ? 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 

(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

Ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 

 

I. Indentitas Responden  

Nama   : PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H, MH 

Umur   : 52 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat : Perum Puri Dago Jl. Puri Dago Timur No. 28 0011015  

  Sukamiskin, Areamanik 

Tempat, Tanggal Lahir : Lobutua, 16 Mei 1963 

Jabatan   : Hakim 

 

II. Wawancara 

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaku usaha yang kurang   

memberikan informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas 

khususnya sering terjadi yang dilakukan oleh perusahan 

pembiayaan konsumen dalam perjanjian ? 
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Hakim : Secara konkret, ketika konsumen ingin bertransaksi dagang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan pembiayaan 

baik pembiayaan kredit dana tunai, sepeda motor, mobil dan lain-

lainya. Perusahaan pembiayaan konsumen sudah memberikan 

informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas, hanya saja 

konsumen tidak dapat memahami benar dan tepat isi perjanjian 

seperti bunga terlalu tinggi dan ketentuan lain-lainnya dalam 

perjanjian sehingga ketidakmampuan  minimnya menyeimbangkan 

hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. 

Penulis : Sengketa kredit (pembiayaan) antara konsumen dan pelaku usaha 

tiada henti-hentinya hingga pada saat ini. Bagaimana pendapat 

hukum (legal opinion) Bapak akan kekuatan hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana konsumen tidak dapat 

membayar pelunasan kredit (pembiayaan) sehingga berdampak 

langsung penarikan barang sebagai jaminan tanpa membawa surat 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh pelaku usaha 

atau lembaga pembiayaan tersebut ? 

Hakim : Tentu layak dilakukan oleh pelaku usaha pembiayaan konsumen, 

sebagaimana adanya kesepakan terlebih dahulu antara pelaku 

usaha dan konsumen untuk pengadaan penarikan barang sebagai 

jaminan tersebut. Pemberian kuasa oleh konsumen kepada pelaku 

usaha untuk menjual barang sebagai jaminan tersebut, sehingga 

berdampak untuk pelunasan angsuran yang masih belum lunas. 

Kemudian hasil penjualan barang sebagai jaminan tersebut akan 

dikembalikan oleh pelaku usaha kepada konsumen menimbulkan 

keseimbangan atau keadilan. 

Penulis : Bagaimana legal opinion akan maksud pengkualifikasian putusan 

Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

Hakim : Pertimbangan hukum dan putusan Hakim Majelis Arbiter  Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska hingga Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 menyatakan perjanjian pembiayaan 

infrastruktur dengan maksud pembiayaan infrastruktur adalah 

perjanjian khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana. Pengkategorian akan Etik Sri Sulanjari sebagai 



 

 
 

konsumen dengan perjanjian Refinancing atau penyediaan dana, 

sebagaimana kepentingan dana tersebut yang diberikan kepada 

Etik Sri Sulanjari untuk menyatakan proyek dalam memenuhi 

sarana prasarana seperti : jalan tol, transportasi, air minum dan 

lain-lainnya oleh PT. Sinarmas Multifinance 

Penulis : Bagaimana  pandangan Bapak, bilamana terkait Ketentuan 

Pencantuman Klausula Baku pelaku usaha melanggar Pasal 18 

ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen? 

Hakim : Pasal 18  ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 teantang Perlindungan Konsumen berbunyi : “ menyatakan 

pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran “.  

  Klasula 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, dalam hal ini Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

Pemberian Jaminan secara kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941. 

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak atas pelanggaran yang dilakukan 

terkait pada Pasal 18 ayat (1) huruf d, sehingga berakibatkan pada 

Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha ? 

Hakim : Tentu sangat bagus, berfungsi melindungi publik. Adapun Hakim 

tidak harus melihat dari corong Undang-Undang saja. Perwujudan 

dengan apakah pelaku usaha sudah memenuhi bertentangan 

dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut. Ketentuan akan Undang-

Undang yang menyatakan dalam ranah Perdata atau pidana. Hakim 

menyatakan kewenangannya menyatakan bahwa : 

  Putusan Onslag yaitu segala perbuatan yang terbukti secara sah 

dan menyakinkan menurut hukum, bukan tindak pidana, 



 

 
 

sebagaimana merupakan hukum perdata mengenai perjanjian ranah 

perdata akan ganti rugi (lepas dari tuntutan hukum). 

  Putusan Bebas yaitu segala perbuatan tidak terbukti sama sekali 

dan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi. 

Penulis : Bagaimana Bapak yang dimaksud dengan perjanjian yang dibuat 

antara konsumen dan pelaku usaha terdapat causa yang palsu yaitu 

perjanjian tersebut dibuat untuk menyembunyikan causa 

sebenarnya yang tidak diperbolehkan  dalam  sengketa pembiayaan 

dana tunai antara konsumen dan pelaku usaha tersebut ? 

Hakim : Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yakni syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu : 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 

c. Adanya objek, dan 

d. Adanya kausa yang halal. 

Hal ini dikatakan causa yang palsu yaitu perjanjian tersebut dibuat 

untuk menyembunyikan causa sebenarnya yang tidak 

diperbolehkan. Pernyataan tersebut sama dengan adanya kausa 

yang tidak halal artinya suatu sebab yang terlarang apabila 

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum. 

Pada kasus antara PT. Sinarmas Multifinance dan Etik Sri 

Sulanjari berkaitan dengan adanya perjanjian tidak pembiayaan 

atas barang. Tetapi perjanjian Refinancing atas infrastruktur yang 

telah dibiayai pihak lain berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan. Peristiwa kronologis pada kasus PT. Sinarmas 

Multifinance dan Etik Sri Sulanjari adalah perjanjian Refinancing, 

sehingga yang diterima oleh pengadu (konsumen) adalah dalam 

bentuk sejumlah uang atau jasa.  Pengadu menerima uang tunai 

sebesar Rp. 4.500.000,00 dari PT. Sinarmas Multifinance 

Surakarta. 

Penulis : Bagaimana pendapat Bapak atas pelaku usaha yang secara 

langsung menarik barang sebagai jaminan terhadap konsumen 



 

 
 

tanpa membawa surat penarikan atau perjanjian bahwa telah 

wanprestasi ? dan apa dasar hukum dapat melanggar hukum ? 

Hakim : Tindakan pelaku usaha secara langsung menarik barang sebagai 

jaminan terhadap konsumen yang telah wanprestasi, yakni sah 

saja. Jika dalam suatu perjanjian adanya kewenangan penarikan 

tersebut, sehingga antara pelaku usaha harus ada kesepakatan 

bahwa konsumen memberikan motor secara baik-baik. 

Selanjutnya, bilamana pelaku usaha menarik barang sebagai 

jaminan tersebut dengan kekerasan, tidak dapat menghindar karena 

tindakan tersebut bentuk pidana seperti Pasal 335 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan 

atau dengan memakai ancaman kekerasan. 

Penulis : Kemudian hukum akan berlaku dalam kasus ini, sebagaimana akan 

terdapatnya ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Bagaimana pengeksekusian barang sebagai 

jaminan akan pembiayaan dana tunai pada Pengadilan Negeri 

Surakarta ? 

Hakim : Ketentuan eksekusi barang sebagai jaminan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku 

hanya kepada kreditur (penerima fidusia). Hal ini dimaksudkan 

dengan titel eksekutorial (ha katas eksekusi) yaitu tulisan yang 

mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan 

dasar untuk penyitaan dan lelang sita (executorial verkoop) tanpa 

perantara Hakim. Apabila kasus tersebut sudah masuk ke litigasi, 

maka eksekusi barang sebagai jaminan didaftarkan di Pengadilan 

Negeri, selanjutnya ke Kantor Lelang. Hasil eksekusi tersebut 

dikurangi akan segala kerugian oleh kreditur (penerima fidusia) 

dan apabila ada sisa hasil dari eksekusi dikembalikan kepada 

debitur  (pemberi fidusia). 

Penulis : Apakah dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor : 

589K/Pdt.Sus/2012 sudah menciptakan suatu  bentuk asas 

keseimbangan menimbulkan keadilan kepada kedua belah pihak ? 



 

 
 

Hakim : Kesenjangan pertimbangan dan hasil putusan yang terdapat pada 

putusan Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 yakni : 

1. Menyatakan bahwa perjanjian antara pelaku usaha dan 

konsumen yakni perjanjian pembiayaan infrastruktur 

(Refinancing), padahal sebenarnya perjanjian pembiayaan 

konsumen. 

2. Klausula perjanjian Batal Demi Hukum, pertimbangan hukum 

dikarenakan bentuk dan besarnya tidak dapat dibaca secara 

jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Sebenarnya 

pelaku sudah memberikan kewajiban akan pemberian 

informasi dalam perjanjian dan memberikan hak sebagai 

pemenuhan konsumen tersebut. 

 Kedua pertimbangan dan hasil putusan memberikan 

ketidaksesuaian akan PT. Sinarmas Multifinance sebagai pelaku 

usaha dikarenakan prosedur yang dilakukan sudah memenuhi 

aturan yang telah ada, sebagaimana penerapan perjanjian 

pembiayaan konsumen. Sedangkan pelayanan akan informasi 

mengenai perjanjian yang akan diadakan sudah jelas kepada 

konsumen. 

Penulis : Bagaimana legal opinion Ibu terhadap perlindungan hukum 

terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai 

dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen PT. 

Sinarmas Multifinance cabang Surakarta supaya kedepannya tidak 

terjadi seperti kasus dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor : 

589K/Pdt.Sus/2012 sehingga memperoleh hak pelaku usaha pada 

Pasal 6 ayat 1 UUPK dan hak konsumen sebaliknya dengan 

seimbang ? 

Hakim : Perlindungan hukum terhadap PT. Sinarmas Multifinance sebagai 

pelaku usaha akan perjanjian yang sebenarnya dinyatakan 

perjanjian yang sah bahwa tidak batal demi hukum, dikarenakan 

sudah memilki kekuatan yang berlaku sesuai prosedur hukum. 

Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat diajukan kepada 



 

 
 

litigasi yakni Peninjauan Kembali sudah lewat masa batas waktu 

selama 180 hari. 

  Solusi yang dilakukan oleh pelaku usaha sebelum konsumen 

mendatangani perjanjian atas kesepakatan, terlebih dahulu pekaku 

usaha memberikan informasi yang bener dan tetap sehingga untuk 

kedepannya konsumen diharapkan beritikad baik. Sedangkan 

konsumen dengan melakukan perjanjian harus mengetahui 

ketentuan yang ada, baik secara khusus terkait klausula dalam 

perjanjian yang sah serta dampak bilamana ketentuan perjanjian 

jika dilanggar. 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 

(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Surakarta 

I. Indentitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan   : 

 

II. Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Bapak atas sengketa hukum antara konsumen dan 

pelaku usaha mengenai kredit (pembiayaan) seperti dana tunai, sepeda motor, 

mobil dan lain-lainnya di lembaga pembiayaaan konsumen ? 

2. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaku usaha yang kurang 

memberikan informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas khususnya sering 

mailto:fh@unnes.ac.id
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terjadi yang dilakukan oleh perusahan pembiayaan konsumen dalam 

perjanjian ? 

3. Sengketa kredit (pembiayaan) antara konsumen dan pelaku usaha tiada henti-

hentinya hingga pada saat ini. Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) 

akan kekuatan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana 

konsumen tidak dapat membayar pelunasan kredit (pembiayaan) sehingga 

berdampak langsung penarikan barang sebagai jaminan sesuai perjanjian oleh 

pelaku usaha atau lembaga pembiayaan tersebut ? 

4. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi) 

seperti halnya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

memberikan kemudahan dengan cepat, singkat dan biaya ringan. Adapun 

penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha mengenai pembiayaan 

dana tunai dilaksanakan melalui abitrase. Bagaimana proses penyelesaian 

sengketa tersebut ? 

5. Sengketa konsumen dan pelaku usaha terjadi, karena adanya suatu pengaduan 

yang tidak merasa terima atas perlakuan pelaku usaha pada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen memberikan pelayanan penanganan sengketa tersebut. 

Apakah memberikan bentuk pembelaan akan kendala konsumen atas 

penanganan karena terdapatnya memicu pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 

6. Apa dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa pembiayaan dana tunai 

antara konsumen dan pelaku usaha ? 

7. Bagaimana  pandangan Bapak, bilamana terkait Ketentuan Pencantuman 

Klausula Baku pelaku usaha melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 

8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu atas pelaku usaha yang secara langsung 

menarik barang sebagai jaminan terhadap konsumen tanpa membawa surat 

penarikan atau perjanjian bahwa telah wanprestasi ? dan apa dasar hukum 

dapat melanggar hukum ? 

9. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak dalam 

menangani barang sebagai jaminan pembiayaan dana tunai tersebut ? 

10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu akan bentuk ketidakkepuasan antara 

konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan 



 

 
 

(non litigasi), berakibat bahwa dari salah satu pihak melakukan pengajuan ke 

ranah pengadilan (litigasi) ? 

11. Kemudian hukum akan berlaku dalam kasus ini, sebagaimana akan 

terdapatnya ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana 

pengeksekusian barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada PT. 

Sinarmas Multifinance ? 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 

(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Surakarta 

 

I. Indentitas Responden  

Nama   : EKA HARI KARTANA, S.sos. Amd 

Umur   :  47 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat : Surakarta 

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 April 1968 

Jabatan   : KASI Perlindungan Konsumen BPSK Surakarta 

 

II. Wawancara 

 

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak atas sengketa hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha mengenai kredit (pembiayaan) seperti 

dana tunai, sepeda motor, mobil dan lain-lainnya di lembaga 

pembiayaaan konsumen ? 
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KASI : Secara konkter, pada zaman sekarang terkhusus konsumen yaitu 

mendesaknya kebutuhan sehari-hari sehingga ketika kesepakatan 

mengadakan perjanjian terkadang konsumen tanpa melihat isi 

perjanjian sehingga kurangnya memahami benar dan tepat 

perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen tersebut. Sedangkan 

pelaku usaha yaitu interaksi tersebut hanya melihat keuntungan 

dagang. 

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaku usaha yang kurang 

memberikan informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas 

khususnya sering terjadi yang dilakukan oleh perusahan 

pembiayaan konsumen dalam perjanjian ? 

KASI : Perjanjian yang telah disepakati antara pelaku usaha dan konsumen 

telah sah. Kondisi konsumen memiliki posisi lemah dikarenakan 

tidak sepenuhnya memahami akan perjanjian berkaitan Undang-

Undang atau aturan yang mendukung dalam intraksi dagang 

tersebut. 

Penulis : Sengketa kredit (pembiayaan) antara konsumen dan pelaku usaha 

tiada henti-hentinya hingga pada saat ini. Bagaimana pendapat 

hukum (legal opinion) akan kekuatan hukum antara konsumen dan 

pelaku usaha, sebagaimana konsumen tidak dapat membayar 

pelunasan kredit (pembiayaan), sehingga berdampak langsung 

penarikan barang sebagai jaminan sesuai perjanjian oleh pelaku 

usaha atau lembaga pembiayaan tersebut ? 

KASI : Perjanjian yang dikatakan resmi yaitu pelaksanaan akan penarikan 

barang sebagai jaminan diperbolehkan dengan resmi atau sesuai 

ketentuan perjanjian oleh pelaku usaha. Sedangkan perjanjian tidak 

resmi yaitu pelaksanaan akan penarikan barang sebagai jaminan 

tidak diperbolehkan dengan resmi dengan aturan atas perjanjian 

tidak prosedur. 

Penulis : Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non 

litigasi) seperti halnya pada Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) memberikan kemudahan dengan cepat, singkat 

dan biaya ringan. Adapun penyelesaian sengketa konsumen dan 

pelaku usaha mengenai pembiayaan dana tunai dilaksanakan 



 

 
 

melalui abitrase. Bagaimana proses penyelesaian sengketa 

tersebut? 

KASI : Penyelesaian sengketa anatara pelaku usaha dan konsumen di 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sering secara Mediasi 

dan Konsiliasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa 

yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral 

yaitu mediator, yang memudahkan negoisasi antara para 

pihak/membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan. 

Kemudian Konsiliasi, yakni penyelesaian sangat tergantung pada 

kesukarelaan para pihak. Sedangkan Arbitrase merupakan 

putusannya dinyatakan final dan mengikat, namun Undang-

Undang Perlindungan Konsumen masih membuka kemungkinan 

pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk mengajukan 

keberatan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, 

hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri 

tersebut tidak dapat lagi dapat mengajukan upaya hukum banding 

melainkan upaya hukum Kasasi ke Makhamah Agung.  

Penulis : Sengketa konsumen dan pelaku usaha terjadi, karena adanya suatu 

pengaduan yang tidak merasa terima atas perlakuan pelaku usaha 

pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan pelayanan 

penanganan sengketa tersebut. Apakah memberikan bentuk 

pembelaan akan kendala konsumen atas penanganan karena 

terdapatnya memicu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen ? 

KASI : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tentunya dalam penyelesaian sengketa 

terkhusus memihak kepada konsumen. Sedangkan pada pelaku 

usaha sedikitnya pengaduan maka kurang memihak kepada pelaku 

usaha. 

Penulis : Apa dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam sengketa 

pembiayaan dana tunai antara konsumen dan pelaku usaha ? 



 

 
 

KASI : Tentu, ada Hak-Hak dan Kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

pada Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Penulis : Bagaimana  pandangan Bapak, bilamana terkait Ketentuan 

Pencantuman Klausula Baku pelaku usaha melanggar Pasal 18 

ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen? 

KASI : Pelaku usaha menawarkan barang diperdagangkan dilarang 

pembuatan akan klausula baku sepihak dalam perjanjian sehingga 

melanggar Undang-Undang. Upaya BPSK dilakukan yaitu : 

a. Peringatan terhadap pelaku usaha akan iming-iming yang tidak 

resmi. 

b. Musyawarah mengenai tindakan pelaku usaha. 

c. Himbauan terhadap pelaku usaha. 

Penulis : Bagaimana pendapat Bapak atas pelaku usaha yang secara 

langsung menarik barang sebagai jaminan terhadap konsumen 

tanpa membawa surat penarikan atau perjanjian bahwa telah 

wanprestasi ? dan apa dasar hukum dapat melanggar hukum ? 

KASI : Penarikan barang sebagai jaminan oleh pelaku usaha dengan 

kesepakatan kepada konsumen. Sedangkan pelaku usaha 

melakukan penarikan barang sebagai jaminan dengan unsur tindak 

pidana, sebagaimana telah melanggar hukum seperti pencurian 

Pasal 362 KUHP. 

Penulis : Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak 

dalam menangani barang sebagai jaminan pembiayaan dana tunai 

tersebut ? 

KASI : Tentu tidak berhak dikarenakan BPSK mempunyai kewenangan 

akan pengeksekusian barang sebagai jaminan. 

Penulis : Bagaimana pandangan Bapak akan bentuk ketidakkepuasan antara 

konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan (non litigasi), berakibat bahwa dari salah satu pihak 

melakukan pengajuan ke ranah pengadilan (litigasi) ? 

KASI : Penyelesaian mengenai kepuasan antara kedua belah pihak yang 

bersengketa diselesaikan secara cepat, biaya murah dan tidak 

rumit. Kemudian hasil penyelesaian dari BPSK didaftarkan ke 



 

 
 

Pengadilan Negeri akan putusan yang Inkrah. Sedangakan 

penyelesaian yang kurang puas sehingga mengarah kepada 

Pengadilan yaitu : Pelaku usaha yang sulit menerima putusan dari 

BPSK atau di luar pengadilan. 

Penulis : Kemudian hukum akan berlaku dalam kasus ini, sebagaimana akan 

terdapatnya ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Bagaimana pengeksekusian barang sebagai 

jaminan akan pembiayaan dana tunai pada PT. Sinarmas 

Multifinance ? 

KASI : Ketentuan akan pengeksekusian barang sebagai jaminan yakni atas 

kesepakatan kedua belah pihak. Jika tahap penyelesaian sengketa 

di pengadilan maka didaftarkan di Pengadilan Negeri, pelelangan 

di Kantor Lelang milik Negara. Adapun sisa hasil pengurangan 

hutang diserahkan kembali kepada konsumen. 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 
(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Semarang 

I. Indentitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan   : 

 

II. Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Ibu atas sengketa hukum antara konsumen dan pelaku 

usaha mengenai perjanjian kredit (pembiayaan) seperti dana tunai, sepeda 

motor, mobil dan lain-lainnya di lembaga pembiayaaan konsumen ? 

2. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pelaku usaha yang kurang memberikan 

informasi perjanjian yang tepat, jujur dan jelas khususnya sering terjadi yang 

dilakukan oleh perusahan pembiayaan konsumen dalam perjanjian ? 
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3. Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) akan kekuatan hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana konsumen tidak dapat membayar 

pelunasan kredit (pembiayaan), sehingga berdampak langsung penarikan 

barang sebagai jaminan sesuai perjanjian oleh pelaku usaha atau lembaga 

pembiayaan tersebut ? 

4. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berhak dalam 

menangani barang sebagai jaminan pembiayaan dana tunai tersebut ? 

5. Bagaimana pandangan Bapak akan bentuk ketidakkepuasan antara konsumen 

dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non 

litigasi), berakibat bahwa dari salah satu pihak melakukan pengajuan ke ranah 

pengadilan (litigasi) ? 

6. Ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana 

pengeksekusian barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada PT. 

Sinarmas Multifinance ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

            KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 

Telepon +6228507891; +62470709205; Fax. +62248507891 

Laman : http://fh@unnes.ac.id , email : fh.unnes.ac.id  

 

WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 
(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Semarang 

I. Indentitas Responden  

Nama   : TRI WIDIASTININGSIH, S.H, MM 

Umur   : 50 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat : Jln. Tirto Muadi I 1988 Semarang  

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 Juli1966 

Jabatan : Anggota Unsur Pemerintah, KASI     

Perlindungan Konsumen BPSK Semarang 

 

II. Wawancara 

Penulis     : Bagaimana pandangan Ibu atas sengketa hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha mengenai perjanjian kredit 

(pembiayaan) seperti dana tunai, sepeda motor, mobil dan 

lain-lainnya di lembaga pembiayaaan konsumen ? 
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Unsur Pemerintah : Pada saat mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen   

kurang memahami dan teliti terhadap ketentuan pelaku 

usaha. 

Penulis    : Bagaimana pandangan Ibu terhadap pelaku usaha yang 

kurang memberikan informasi perjanjian yang tepat, jujur 

dan jelas khususnya sering terjadi yang dilakukan oleh 

perusahan pembiayaan konsumen dalam perjanjian ? 

Unsur Pemerintah    : Pelaku usaha harus benar-benar memberikan informasi atas 

perjanjian yang telah akan disepakati, terkadang 

penandatanganan oleh konsumen sescara langsung 

sehingga ketentuan khusus dalam perjanjian tidak diketahui 

konsumen. 

Penulis     : Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) akan kekuatan 

hukum antara konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana 

konsumen tidak dapat membayar pelunasan kredit 

(pembiayaan), sehingga berdampak langsung penarikan 

barang sebagai jaminan sesuai perjanjian oleh pelaku usaha 

atau lembaga pembiayaan tersebut ? 

Unsur Pemerintah :  Penarikan barang sebagai jaminan dilakukan dengan tidak   

 keadaan memaksa, akan tetapi dengan kesepakatan 

musyawarah terlebih dahulu. Jika konsumen meresa 

keberatan sehingga penyelesaiaan tersebut di kantor pelaku 

usaha pembiayaan. 

Penulis    : Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

berhak dalam menangani barang sebagai jaminan 

pembiayaan dana tunai tersebut ? 

Unsur Pemerintah  : Badan Penyelesaian sengketa konsumen tidak mempunyai  

wewenang atas barang sebagai jaminan, yakni : 

1. Penerapan terkait atas penawaran dengan kembali 

atas barang jaminan tersebut. 

2. Kesepakatan atas pengeksekusian barang sebagai 

jaminan terhadap ketentuan perjanjian kedua belah 

pihak. 

Penulis                 :     Bagaimana pandangan Bapak akan bentuk ketidakkepuasan 

antara konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian 



 

 
 

sengketa di luar pengadilan (non litigasi), berakibat bahwa 

dari salah satu pihak melakukan pengajuan ke ranah 

pengadilan (litigasi) ? 

Unsur Pemerintah : Penyelesaian BPSK atas pelaku usaha dan konsumen 

memberikan putusan diselesaikan secara cepat, biaya 

murah dan tidak rumit dengan bersifat mengikat dan final. 

Putusan BPSK didaftarkan ke Pengadilan Negeri yang 

dianggap Inkrah. Kemudian salah satu pihak keberatan 

dalam putusan tersebut dalam waktu batas 21 hari dapat 

melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri, selanjutnya 

tingkat Kasasi selama batas waktu 30 hari dan Peninjauan 

Kembali selama batas waktu 180 hari. 

Penulis      : Ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana pengeksekusian 

barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada 

PT. Sinarmas Multifinance ? 

Unsur  Pemerintah  : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ikut campur 

akan pengeksekusian barang sebagai jaminan. 

Pengeksekusian barang sebagai jaminan dapat dilakukan 

penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 

(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Semarang  

I. Indentitas Responden  

Nama   :  

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Jabatan   : 

 

II. Pertanyaan 

1. Bagaimana pandangan Ibu atas sengketa hukum antara konsumen dan pelaku 

usaha mengenai kredit (pembiayaan) seperti dana tunai, sepeda motor, mobil 

dan lain-lainnya di lembaga pembiayaaan konsumen ? 

2. Bagaimana prosedur perjanjian pelaku usaha dan konsumen dari awal sampai 

memperkuatnya pemberlakuan perjanjian tersebut khususnya bagi pelaku 

usaha ? 
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3. Bagaimana pandangan Ibu akan pasal 7 (b) UUPK yakni : “memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi dan barang jaminan bila 

barang/jasa serta penjelasan, penggunaan perbaikan dan pemeriksaan”, apakah 

sudah menjamin akan perjanjian tersebut sah? 

4. Bagaimana  pandangan Ibu, bilamana terkait Ketentuan Pencantuman 

Klausula Baku pelaku usaha melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 

5. Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) akan kekuatan perjanjian pelaku 

usaha, ketika konsumen tidak dapat membayar pelunasan kredit (pembiayaan) 

maka berdampak langsung penarikan barang sebagai jaminan sesuai 

perjanjian oleh pelaku usaha? dan Bagaimana penarikan tanpa membawa surat 

penarikan atau perjanjian? 

6. Sengketa konsumen dan pelaku usaha terjadi, karena adanya suatu pengaduan 

yang tidak merasa terima atas perlakuan pelaku usaha pada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen memberikan pelayanan penanganan sengketa tersebut. 

Apakah memberikan bentuk pembelaan akan pelaku usaha atas penanganan 

karena terdapatnya memicu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen ? 

7. Ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana 

pengeksekusian barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada PT. 

Sinarmas Multifinance ? 

8. Apakah dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 sudah 

menciptakan suatu  bentuk asas keseimbangan menimbulkan keadilan kepada 

kedua belah pihak ? 

9. Bagaimana legal opinion Ibu terhadap perlindungan hukum terhadap pelaku 

usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di 

lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta 

supaya kedepannya tidak terjadi seperti kasus dalam Putusan  Makhamah 

Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 sehingga memperoleh hak pelaku usaha 

pada Pasal 6 ayat 1 UUPK dan hak konsumen sebaliknya dengan seimbang ? 
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WAWANCARA 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB 

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA 

(ANALISIS PUTUSAN  MAKHAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012) 

 

Ditunjukan kepada Ketua BPSK (Badan Penyelesian Sengketa Konsumen) Semarang 

I. Indentitas Responden  

Nama   : TITI HERMAWATI SOERYABRATA, S.H, MH 

Umur   : 59 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat : Jln. Candi Kencana Raya A-II Semarang 

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 7 Februari 1957 

Jabatan : Anggota Unsur Pelaku Usaha BPSK Semarang 

 

II. Wawancara 

Penulis         : Bagaimana pandangan Ibu atas sengketa hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha mengenai perjanjian kredit 

(pembiayaan) seperti dana tunai, sepeda motor, mobil dan 

lain-lainnya di lembaga pembiayaaan konsumen ? 
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Unsur Pelaku Usaha   : Konsumen mengadakan kesepakatan perjanjian dengan 

pelaku usaha sebelumnya tidak memahami benar dan 

tepat terhadap isi perjanjian termasuk klausula baku 

dalam perjanjian pembiayaan tersebut. 

Penulis              :    Bagaimana prosedur perjanjian pelaku usaha dan 

konsumen dari awal sampai memperkuatnya 

pemberlakuan perjanjian tersebut khususnya bagi pelaku 

usaha ? 

Unsur Pelaku Usaha   : Ketentuan yang harus dipenuhi konsumen dalam 

melaksanakan pembiayaan terhadap pelaku usaha 

pembiayaan yaitu :  

1. FC. KTP Suami/Istri 

2. FC. Kartu Keluarga 

3. FC. Rek. Listrik/PBB 

4. BPKB & FC. STNK 

5. FC. Surat Nikah 

6. NPWP/SIUP/Rek. Tabungan 

  Selanjutnya, pelaku usaha memperlihatkan segala 

tawaran pembiayaan dengan bentuk tabel angsuran 

seperti dana tunai, sepeda motor, mobil dan lain-lainnya. 

Konsumen mengatakan sepakat akan perjanjian yang 

ditentukan oleh pelaku usaha dengan bukti mendatangani 

perjanjian tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen 

untuk memperkuatnya dibuat akta perjanjian oleh 

Notaris, didaftarkan ke Kantor Fidusia atau didaftarkan 

melalui online dan selanjutnya keluarlah sertifikat 

fidusia. Tahapan tersebut menyatakan bahwa perjanjian 

tersebut sah. 

Penulis              : Bagaimana pandangan Ibu akan pasal 7 (b) UUPK yakni 

: “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas 

kondisi dan barang jaminan bila barang/jasa serta 

penjelasan, penggunaan perbaikan dan pemeriksaan”, 

apakah sudah menjamin akan perjanjian tersebut sah? 

Unsur Pelaku Usaha   : Pelaku usaha pembiayaan harus menerapkan ketentuan 

pada Pasal 7  (b) UUPK seperti : syarat-syarat prosedur 



 

 
 

perjanjian, bunga pembiayaan, angsuran pembiayaan dan 

lain-lainnya. Perjanjian pembiayaan menjamin sah, ketika 

pendatanganan si konsumen akan kesepakatan 

sebelumnya. 

Penulis                       :   Bagaimana  pandangan Ibu, bilamana terkait Ketentuan 

Pencantuman Klausula Baku pelaku usaha melanggar 

Pasal 18 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 

Unsur Pelaku Usaha  : Tindakan pelaku usaha dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d 

UUPK tersebut tidak diperbolehkan dalam perjanjian 

pembiayaan, salah satunya perjanjian eksolarasi. 

Klausula  eksolarasi menyangkut subtansinya yakni 

mengahlikan kewajiban atau tanggung jawab pelaku 

usaha. Tujuan pada dasarnya untuk membebaskan atau 

membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap 

gugatan pihak lainnya, dalam hal yang bersangkutan atau 

tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya 

yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.   

Penulis                      : Bagaimana pendapat hukum (legal opinion) akan 

kekuatan perjanjian pelaku usaha, ketika konsumen tidak 

dapat membayar pelunasan kredit (pembiayaan) maka 

berdampak langsung penarikan barang sebagai jaminan 

sesuai perjanjian oleh pelaku usaha? dan Bagaimana 

penarikan tanpa membawa surat penarikan atau 

perjanjian? 

Unsur  Pelaku Usaha  : Pelaku usaha mempunyai kewenangan penarikan barang 

sebagai jaminan kepada konsumen yang telah 

wanprestasi dengan bukti telah memiliki sertifikat 

fidusia, sebagaimana pengeksekusian secara langsung 

oleh pelaku usaha. 

  Sedangkan bilamana pelaku usaha melakukan penarikan 

barang sebagai jaminan kepada konsumen yang telah 

wanprestasi, tetapi tetapi tidak mempunyai sertifikat 

fidusia sehingga dapat dikatakan pelaku usaha melakukan 

tindak pidana seperti dikatakan perampasan. 



 

 
 

Penulis                      : Sengketa konsumen dan pelaku usaha terjadi, karena 

adanya suatu pengaduan yang tidak merasa terima atas 

perlakuan pelaku usaha pada Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Kemudian Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan 

pelayanan penanganan sengketa tersebut. Apakah 

memberikan bentuk pembelaan akan pelaku usaha atas 

penanganan karena terdapatnya memicu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen ? 

Unsur Pelaku Usaha   : Proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku 

usaha terdapat hakim di BPSK yang terdiri dari minimal 

9 orang dan maksimal 15 orang, yakni : 

a. Unsur Pemerintah, seperti pihak dari Dinas 

Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, 

Dinas Koperasi dan lain-lainnya. 

b.Unsur Pelaku Usaha, seperti perusahaan yang 

terdaftar di KADIN. 

c. Unsur Konsumen, seperti Pihak dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat. 

Bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui di luar 

pengadilan (litigasi) yaitu : 

1.Konsiliasi, ketidakterikatan para pihak terhadap 

pendapat yang diajukan konsiliator mengenai sengketa 

yang dihadapi para pihak tersebut, menyebabkan 

penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan 

para pihak. 

2.Mediasi, cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan 

tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu 

mediator yang mempermudah negoisasi para pihak 

membantu mereka dalam mencapai 

kompromi/kesepakatan. 



 

 
 

3.Abitrase, penyelesaian putusannya langsung final dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para 

pihak yang bersengketa. 

Pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa memberikan 

atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. 

Pada pihak dari unsur pelaku usaha khususnya bukan 

membela pelaku usaha tersebut, tetapi memberikan 

pengetahuan benar atau tidak benar tindakan pelaku 

usaha tersebut dan begitu pula tugas dari unsur lainnya.  

Penulis                      : Ketentuan eksekusi barang yang menjadi jaminan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Bagaimana pengeksekusian 

barang sebagai jaminan akan pembiayaan dana tunai pada 

PT. Sinarmas Multifinance ? 

Unsur Pelaku Usaha : Ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia memberikan    

kewenangan kepada pelaku usaha, bilamana memiliki 

sertifikat fidusia akan dapat melakukan penarikan secara 

langsung kepada konsumen. Sedangkan pelaku usaha 

yang tidak membuat sertifikat fidusia maka untuk 

menadakan pengeksekusian barang sebagai jaminan 

dapat dilakukan melalui penyelesaian di Pengadilan 

Negeri. 

Penulis                      : Apakah dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor: 

589K/Pdt.Sus/2012 sudah menciptakan suatu  bentuk 

asas keseimbangan menimbulkan keadilan kepada kedua 

belah pihak ? 

Unsur Pelaku Usaha     : Putusan Makhamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 

memperlihatkan dalam pertimbangan hukum putusan 

BPSK Surakarta :  

1. Menyatakan bahwa perjanjian antara pelaku usaha 

dan konsumen yakni perjanjian pembiayaan 

infrastruktur (Refinancing), padahal sebenarnya 

perjanjian pembiayaan konsumen. 



 

 
 

2. Klausula perjanjian Batal Demi Hukum, 

pertimbangan hukum dikarenakan bentuk dan 

besarnya tidak dapat dibaca secara jelas atau 

pengungkapannya sulit dimengerti.  

Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha 

bertentangan dengan hal tersbut dalam putusan 

penyelesaian non litigasi hingga litigasi, dikarenakan 

pelaku udaha sudah sesuai dengan prosedur dan 

sebaliknya pelaku usaha yang mengalami kerugian. 

Penulis                      : Bagaimana legal opinion Ibu terhadap perlindungan 

hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan 

dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga 

pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance 

cabang Surakarta supaya kedepannya tidak terjadi seperti 

kasus dalam Putusan  Makhamah Agung Nomor : 

589K/Pdt.Sus/2012 sehingga memperoleh hak pelaku 

usaha pada Pasal 6 ayat 1 UUPK dan hak konsumen 

sebaliknya dengan seimbang ? 

Unsur Pelaku Usaha   : Pada sengketa konsumen atas Putusan  Makhamah 

Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 dapat dilakukan 

perlidungan kepada pelaku usaha melalui Peninjauan 

Kembali pada Mahkamah Agung. Tindakan hukum 

tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan masa waktu 

sudah lewat dari 180 hari Kasasi Ke Peninjauan Kembali. 

 

  Perlindungan hukum kedepanya kepada pelaku usaha 

diharapkan memberikan informasi dengan menerangkan 

secara jelas, tepat dan benar mengenai perjanjian 

pembiayaan yang akan disepakati bersama konsumen dan 

harus memperkuat perjanjian tersebut agar mencegah 

konsumen yang tidak beritikad baik. 

 

  Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen agar 

tidak diperlakukan pelaku usaha secara sewenan-wenang 



 

 
 

yaitu sebelum melakukan perjanjian antara pelaku usaha 

harus memperhatikan, mengetahui dan memahami 

perjanjian yang diterangkan oleh pelaku usaha. tindakan 

ini dilakukan supaya konsumen tidak menjadi korban 

akan perbuatan pelaku usaha yang curang. 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2009 

TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN 

 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA  

 

PRESIDEN REPUBLIK  INDONESIA, 

 

 

Menimbang a. bahwa    dalam    rangka    upaya    meningkatkan      peran    

Lernbaga Pembiayaan dalam     proses     pernbangunan    

nasional,     perlu didukung  oleh  ketentuan   rnengenai  

Lernbaga Pembiayaan   yang memadai; 

b. bahwa  untuk  dapat  meningkatkan   peran  sebagaimana   

dimaksud dalam huruf    a,  Keputusan   Presiden   

Nomor   61   Tahun    1988 tentang   Lembaga   

Pembiayaan    perlu    disempurnakan   dengan mengganti 

Keputusan    Presiden    dimaksud     dengan    Peraturan 

Presiden  yang baru; 

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana   

dimaksud  dalam huruf  a  clan  huruf   b,  perlu   

menetapkan     Peraturan  Presiden tentang  Lernbaga 

Pembiayaan; 



 

 
 

 

 

 

 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

1.      Pasal   4   ayat    (1)    Undang-Undang      Dasar    Negara    Republik 

Indonesia  Tahun  1945; 

2.      Kitab Undang-Undang    Hukum  Perdata   (Staatsblad 184 7 Nomor 

23); 

3. Undang-Undang     Nomor  25  Tahun   1992  tentang   Perkoperasian 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1992  Nomor  116, 

Tarnbahan   Lernbaga Negara  Republik Indonesia  Nomor  3502); 

...
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4.     Undang-Undang   Nomor  40  Tahun   2007   tentang   Perseroan 

Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2007 

Nomor   106,  Tambahan  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 4 756); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIATENTANG  LEMBAGA 

PEMBIAYAAN. 

 

 

BABI KETENTUAN 

UMUM 

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

 

1.  Lembaga  Pembiayaan  adalah   badan   usaha   yang   melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 

modal. 

 

2.  Perusahaan   Pembiayaan  adalah   badan   usaha   yang   khusus 

didirikan  untuk  rnelakukan  Sewa Guna  Usaha,  Anjak Piutang, 

Pernbiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. 

 

3.  Perusahaan  Modal Ventura  (Venture  Capital Companyi adalah 

badan   usaha  yang  melakukan  usaha  pembiayaan/penyertaan modal  

ke  dalam  suatu  Perusahaan   yang  menerima   bantuan pembiayaan  

(investee  Companyy untuk  jangka  waktu  tertentu dalarn bentuk 

penyertaan  saham, penyertaan  melalui pembelian obligasi konversi, 

dan/ atau pembiayaan berdasarkan  pembagian atas hasil usaha. 

 

4. Ferusahaan  Pembiayaan Infrastruktur  adalah badan  usaha yang 

didirikan khusus untuk melakukan pernbiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
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5. Sewa Guna  Usaha  (Leasing)  adalah   kegiatan   pembiayaan   dalam 

bentuk   penyediaan   barang   modal  baik  secara  Sewa Guna  Usaha 

dengan hak   opsi   tFinsnce   Lease)  maupun   Sewa  Guna   Usaha 

tan pa hak opsi (Operating   Lease) untuk  digunakan   oleh  Penyewa 

Guna  Usaha  (Lessee) selarna jangka   waktu   tertentu   berdasarkan 

pembayaran   secara  angsuran, 

 

6. Anjak   Piutang   (Factoring)   adalah   kegiatan   pernbiayaan dalam 

 bentuk     pembelian     piutang    dagang   jangka    pendek suatu 

Perusahaan   berikut  pengurusan atas piutang  tersebut. 

 

7.  Pembiayaan    Konsumen    (Consumer    Finance)   adalah    kegiatan 

pembiayaan untuk   pengadaan    barang    berdasarkan     kebutuhan 

konsumen   dengan  pembayaran   secara  angsuran. 

 

8. Usaha   Kartu  Kredit  (Credit   Card)  adalah   kegiatan   pembiayaan 

untuk   pembelian   barang   dan/ a tau  jasa   dengan   menggunakan 

kartu  kredit. 

9. Surat  Sanggup  Bayar  (Promissory  Note)  adalah   surat  pernyataan 

kesanggupan tanpa    syarat   untuk    membayar     sejumlah    uang 

tertentu   kepada  pihak  yang  tercantum   dalam  surat  tersebut  atau 

kepada  penggantinya, 

 

10.   Menteri  adalah  Menteri  Keuangan. 

 

 

BAB  II 

 

JENIS,  KEGIATAN  USAHA, DAN PENDIRIAN  LEMBAGA PEMBIAYAAN 

 

 

Pasal 2 

 

Lembaga  Pembiayaan  meliputi: 

 

a.      Perusahaan   Pembiayaan; 

 

b.      Perusahaan   Modal Ventura;  dan 

c.      Perusahaan   Pembiayaan  Infrastruktur. Pasal 3 ...
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a.  Pemberian ... 

 

 

Pasal 3 

 

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: 

 

a.      Sewa Guna Usaha; 

b.     Anjak Piutang; 

c.     Usaha Kartu Kredit; dan/ atau  

d.      Pembiayaan Konsumen. 

 

 

Pasal 4 

 

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi: 

 

a.     Penyertaan saham (equity participation); 

b.  Penyertaan melalui pernbelian obligasi konversi (quasi equity 

participation); dan/ a tau 

c.     Pembiayaan  berdasarkan   pernbagian  atas  hasil  usaha   (profit/ 

revenue sharing). 

 

 

Pasal 5 

 

(1)    Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  meliputi: 

 

a.  Pemberian    pinjarnan    langsung    (direct   lending)    untuk 

Pembiayaan Infrastruktur; 

b.  Refinancing atas infrastruktur  yang telah dibiayai pihak lain; 

dan/atau 

c. Pemberian  pinjaman  subordinasi  (subordinated  Joans) yang 

berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; 

 

(2) Untuk mendukung  kegiatan usaha  sebagaimana  dimaksud pada ayat

 (1),    Perusahaan   Pembiayaan   Infrastruktur    dapat   pula 

melakukan:
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BABY ... 

 

 

 

 

a. Pernberian dukungan  kredit  (credit enhanccmenh,  termasuk 

penjaminan untuk Pernbiayaan Infrastruktur; 

 

b.  Pemberian jasa konsultasi (advisory services);  

 

c.   Penyertaan modal (equity investment); 

 

d.  Upaya  mencarikan   swap  market   yang   berkaitan   dengan 

Pernbiayaan Infrastruktur; dan/ atau 

 

e.  Kegiatan atau  pemberian  fasilitas lain  yang  terkait  dengan 

Pembiayaan  Infrastruktur   setelah  memperoleh   persetujuan dari 

Menteri. 

 

 

Pasal 6 

 

Perusahaan  Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan 

Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. 

 

 

Pasal 7 

 

(1)     Saharn Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan 

Perusahaan  Pembiayaan Infrastruktur  yang berbentuk  Perseroan 

Terbatas dapat dimiliki oleh : 

a.  Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia; 

b.  Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan 

Hukum Indonesia (usaha patungan). 

 

(2) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada  

ayat  (1)   huruf  b  ditentukan  paling  besar  85%  (delapan 

puluh lima per seratus) dari Modal Disetor. 

 

 

 

Pasal  8 

 

Ketentuan  lebih   lanjut   tentang   persyaratan,   tata   cara   pendirian 

perusahaan  dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri. 
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BABY ... 

 

 

BAB III 

PEMBATASAN 

 

 

 

Pasal  9 

 

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang 

 

menarik  dana  secara  Iangsung  dari  masyarakat   dalam  bentuk: 

 

a.      Giro; 

b.       Deposito; 

c.      Tabungan, 

 

 

Pasal  10 

 

(1)  Lembaga  Pembiayaan   dapat   menerbitkan    Surat   Sanggup   Bayar 

(Promissory  Note)   dengan    memenuhi     prinsip    kehati-hatian 

(prudential principles). 

 

(Z)  Penerbitan   Surat  Sanggup  Bayar  (Promissory Note) sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebih lanjut  oleh Menteri. 

 

 

 

BAB IV 

PENGAWASAN 

 

 

Pasal 11 

 

Menteri     melakukan     pengawasan     clan   pembinaan     atas    Lernbaga 

 

Pembiayaan  sebagaimana   dimaksud  dalam  Pasal 2.



 
 

 

 

 

BABV KETENTUAN 

PERALIHAN 

 

 

 

Pasal 12 

 

Dengan  ditetapkannya   Peraturan   Presiden  ini, Perusahaan   Pembiayaan 

dan   Perusahaan    Modal  Ventura   yang  telah   memperoleh    izin  usaha 

dari  Menteri  tetap  dapat  melanjutkan   kegiatannya dengan  melakukan 

penyesuaian    terhadap  Peraturan   Presiden   ini  paling   lambat   Z   (dua) 

tahun  sejak Peraturan   Presiden  ini ditetapkan. 

 

 

 

BAB VI KETENTUAN 

PENUrUP 

 

 

Pasal 13 

 

Dengan  ditetapkannya   Peraturan    Presiden  ini: 

 

a.      Keputusan   Presiden   Nomor   61  Tahun    1988   tentang   Lembaga 

Pembiayaan   (Lernbaran  Negara  Republik  Indonesia   Tahun   1988 

Nomor  53) dicabut  dan dinyatakan   tidak berlaku  Iagi. 

 

b.  Semua    peraturan    perundangan-undangan     yang    merupakan 

peraturan  pelaksanaan   dari  Keputusan  Presiden  Nomor  61 Tahun 

1988  tentang   Lernbaga  Pembiayaan   (Lembaran  Negara  Republik 

 

Indonesia    Tahun    1988   Nomor    53)   dinyatakan     masih   tetap 

berlaku   sepanjang   tidak  bertentangan    dengan   ketentuan   dalam 

Peraturan   Presiden  ini. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 14 ... 
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Pasal 14 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

 

pada tanggal 18 Maret 2009 

 

PRESIDEN  REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd. 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG  YUDHOYONO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
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Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 1 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

 

 

 

red0;;;;;;P U T U S A N   

 

Nomor  : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska. 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara 

keberatan 

 

terhadap  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  

Surakarta, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 

 

PT. SINARMAS  MULTIFINANCE, Perseroan Terbatas yang berkedudukan 

di Jl. Lombok No. 71, Jakarta Pusat, dalam hal ini 

memberikan Kuasa kepada ENDAH R. ARIYANI, SH., HERI 

HARTANTO, SH., M.Hum dan M. NUR ISNAINI MEGANTARA, 

SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ir. 

Sutami No. 36 A, Kentingan, Surakarta berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tertanggal 22 

Mei              2012              untuk              selanjutnya              
disebut 

 

sebagai.........................PEMOHON KEBERATAN; 

Lawan  : 

ETIK  SRI SULANJARI,  yang beralamat di Jl. Ha sanudin No. 117, RT.001/RW. 
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Disclaimer 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 2 

 

 

001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta untuk selanjutnya disebut 

sebagai......................TERMOHON KEBERATAN; 

 

 

 

 

PENGADILAN  NEGERI  tersebut; 

 

 

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 

 

105/Pdt.G./2012/PN.Ska. tertanggal 22 Mei 2012 tentang Susunan Majelis 

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 

 

 

 

 

 

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 3 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri 

Surakarta Nomor : 105/Pen.Pdt.G./BPSK/2012/PN.Ska. tertanggal 22 Mei 2012 

tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan 

perkara ini; 

Telah membaca dan mempelajari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012 

berikut berkas perkara yang berhubungan dengan Putusan tersebut; 

 

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara; 

 

 

Telah mempertimbangkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pihak; 

 

 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha 

dengan Surat Keberatan tertanggal 22 Mei 2012, yang diterima dan didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Mei 2012 dengan 

Nomor Register : 105/ Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska., yang pada pokoknya 

mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 

Bahwa Putusan BPSK Kota Surakarta yang diajukan keberatan dalam 

perkara aquo, 

 

memiliki amar Putusan sebagai 

berikut : 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Halaman 4 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

1.         Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk 

sebagian. 

 

2.         Menyatakan  bahwa  perjanjian   pembiayaan  Konsumen dan  yang  

pemberian jaminan secara  kepercayaan  nomor : 911041101941, yang dibuat 

dan ditandatangani (disepakati bersama antara pengadu dan teradu pada 

tanggal 15 April 2011, dinyatakan batal demi hukum. 

3.         Membebankan kepada pengadu untuk mengembalikan uang lunas 
yang pernah 

 

diterimanya sebesar Rp. 2.322.000 setelah dikurangi angsuran yang sudah 

dilaksanakannya.
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Polisi  AD 2291  TU, Warna  kuning metalic,  atas  nama  Etik Sri  Sulanjari,  

kepada pengadu dalam keadaan yang sama seperti saat penarikan. 

5.         Memerintahkan   kepada   Teradu   menyerahkan   Buku   Pemilik   
Kendaraan 

 

Bermotor (BPKB) Surat Tanda Nomor Kendaraan  (STNK), atas  kendaraan  

bermotor Suzuki Skydrive No Polisi  AD 2291 TU, Warna  kuning metalic, atas  

nama  Etik Sri Sulanjari, kepada Pengadu. 

6.         Membebankan  kepada  pihak  Teradu  untuk  memberikan  ganti  rugi  
kepada 

 

Pengadu  atas  penarikan  kendaraan  Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291  TU, 

Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari, berupa biaya transportasi 

sejak kendaraan ditarik maksimal 26 hari kerja dengan ganti rugi per harinya 

Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah)  atau sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus 

sembilan puluh ribu rupiah)  yang dapat dikurangkan dari kewajiban Pengadu 

kepada Teradu. 

7.Menolak permohon         an Pengadu (konsumen) yang lain dan 
selebihnya. 

 

 

I.         JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN 

 

 

Bahwa  berdasarkan  Pasal  56  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 

 

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan 

Konsumen) Jo. Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu 
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pengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang 

waktu 14 hari kerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini 

Putusan BPSK. 

 

Bahwa Putusan BPSK dalam perkara Aquo, dibacakan dalam sidang yang 

dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada hari 

Selasa, tanggal 8  Mei 

2012

. 

 

 

Bahwa  terhadap  Putusan  BPSK  Kota  Surakarta  ini,  diajukan  oleh  

Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Mei 2012, dengan demikian Keberatan 

ini diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana 

diatur dalam Pasal 56 ayat Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 

105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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karenanya, keberatan ini haruslah dinyatakan Dapat Diterima. 

 

 

 

II.   KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 

 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 3  ayat (1)  PERMA No.1  Tahun 2006  yang 

mengatur bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku 

Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan 

hukum konsumen. 

 

 

Bahwa Termohon Keberatan dalam perkara Aquo berkedudukan di Jl. Has 

anudin No.   117   RT.001/RW.   001,   Kelurahan   Punggawan,   Kecamatan   

Banjarsari,   Kota Surakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Surakarta. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surakarta secara relatif 

maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan 

terhadap Putusan BPSK Kota Surakarta. 

 

 

III.      DUDUK PERMASALAHAN YANG DISENGKETAKAN 

 

 

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Termohon Keberatan mendatangi 

kantor PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta (Pemohon Keberatan) di Jl. 

RM Said No. 142 

Surakarta untuk mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- 
(lima juta 
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rupiah)  dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No 

Polisi AD 

 

2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri 

Sulanjari. 

 

 

2.         Bahwa   Pemohon   Keberatan   memenuhi   permohonan   Termohon   

Keberatan dengan memberi pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor   :  911041101941,  

tanggal  15   April  2011.  Dengan ketentuan bunga 33,1713% per tahun, dan 

jaminan, dalam jangka waktu 24 bulan dan mewajibkan Termohon Keberatan 

untuk membayar angsuran utang pokok dan bunganya sebesar  Rp. 297.000,-  

(dua  ratus  sembilan  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  pada  selambat- lambatnya 

tanggal 15 setiap bulannya.
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m 
 

Kepercayaan (Fidusia)  Nomor  : 911041101941 dilaksanakan dengan jaminan 

fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna 

kuning metalic, atas  nama  Etik Sri  Sulanjari  kemudian  telah  diterbitkan  

Sertifikat  Fidusia  Nomor : W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 Maret 

2012. 

4.         Bahwa pada angsuran ke-9 yang jatoh tempo pada tanggal 15  

Januari 2012, Termohon Keberatan mengalami keterlambatan pembayaran. 

Termohon Keberatan baru membayar angsuran pada tanggal 8 Pebruari 2012. 

 

5. Bahwa  pada  angsuran  ke-10  (jatoh  tempo  tanggal  15  Pebruari  

2012)  dan angsuran ke-11 (jatoh tempo tanggal 15 Maret 2012), Termohon 

Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang pokok 

dan bunganya kepada Pemohon keberatan. 

6.         Bahwa  pada  tanggal  15  Maret  2012,  Pemohon  Keberatan  telah  

melakukan penagihan  angsuran  ke-10  dan ke-11 kepada Termohon 

Keberatan, tetapi Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya. 

7.         Bahwa  keesokan  harinya, pada  tanggal  16  Maret 2012,  Pemohon  

Keberatan kembali melakukan penagihan, tetapi Termohon Keberatan tetap 

tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran ke-10 dan ke-11. 

Maka Staff Pemohon Keberatan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan 

fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291  TU, Warna 

kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari. 

 

8.Bahwa Termohon K         eberatan secara sukarela memberikan Kunci 

kendaraan dan 
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Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Skydrive No 

Polisi AD 

 

2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari kepada staff 

Pemohon 

 

Keberata

n. 

 

 

IV. ALASAN KEBERATAN 
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6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006, 

yaitu : 

 

 

a.         Surat   atau   dokumen  yang  diajukan   dalam   pemeriksaan,   setelah   

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b.         Setelah  putusan  arbitrase   BPSK diambil,  ditemukan  dokumen yang  

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 

c.         Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 

satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

Bahwa Pasal 6 ayat (5)  PERMA No. 1 Tahun 2006  memberi wewenang 

kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili sendiri sengketa konsumen 

yang bersangkutan, jika keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 

2006. 

Bahwa alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2006, Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, dalam 

buku yang berjudul  "Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  

Dari  Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", penerbit Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan  Ke-1,  hal.324  -  325  pada  

pokoknya  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan perkara keberatan terhadap 

Putusan BPSK juga meliputi keberatan terhadap penerapan hukum secara 

luas yang diterapkan oleh BPSK, yaitu : 

a.         Adanya kesalahan dalam penerapan hukum; 
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b.         Adanya kesalahan,  dalam  menilai  alat-alat   bukti yang  diajukan  

oleh  para pihak; 

c.         Adanya   kekurang   cermatan    dalam    menggali    fakta-fakta    yuridis   yang 

 

sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak; 

 

d.         Adanya kesalahan karena suatu hal telah dikabulkan, walaupun tidak 

dituntut atau mengabulkan suatu hal yang lebih daripada yang dituntut; 

e.         Adanya  kekhilafan  atau  kekeliruan  dalam  penerapan  peraturan   

perundang- undangan dan hukum.
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Pemohon Keberatan dapat dinyatakan diterima untuk diperiksa dan diadili oleh 

 

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

 

 

V. POKOK-POKOK KEBERATAN 

 

 

A.        TENTANG  KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA 

PERMOHON KEBERATAN  DENGAN TERMOHON KEBERATAN 

 

1.       Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 (bukti : T-1) dibuat dan ditanda 

tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara sadar dan 

untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. 

2. Bahwa  untuk  mengetahui  keabsahan  dari  suatu  perjanjian,  maka  

haruslah terlebih dahulu menguraikan seluruh unsur syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang berisi : 

 

"Untuk sahnya suatu perjanjian dipertukan empat syarat : 

 

1.         sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya; 

 

2.         kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; 
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3.         suatu hal 

tertentu; 

 

4.         suatu sebab yang 

halal.” 

 

 

3. Bahwa  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  Pemberian  Jaminan  

secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 (bukti : T-1) antara 

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dilaksanakan atas permohonan 

(inisiatif) dari Termohon Keberatan, kemudian Pemohon Keberatan menyetujui 

permohonan tersebut. Permohon Keberatan dan Termohon Keberatan 

(dengan persetujuan dari suaminya yang bernama 

Yulias Pribadi) sepakat dan menyetujui seluruh isi dan syarat dalam perjanjian, 

sehingga syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" telah terpenuhi. 

 

 

 

 

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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berdasarkan Hukum Indonesia, oleh karenanya harus dipandang sebagai Subjek 

Hukum yang  mandiri  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum.  Bahwa 

Termohon  Keberatan merupakan orang perorangan yang telah dewasa, telah 

menikah dan tidak berada dalam keadaan pailit atau dibawah pengampuan, 

oleh karenanya Termohon Keberatan harus dipandang cakap hukum. Sehingga 

syarat "kecakapan untuk memb uat perjanjian" telah terpenuhi. 

5.         Bahwa suatu perjanjian harus mengatur tentang "suatu hal tertentu". 

Pasal 1234 

 

KUH Perdata mengatur bahwa tujuan dari suatu perikatan/perjanjian adalah 

untuk memberikan  sesuatu, untuk   berbuat sesuatu    atau   untuk   tidak   

berbuat sesuatu. Bahwa tujuan Termohon Keberatan mengajukan 

pemohonan pembiayaan kepada Pemohonan Keberatan adalah agar Termohon 

Keberatan memperoleh dana yang akan dipergunakan untuk kebutuhannya. 

Sebagai pelaksanaan (prestasi) perjanjian tersebut, Pemohon Keberatan 

memberikan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu  rupiah)  

kepada  Termohon  Keberatan.  Sedangkan  Termohon  Keberatan berkewajiban  

untuk  membayar  angsuran  uang  pokok  dan  bunga. Dengan  demikian syarat 

ke-3, "suatu hal tertentu" telah terpenuhi. 

6.         Bahwa untuk menentukan apakah objek perjanjian memenuhi unsur 

"suatu sebab yang halal”, maka harus mempertim bangkan batasan yang 

diatur dalam Pasal 1337 

KUH Perdata, yang berbunyi "Suatu sebab  adalah  te rlarang,  apabila  

dilarang  oleh undang-undang,  atau  apabila   berlawanan   dengan  kesusilaan  

baik  atau  ketertiban umum". Bahwa tidak ada satu pe raturan perundang-

undangan maupun norma sosial pun yang mengatur tentang dilarangnya 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 16 

 

 

melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia), maupun Perjanjian Refinancing. 

 

7.         Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9  Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga 

Pembiayaan terdiri dari 3 jenis, yaitu : Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan 

Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan  Infrastruktur. Bahwa  Majelis  

Sidang  BPSK  Kota  Surakarta  telah  salah dalam mengkualifikasikan Perm ohon 

Keberatan kedalam jenis perusahaan Pembiayaan

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Infrastruktur.  Pemohon  keberatan  merupakan  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 17 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

Pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa : Sewa Guna Usaha (leasing), Anjak 

Piutang, Usaha Kartu Kredit dan/atau Pembiayaan Konsumen. Bahwa dengan 

demikian Pemohon Keberatan  bukan  Perusahaan  Pembiayaan  Infrastruktur,  

dan  tidak  terikat  dengan larangan  dalam Pasal  5  Peraturan  Presiden  Nomor 

9  Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan. 

 

8.         Bahwa Surat Penawaran Kredit Nomor : OL.040/2011/CM/CR-AO/HT., 

tanggal 

 

19 Pebruari 2011, terjadi hubungan antara Pemohon Keberatan dengan PT. 

BANK SINARMAS, TBK. Pemohon Keberatan merupakan agen dari PT. BANK 

SINARMAS, TBK.  untuk  memberikan  kredit  kepada  masyarakat,   sehingga  

Perbuatan  hukum Pemohon Keberatan memberikan Pembiayaan kepada 

Termohon Keberatan sah menurut hukum dan memenuhi syarat "suatu sebab 

yang halal". 

9.         Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor  : 

911041101941 telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mempunyai kekuatan 

mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. 

10.       Bahwa berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan asas Pacta  Sunt 

Servanda, sebagaimana yang diatur dalam 1338 KUH Perdata, Pemohon 

Keberatan dan Termohon Keberatan bebas untuk membuat perjanjian dengan 

bentuk dan isi yang disepakati. Dengan telah disepakatinya perjanjian, maka 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian  Jaminan  secara  

Kepercayaan ( Fidusia)  Nomor  :  911041101941 memiliki kekuatan mengikat 
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Infrastruktur.  Pemohon  keberatan  merupakan  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 18 

 

 

seperti mengikatnya Undang-Undang kepada Pemohon Keberatan dan 

Termohon Keberatan. 

11.       Bahwa  dengan  sah  nya  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941, 

maka Sertifikat Fidusia Nomor : W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 

Maret 2012 sebagai tindak lanjut atas jaminan kebendaan juga sah menurut 

hukum. 

 

 

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 19 
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KEWENANGANNYA 

 

12.      Bahwa permohonan Termohon Keberatan yang diajukan kepada BPSK 

Kota Surakarta, sebagaimana dikutip dalam Putusan BPSK Kota Surakarta pada 

point "TENTANG DUDUK PERKARA" huruf A angka 10, tidak pernah meminta 

pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor  : 911041101941, tetapi  amar  Putusan  Nomor  2  

BPSK  Kota  Surakarta  telah 

menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 Batal Demi Hukum. Dengan 

demikian BPSK Kota Surakarta telah mengabulkan hal yang tidak pernah diminta 

oleh Termohon Keberatan (Ultra Petita). 

13.Berdasarkan Pasal 12       66 KUH Perdata, yang 

berbunyi : 

 

 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andaikata  salah  satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya. Dalam hal  demikian persetujuan  tidak  batal  

demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada 

Pengadilan. 

 

Bahwa dalam Pasal 1266 KUH Perdata telah jelas diatur bahwa 

perjanjian dimana salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya, 

maka Perjanjian Pembiayaan   Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   

secara   Kepercayaan (Fidusia)   Nomor   :  911041101941 tidak   

batal   demi   hu  kum,   tetapi dibatalkan. 
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Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 20 

 

 

 

14.Bahwa  kewenangan         untuk  memutus  pembatalkan  suatu  perjanjian  

adalah wewenang  Pengadilan  Negeri. Wewenang  Badan  Penyelesaian  

Sengkata  Konsumen (BPSK) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen hanya 

untuk membatalkan sebagian klausula perjanjian yang dianggap melanggar hak-

hak konsumen. Sehingga BPSK Kota Surakarta tidak berwenang untuk 

menyatakan batalnya suatu perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

91104110194

1.
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berdasarkan 

hal tersebut diatas, Putusan BPSK Kota Surakarta 
telah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 21 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

melampui batas wewenangnya, sehingga harus 

dibatalkan. 

 

 

C.        KEKUATAN MENGIKAT DARI KLAUSULA BAKU 

 

 

16.       Bahwa Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha telah menjelaskan 

tentang isi dan   syarat   perjanjian   kepada   Termohon   Keberatan   sebagai   

konsumen   sebelum perjanjian tersebut ditanda tangani. Sehingga Termohon 

Keberatan telah memahami seluruh isi dan syarat Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941. Dengan demikian seluruh klausula baku tersebut telah 

dipahami oleh Termohon Keberatan sebelum menandatangani Perjanjian. 

 

17. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Surakarta angka 2 

huruf c, yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 18 ayat 

(1) huruf d UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : 

 

"menyatakan pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku 

usaha  baik secara  langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang  

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;" 

 

Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah dalam 

mempertimbangkan dan mengambil dasar hukum sebagai dasar 

analisa. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen 

telah tegas diatur berlaku untuk perjanjian jual beli yang dilakukan 
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putusan.mahkamahagung.go.id 15.Bahwa 
berdasarkan 

hal tersebut diatas, Putusan BPSK Kota Surakarta 
telah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 22 

 

 

oleh Pelaku Usaha dengan Konsumen. Sedangkan Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan  

(Fidusia)  Nomor  :  911041101941  adalah  perjanjian Pembiayaan   

yang   diberikan   Pemohon   Keberatan   kepada   Termohon 

Keberatan, sehingga Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan 

Konsumen tidak bisa diterapkan pada kasus Aquo. 

18.       Bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan perubahan apapun 

terhadap isi dan syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara Kepercayaan 

 

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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(Fidusia) Nomor  : 911041101941. Seluruh tindakan Pemohon Keberatan telah diatur 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 23 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

dalam perjanjian halaman ke Pasal 4, yang pada prinsipnya mengatur 

tentang kondisi jika Debitur (Termohon Keberatan)  melakukan wanprestasi, 

maka perjanjian diakhiri dengan pembayaran lunas dan seketika. 

 

19. Bahwa Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi, maka perjanjian tersebut 

dibatalkan. Termohon Keberatan  sebagai  konsumen  memiliki  kewajiban  

untuk  membayar  angsuran  utang pokok dan bunga setiap bulannya, tetapi 

Termohon Keberatan telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran 

ke-10 dan  ke-11 (jatuh tempo pada  tanggal  15 

Pebruari dan 15 Maret  2012), sehingga Termohon Keberatan dapat 

dinyatakan telah melakukan   wanprestasi.   Bahwa   berdasarkan   Pasal   1267   

KUH   Perdata,   akibat wanprestasi tersebut, Pemohon Keberatan dapat 

meminta pembatalan perjanjian/ mengakhiri perjanjian dengan menuntut ganti 

rugi berupa pembayaran lunas kepada Termohon Keberatan. 

 

20.       Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 770 

K/Sip/1975 tanggal 4-5-1976 yang berisi : 

 

"Meskipun oleh judex facti dianggap terbukti bahwa hutang 

tergugat pembayarannya secara mengangsur, namun karena adanya 

wanprestasi kuranglah tepat  tergugat  dihukum  untuk  membayar  

hutangnya   secara mengangsur   setiap  bulan   dengan   mengambil   

dari   gaji;   maka   amar keputusan  Pengadilan  Tinggi perlu 

diperbaiki, yaitu dengan  meniadakan ketentuan pengangsuran 

tersebut." 
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(Fidusia) Nomor  : 911041101941. Seluruh tindakan Pemohon Keberatan telah diatur 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 24 

 

 

Bahwa meskipun pada awal perjanjian disepakati kewajiban 

Termohon Keberatan melakukan pembayaran secara diangsur, tetapi 

akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan maka 

Termohon Keberatan mendapat sanksi berupa berkewajiban 

membayar pelunasan utang pokok dan bunga secara lunas dan 

seketika. Apabila Termohon Keberatan yang telah melakukan  

wanprestasi  tetap  diberi  hak  untuk  mengangsur,  maka  akan

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

terjadi wanprestasi kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 25 
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Agung  Nomor  :  770  K/Sip/1975.  tanggal  4-5-1976  yang  

mewajibkan Tergugat  yang  melakukan  wanprestasi  harus 

membayar  pelunasan  secara lunas dan seketika. 

 

 

D. KEKUATAN MENGIKAT JAMINAN FIDUSIA 

 

 

21. Bahwa  perjanjian  jaminan  kebendaan  merupakan  perjanjian assesoir 

yang mengikat pada perjanjian pokoknya. Syarat pelaksanaan Perjanjian 

jaminan kebendaan bergantung pada ada atau tidaknya pemenuhan dari 

syarat, kondisi perjanjian pokoknya yang menjadi dasar pembentukan 

perjanjian penjaminan kebendaan. Pada kasus Aquo, Termohon Keberatan 

sebagai debitur telah lalai memenuhi kewajibannya yang diatur dalam 

perjanjian pokok untuk membayar angsuran utang pokok dan bunga. 

Dengan adanya kelalaian Termohon Keberatan tersebut, maka perjanjian 

jaminan kebendaan secara Fidusia efektif berlaku. 

22.       Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  

tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia), Pemohon 

Keberatan sebagai Penerima Fidusia berhak didahulukan dari kreditur lain, 

sehingga tidak ada kreditur lain yang dapat mendahului Pemohon Keberatan 

untuk menagih pelunasan dari objek Jaminan Fidusia tersebut. 

 

23.       Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, 

Sertifikat Fidusia tercantum kalimat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA". Oleh karenanya memiliki kekuatan eksekutorial 

dan memiliki kekuatan hukum sama dengan Putusan Pengadilan yang telah 
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terjadi wanprestasi kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 26 

 

 

berkekuatan hukum tetap. Maka Sertifikat Fidusia Nomor : 

W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 

28 Maret 2012 dapat dipaksakan 

pelaksanaanya. 

 

 

24.       Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan 

Fidusia, Pemohon  Keberatan  sebagai  Penerima  Fidusia  berhak  untuk  

mengeksekusi  objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No 

Polisi AD 2291 TU, Warna 

 

 

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari dengan kekuasaan Pemohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 27 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

sendiri

. 

 

 

25.       Bahwa berdasarkan Pasal 1262 KUH Perdata, Pemohon Keberatan 

berhak untuk melakukan  tindakan  yang  perlu  untuk  menjaga  agar  hak  

Pemohon  Keberatan  tidak hilang. Oleh karena itu, tindakan Pemohon 

Keberatan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda 

motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama 

Etik Sri Sulanjari, sah dan dibenarkan oleh hukum. 

26.       Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia 

 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang 

berbunyi : 

 

 

"Pengamanan  terhadap  objek jaminan fidusia dapat 

dilaksanakan dengan persyaratan  : 

a.         ada permintaan dari 

pemohon; 

 

b.         memiliki akta jaminan 

fidusia; 

 

c.         jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran 

fidusia; 

 

d.         memiliki sertifikat jaminan fidusia; 

dan 

 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari dengan kekuasaan Pemohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 28 

 

 

e.         jaminan fidusia berada di wilayah negara 

Indonesia." 

 

 

Bahwa bunyi pasal tersebut menggunakan frasa  kata  "DAPAT".  Kata  

"DAPAT" menunjukan bahwa pengamanan terhadap eksekusi jaminan 

fidusia boleh  (dapat) dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian maupun 

dilaksanakan sendiri tanpa bantuan   aparat   kepolisian.   Ukuran   perlu   

tidaknya   meminta   bantuan   aparat Kepolisian harus dilihat pada tujuan 

pembentukan Peraturan tersebut yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 

2011  tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila eksekusi  
jaminan 

 

fidusia yang dilakukan oleh Penerima fidusia dapat dilaksanakan dengan 

aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi 

kepentingan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, maka tidak diperlukan 

lagi bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian.
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Bahwa  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  berupa  sepeda  motor  Suzuki 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 29 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

Skydrive  No  Polisi AD  2291  TU,  Warna  kuning  metalic,  atas  nama  Etik  

Sri Sulanjari pada tanggal 16 Maret 2012 telah dilaksanakan dengan aman, 

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi kepentingan 

Pemberi dan Penerima Jaminan  Fidusia.  Oleh  karena  itu  tindakan  

Pemohon  Keberatan  mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia berupa 

sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 

2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari telah sah dan 

tidak melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. 

 

 

E.  KEWAJIBAN TERMOHON KEBERATAN 

 

 

27.       Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara Kepereayaan (Fidusia)  Nomor  : 911041101941, Termohon 

Keberatan berkewajiban untuk membayar 24 kali angsuran utang pokok dan 

bunganya sebesar Rp. 

297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah ) setiap bulannya, sejak 
15 mei 

 

2011 sampai 15 April 

2012. 

 

 

28.       Bahwa hingga Keberatan ini diajukan, Termohon Keberatan baru 

membayar 9 kali angsuran kepada Pemohon Keberatan dari total kewajiban 24 

kali angsuran. Dengan demikian Termohon Keberatan berkewajiban untuk 

membayar 15 kali angsuran X Rp. Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh 
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Bahwa  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  berupa  sepeda  motor  Suzuki 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 30 

 

 

tujuh ribu rupiah), sehingga total kewajiban Termohon Keberatan yang harus 

dibayar kepada Pemohon Keberatan adalah membayar sejumlah Rp. 4.455.000,- 

(empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

 

29.       Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan 

Fidusia Pemohon Keberatan sebagai Penerima Fidusia berhak menjual sendiri 

objek objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 

2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari untuk memenuhi 

kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. 

 

VI. PERMOHONAN 

 

 

 

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 31 
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mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memberi Putusan 

dengan amar sebagai berikut : 

PRIMER: 

 

1.         Menerima  dan  mengabulkan  seluruh  Permohonan  Keberatan  dari  Pemohon 

 

Keberatan. 

 

 

2.         Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK)  Kota 

 

Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska., Tanggal 8 Mei 2012. 

 

 

3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 18  ayat (2)  

dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

 

 

MENGADILI SENDIRI : 

 

 

1. Menolak  seluruh  Permohonan  Termohon  Keberatan  (dahulu  Pengadu/ 

Konsumen). 

2.   Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 sah menurut hukum. 
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Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 32 

 

 

3. Menyatakan  Sertifikat  Fidusia  Nomor  :  W9.09872.AH.05.01.TH.2012, 

tertanggal 

Maret 2012 sah menurut hukum. 

 

 

4.   Menyatakan  Penyitaan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  berupa  

sepeda  motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning 

metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari yang dilakukan Pemohon Keberatan, 

sah menurut hukum. 

 

5.   Menghukum Termohon Keberatan membayar sejumlah Rp. 4.455.000,- 

(empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon 

Keberatan. 

6.   Menyatakan  Pemohon  Keberatan  berhak  untuk  melakukan  penjualan  

melalui lelang maupun dibawah tangan terhadap objek jaminan fidusia 

berupa sepeda
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motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
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Halaman 33 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

Etik Sri Sulanjari. 

 

 

SUBSIDER : 

 

Mohon Putusan yang seadil-

adilnya. 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) hadir Kuasanya, yaitu HERI HARTANTO, 

SH., M.Hum, sedangkan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) 

hadir sendiri (in persoon); 

 

Menimbang, bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu 

Teradu/ Pelaku Usaha) tersebut, Termohon Keberatan (dahulu 

Pengadu/Konsumen) telah mengajukan  Jawaban  secara  tertulis  tertanggal  30  

Mei  2012,  yang  pada  pokoknya sebagai berikut : 

III. DUDUK PERMASALAHAN YANG DISENGKETAKAN. 

 

 

1.         Bahwa  benar  saya  mengajukan  kredit  ke  kantor  PT.  Sinarmas  

Multifinance cabang Mojosongo dengan jaminan BPKB sepeda motor Susuki 

Skydrive AD 2291 TU. Nominal  kredit  yang  saya  ajukan  adalah  Rp. 

5.000.000,-  Informasi  saya  dapat  dari penyebaran brosur Pt. Sinarmas 

Multifinance. 

2.         Pengajuan  kredit  disetujui  dengan  nominal  Rp. 4.500.000,-  dengan  
tenor  24 
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motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 34 

 

 

 

bulan, angsuran perbulan Rp. 

297.000 

 

3.         Pembayaran angsuran saya telah menginjak bulan ke 9, Di angsuran saya 

yang ke 

 

10  jatuh  tempo  tgl  15  februari  2012  saya  terlambat  membayar  hingga  

angsuran berikutnya tanggal 15 maret 2012 (angsuran ke-10 saya terlambat 29 

hari) dan (angsuran ke-11 terlambat 2 hari) 

 

4.         Pada tanggal 15  maret 2012  datang penagih dari Sinarmas datang ke 

rumah ditemui oleh suami saya. Suami saya berkata “minta kelonggaran 

waktu hingga hari senin tanggal 19 maret 2012, saya akan bayar 2 cicilan 

sekaligus. Penagih waktu itu meng-iyakan dan akan datang lagi hari senin 

tanggal 19 maret 2012 

 

 

 

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Tetapi pada tanggal 16 maret 2012, datang 5  orang berbadan besar ke kantor 

5. 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 35 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

saya. Berikut ini kronologinya : 

 

 

Di hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 pada jam 15.30 datang 5 orang ke 

kantor saya beralamat di Jl. Sumpah Pemuda no. 91 MOjosongo.Mereka 

mengaku dari Sinarmas mencari saya. 

Orang 1 : Permisi Mbak, Mbak Etiknya 

ada 

 

Saya : Ada, saya Etik dari mana 

Mas? 

 

Orang 1: Kami dari SinarMas (tapi tidak menunjukkan tanda 

pengenal) Saya : Saya telat berapa bulan? 

Orang  1  :  ini  bukan  masalah  telatnya  kok  Mbak,  tapi  kita  mau  

kroscek data.masih d pakai atau tidak.Karna dulu pernah ada kasus BPKB 

d jaminkan pembayaran telat ternyata kendaraan d gadaikan. 

Saya : Motor masih saya pakai kok Mas,tu ada d parkiran bisa d 
lihat. 

 

Orang 1 : Pinjam STNK nya 

mbak 

 

Saya : Kenapa mo pinjam STNK? apa motor saya mau d 

bawa? Orang 1 : Tidak Mbak kami mo kroscek data saja. 

Saya masuk ke ruangan saya lalu ambil STNK,.STNK saya perlihatkan 

tapi tidak saya berikan. 
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Tetapi pada tanggal 16 maret 2012, datang 5  orang berbadan besar ke kantor 

5. 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
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Halaman 36 

 

 

Tanpa ijin stnk saya direbut.saya marah tapi saya ga bisa berbuat apa2 

karna ada lima orang berbadan besar berada di sekitar saya. 

Saya : Jangan asal rebut aja,.kalo pinjam ga gitu 
caranya 

 

Orang 1 : Gapapa Mbak, nanti saya jelaskan.cuman pinjam aja 

kok.Sekalian pinjam kunci kontaknya mau mencocokkan no rangka dan 

no mesin d bawah jog. 

Saya : (kemudian saya ambil kontak saya,.tapi mo d minta paksa juga 

tapi ga berhasil) saya bukakan jog saya sebelum kontak saya cabut 

sudah d rebut oleh salah satu dari mereka dari belakang.
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Saya  marah  dan  mencoba  meminta  kembali  tapi  tidak  d  berikan,  setelah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 37 
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memegang STNK dan kontak saya mereka bilang : berhubung anda telat 

maka motor kami bawa. 

Saya : jangan asal bawa aja mas,,telponkan SinarMas saya telat berapa 
bulan? 

 

Saya 

 

akan bayar sekarang 

juga. 

 

Orang 1 : gak bisa, motor tetap kami bawa.anda harus tanda tangan di 

berita acara. 

Saya : saya ga mau tanda tangan, anda sekalian kesini tadi berkata 
hanya pinjam 

 

STNK untuk kroscek data tapi kenapa motor saya d ambil paksa?saya 

akan laporkan ke polisi ini perampasan. 

Pada saat mereka datang saya ada niat membayar, tapi motor tetap 

dibawa. Orang-orang  tersebut  mengaku  dari  sinarmas  tapi  tidak  

menunjukkan  surat perintah dan tanda pengenal. 

 

Tidak benar kalo saya tidak berniat memenuhi kewajiban saya 

membayar angsuran pada tanggal 16 maret 2012.,sudah saya sampaikan 

kepada orang yang mengaku dari sinarmas bahwa saya minta d telp kan 

ke Sinarmas berapa yang harus saya bayar seluruhnya (angsuran dan 

denda saya hingga bulan ini) tapi mereka berkata “tidak bisa mbak, anda 

harus urusan d kantor saja. 
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Saya  marah  dan  mencoba  meminta  kembali  tapi  tidak  d  berikan,  setelah 

Disclaimer 
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Halaman 38 

 

 

Mereka merampas STNK dan kontak motor saya yang mulanya 

meminjam. Pada saat mereka datang saya sudah menanyakan apakah 

motor saya akan dibawa? Mereka bilang tidak tapi setelah mereka 

memegang stnk dan kontak saya.,mereka baru mengatakan kalau 

berhubung anda terlambat motor harus kami bawa. 

 

Tidak benar kalo saya dengan sukarela menyerahkan motor saya. Seperti 

yang saya sebutkan di kronologi kejadian saya tidak menandatangani 

berita acara 

 

 

 

 

 

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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penyerahan kalo memang saya menyerahkan dengan sukarela pasti saya sudah 
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Halaman 39 
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menandatangani berita acara 

tersebut.(bukti 01) 

 

 

Perbuatan mereka merampas sepeda motor saya sudah saya laporkan 

ke Polisi, dan bukti pelaporan saya sudah saya sertakan.(bukti 02) 

 

Dari awal sepeda motor susuki skydrive AD 2291 TU adalah milik saya 

pembeliannya melalui kredit d susuki finance dimana sebelum masa 

akhir kredit telah saya lunasi.(bukti 03) 

 

Setelah sidang di BPSK baru saya mengetahui ternyata pemohon 

keberatan/PT. Sinarmas merekayasa perjanjian saya kredit uang saya 

dengan me-refinance tanpa sepengetahuan saya. 

 

Saya selaku konsumen yang merasa dirugikan karena pengambilan 

motor saya secara paksa dan tanpa ijin, dan saya dipaksa harus melunasi 

seluruh hutang dan bunga di PT. Sinarmas Multifinance dalam waktu 

yang singkat. Dan apabila saya  tidak  segera  bias  melunasi  maka  

bunga  akan  berjalan  terus  kemudian sepeda motor saya akan di 

lelang. 

 

Motor saya sangatlah berguna untuk saya,  saya gunakan untuk 

bekerja dan bepergian keperluan yang lain. Setelah motor ambil 

paksa oleh PT.Sinarmas saya harus mengeluarkan uang untuk 

transportasi pulang pergi dari rumah ke kantor selama 6 hari kerja. Dari 

tanggal 16 maret hingga hari ini. 
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penyerahan kalo memang saya menyerahkan dengan sukarela pasti saya sudah 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 40 

 

 

 

Oleh karena hal tersebut saya berniat meminjam pakai sepeda motor 

Suzuki Skydrive AD  2291  TU untuk saya pergunakan sebagai 

transportasi bekerja. Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim 

Yang Terhormat untuk mengabulkan  permohonan  saya.  Saya  

sangatlah  berharap  permohonan  saya dapat dikabulkan. Akan sangat 

membantu sekali apabila motor bisa saya pergunakan lagi.
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Demikian jawaban tertulis dari saya/  Etik Sri Sulanjari/Termohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 41 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

beserta bukti yang saya miliki. Mohon maaf apabila terdapat 

kesalahan dalam penulisan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima 

kasih. 

 

 

 

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Termohon Keberatan tersebut, 

Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik, demikian pula dengan Termohon 

Keberatan tidak mengajukan Duplik; 

 

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil keberatannya, 

Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) telah mengajukan bukti-

bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut : 

1.   Fotocopy Formulir Permohonan Sinarmas Multifinance, atas nama ETIK SRI 

 

SULANJARI            tertanggal            15            April            2011,            

diberi tanda--------------------------------------P-1; 

2.   Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 03, tanggal 12 Januari 2012 yang 

dibuat di hadapan     Notaris     HEPPY     RUSDIAWATI,     SH.,     

M.Kn,     diberi tanda---------------------P-2; 

3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan 

Secara Kepercayaan (Fidusia)  Nomor  : 91104110194,  tanggal 15  April  

2011, diberi tanda--P-3; 

4.   Fotocopy Kwitansi/tanda terima uang sebesar RP. 4.500.000,00 (empat 

juta lima ratus         ribu         rupiah)         tanggal        15         April         

2011,        diberi tanda--------------------------------------------P-4; 
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Demikian jawaban tertulis dari saya/  Etik Sri Sulanjari/Termohon Keberatan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 42 

 

 

5.   Fotocopy  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Nomor  :  W9.09872.AH.05.01.TH.2012, 

 

diberi 

 

tanda------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---P-5; 

 

6.   Fotocopy Catatan Rekening Pembayaran atas nama ETIK SRI 

SULANJARI, Nomor                            :                            911041101941,                            

diberi tanda-------------------------------------------------------------------P-6; 

 

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Fotocopy 

Surat Kuasa tertangg
al 

15 April 2011, diberi 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 43 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

tanda----------------------------P-

7; 

 

8.   Fotocopy  Surat  Kuasa  Nomor : 626/SMMF-LGL/SK/V/11,  tanggal  14 Maret 

 

2012,                                                                                                                 

diberi tanda----------------------------------------------------------------------------------

----- 

P-8; 

 

9.   Fotocopy  Berita Acara  Serah Terima  Kendaraan (BASTK)  tanggal 16  Maret 

 

2012,                                                                                                                 

diberi tanda----------------------------------------------------------------------------------

----- 

P-9; 

 

10. Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB) Nomor : 1635313, 

dengan nama            pemilik            ETIK            SRI            SULANJARI,            

diberi tanda--------------------------------------------P-10; 

11. Fotocopy  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  :  441/ 

 

KMK.017/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia NO. 277/KMK.013/1991 tanggal 14 Maret 1991 

tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. 

Sinarmas Multifinance (D/H PT. Sinar                  Supra                  Finance                  

Company),                  diberi tanda------------------------------------------------------

-------P-11; 
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Fotocopy 

Surat Kuasa tertangg
al 

15 April 2011, diberi 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 44 

 

 

12. Fotocopy Aktar Pendirian PT. Sinar Supra Leasing, Co dengan Akta Nomor 

: 45, tanggal                    7                    September                    1985,                    

diberi tanda----------------------------------------------------P-12; 

13. Fotocopy Akta Risalah Rapat PT. Sinar Supra Finance Company No. 19, tanggal 

 

2                                Pebruari                                1996,                                

diberi tanda-------------------------------------------------------------------P-13; 

 

 

 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokan 

atau disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-

11, bukti P-12 dan bukti P-13;
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, guna memperkuat 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 45 
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dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) 

juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu HANAN RADIAN UTOMO dan 

FRANS KUSMANENDAR yang merupakan karyawan dari PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE, namun sebelum saksi-saksi tersebut diperiksa, Termohon 

Keberatan (dahulu Pengadu/ Konsumen)   merasa   keberatan   dengan   saksi-

saksi   yang   diajukan   oleh   Pemohon Keberatan  tersebut  karena  saksi-saksi  

tersebut  memiliki  hubungan  kerja dengan  PT. SINARMAS MULTIFINANCE, oleh 

karenanya Majelis Hakim kemudian mengambil sikap untuk tetap mendengar 

keterangan saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut 

tanpa disumpah terlebih dahulu; 

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi 

yang diajukan  oleh  Pemohon  Keberatan  (dahulu  Teradu/Pelaku  Usaha)  

tanpa  disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut : 

 

1.   HANAN RADIAN UTOMO 

 

 

•Bahwa   PT.  Sinarmas      Multifinance  adalah  perusahaan  

pembiayaan  yang memberikan  pinjaman  dana  untuk  membiayai  

nasabah  dengan  jaminan 

BPKB, jadi semacam BPR (Bank Perkreditan Rakyat); 

 

•Bahwa pada waktu sak    si melakukan survey ke tempat Termohon 

Keberatan, unit  sepeda  motor  tersebut  telah  ada,  jadi  Termohon  

Keberatan  hanya 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, guna memperkuat 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 46 

 

 

menjaminkan BPKB; 

 

•Bahwa  saksi melakuk    an melakukan survey terhadap Termohon 

Keberatan, survey  tersebut  adalah  dalam  rangka  membiayai  

Termohon  Keberatan 

membeli alat atau mesin facial; 

 

•Bahwa  saksi  mengeta    hui  pendapatan  Termohon  Keberatan  dari  slip  gaji 

 

Termohon Keberatan; 

 

•Bahwa  dalam hal sam    pai terjadinya perkara ini, PT. Sinarmas 

Multifinance memberikan  pinjaman  dana  kepada  Termohon  

Keberatan  dan  Termohon 

Keberatan macet di angsuran ke-9 (kesembilan); 

 

 

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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•Bahwa  saksi 
bekerja 

di PT. Sinarmas Multifinance sejak bulan 
Desember 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 47 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

tahun 2010 dan sejak masuk di PT. Sinarmas Multifinance saksi 

ditempatkan di bagian surveyor; 

•Bahwa   wilayah  kerja      PT.  Sinarmas  Multifinace  Solo  adalah  

mencakup seluruh wilayah eks. Karesidenan Surakarta; 

•Bahwa tugas saksi seb    agai surveyor antara lain : 

 

 

•Melakukan  survey  at    au  meneliti  keadaan  lingkungan  calon  nasabah,  

dimana informasi tersebut saksi dapatkan dari tetangga calon 

nasabah, yang meliputi 

karakter, kondisi lingkungan, dan lain-lain; 

 

•Bertemu   dengan  calo    n  nasabah  untuk  menjelaskan  calon  nasabah  

tentang perjanjian calon nasabah dengan kantor; 

•Bahwa yang saksi jelas    kan kepada calon nasabah adalah : 

 

 

•Menjelaskan  tentang a    suransi kehilangan, yaitu sebesar 6% (enam 

persen) dari nilai barang untuk selama 2 (dua) tahun. 

•Menjelaskan  biaya ad    minsitrasi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 

 

untuk selama 2 (dua) tahun. 

 

•Menjelaskan asuransi j    iwa untuk nasabah. Yang nilainya sebesar 2% (dua persen) 

 

dari nilai pinjaman. 
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•Bahwa  saksi 
bekerja 

di PT. Sinarmas Multifinance sejak bulan 
Desember 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 48 

 

 

•Menjelaskan  mengena    i masa jatuh tempo, yaitu tergantung 

pencairan tanggal berapa, karena masa tenggang jatuh tempo berbeda-

beda, tergantung berapa lama 

diambil, namun maksimal adalah 24 ( dua puluh empat)  bulan, dan Termohon 

 

Keberatan jatuh temponya adalah 24 (dua puluh empat) bulan. 

 

•Menjelaskan  mengena    i bunga sebesar 19% (sembilan belas persen)  

per tahun dengan bunga flat, sehingga bunga untuk Termohon 

Keberatan adalah 38% (tiga 

puluh delapan persen) dari nilai nominal. 

 

• Menjelaskan  mengenai   keterlambatan-keterlambatan,  yaitu  

keterlambatan   3 (tiga) hari diberi SP-1 (Surat Peringatan 1), lalu 

keterlambatan 1 (satu) minggu

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

diberi SP-2 (Surat Peringatan 2), keterlambatan 11 (sebelas) hari Sepeda Motor 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 49 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

yang menjadi jaminan akan ditarik ke kantor. 

 

•Bahwa setelah menjela    skan hal-hal tersebut di atas, Termohon 

Keberatan dan suaminya sudah sepakat (deal), dan kemudian 

Termohon Keberatan tanda 

tangan di 
perjanjian; 

 

•Bahwa selain tanda tan    gan dalam perjanjian, Termohon Keberatan 

juga tanda tangan Kuasa untuk menitipkan unit apabila terlambat 

membayar 11 (sebelas) 

hari; 

 

•Bahwa  setelah sepeda     motor ditarik oleh PT. Sinarmas 

Multifinance, masih ada  jangka  waktu  1  (satu)  minggu  untuk  

memberi  kesempatan  kepada 

nasabah guna membayar keterlambatan, dan jika keterlambatan 
tersebut telah 

 

dibayar, maka sepeda motor akan dikembalikan kepada nasabah, 

namun apabila keterlambatan tersebut tidak dibayar, maka sepeda 

motor nasabah akan dilelang; 

•Bahwa  setelah saksi      ada kesepakatan (deal) dengan konsumen,  

maka ada banyak   dokumen-dokumen   yang   saksi   buat   untuk   

kelengkapannya, 

diantaranya adalah formulir 
pekerjaan; 
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diberi SP-2 (Surat Peringatan 2), keterlambatan 11 (sebelas) hari Sepeda Motor 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 50 

 

 

 

•Bahwa  sebagai  surve    yor,  saksi  tidak  memberitahu  bahwa  

nasabah  akan diikatkan  di  hadapan  notaris,  karena  saksi  hanya  

memberitahu  nasabah 

mengenai hak-hak dan 
kewajibannya; 

 

•Bahwa hak-hak dari na    sabah, antara lain : 

 

•Setelah pembayaran lu    nas, maka BPKB bisa diambil lagi. 

 

 

•Jika   pembayaran   lan    car,   maka   jika   akan   ambil   pinjaman   lagi   

akan dipermudah. 

•Bahwa   jika  mengalam    i  keterlambatan  pembayaran,  maka  nasabah  akan 

 

dikenakan denda 0,5% (setengah persen) dari angsuran 

berjalan; 

 

 

 

 

 

 

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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•Bahwa   unit  
sepeda 

motor  yang  ditarik  oleh  Pemohon  Keberatan  
dari 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 51 
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Termohon Keberatan tersebut saat ini belum 

dilelang; 

 

•Bahwa  pada saat saks    i melakukan survey ke tempat Termohon 

Keberatan, saksi sudah menunjukkan kepada Termohon Keberatan 

mengenai Perjanjian 

Pembiayaan   Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara   
Kepercayaan 

 

(Fidusia) sebagaimana bukti P-3,  selain itu saksi juga sudah 

menerangkan isinya kepada Termohon Keberatan, namun saksi tidak 

memberikan kesempatan kepada Termohon Keberatan untuk 

membaca, hanya menjelaskan saja; 

•Bahwa pada saat melak    ukan survey kepada Termohon Keberatan, 

saksi sudah menjelaskan mengenai Surat Kuasa sebagaimana bukti P-

7 dan menjelaskan 

mengenai resiko keterlambatan membayar angsuran kepada suami 
Termohon 

 

Keberatan pada saat datang ke 

kantor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   HANAN RADIAN UTOMO 
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•Bahwa   unit  
sepeda 

motor  yang  ditarik  oleh  Pemohon  Keberatan  
dari 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
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Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 52 

 

 

 

•Bahwa  saksi  bekerja      di  PT.  Sinarmas  Multifinance  sebagai  tim  

support, atasan dari Debt Collector, dengan tugas saksi di PT. 

Sinarmas Multifinance 

menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran 
angsuran; 

 

•Bahwa cara saksi men    yelesaikan masalah keterlambatan tersebut 

adalah jika nasabah tidak dapat membayar maka sepeda motor akan 

ditarik; 

•Bahwa  yang melakuk    an penarikan sepeda motor dari Termohon Keberatan 

 

adalah saksi bersama dengan teman 1 (satu) tim, di tempat kerja 

Termohon Keberatan dan sebelum menarik sepeda motor Termohon 

Keberatan tersebut, saksi terlebih dahulu telah menanyakan mengenai 

angsuran;
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•Bahwa  ternyata Term    ohon Keberatan memang belum membayar angsuran 

Disclaimer 
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Halaman 53 
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dan menurut Termohon Keberatan, hal tersebut merupakan urusan 

dari suami 

 

Termohon 

Keberatan; 

 

•Bahwa   setelah   mena    nyakan   mengenai   angsuran   tersebut,   

teman   saksi kemudian   menunjukkan   surat   tugas   kepada   

Termohon   Keberatan   dan 

menyatakan   akan   menarik   sepeda   motor,   lalu   Termohon   
Keberatan 

 

menyerahkan STNK dan kunci sepeda 

motornya; 

 

•Bahwa  suami  Termoh    on  Keberatan  juga  sempat  berbicara  

dengan  saksi melalui telpon, namun suami Termohon Keberatan 

malah marah-marah dan 

menyatakan  “nek  nganti  motore  ditarik,  tak  gebuki  kabeh  (kalau  
sampai 

 

sepeda motornya ditarik, saya pukuli 

semua)”; 

 

•Bahwa  selanjutnya pa    da hari itu juga suami Termohon Keberatan 

datang bersama  temannya  dengan  membawa  kayu  yang  ditaruh  

di  jaket,  lalu 

Termohon Keberatan mengatakan “wis, arep tak lunasi kabeh, ora 
urusan 
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•Bahwa  ternyata Term    ohon Keberatan memang belum membayar angsuran 

Disclaimer 
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Halaman 54 

 

 

meneh karo Sinarmas (sudah, mau saya lunasi semua, tidak mau 

berurusan lagi dengan Sinarmas)”,  setelah itu suami Termohon 

Keberatan datang ke kantor dan bertemu dengan bagian admin; 

•Bahwa  pada  saat  men    arik  sepeda  motor  dari  Termohon  

Keberatan,  saksi dilengkapi dengan surat tugas, yaitu Surat Kuasa 

sebagaimana bukti P-8, dan 

dengan modal Surat Kuasa tersebut saksi kemudian menarik 
sepeda motor 

 

Termohon 

Keberatan; 

 

•Bahwa saksi tidak men    getahui apakah dirinya mempunyai 

kewenangan untuk menarik sepeda motor tersebut atau tidak, 

karena saksi hanya menjalankan 

tugas, namun dalam menarik sepeda motor tersebut saksi tidak 
berkoordinasi 

 

dengan 

Polisi; 

 

•Bahwa jika Termohon     Keberatan mau membayar angsuran, saksi 

tidak akan menarik sepeda motor dari Termohon Keberatan; 
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•Bahwa  saksi selalu m    embawa tanda terima pada saat melakukan penagihan 

Disclaimer 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 55 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

dan tanda terima tersebut merupakan tanda terima resmi dari kantor, 

jadi jika nasabah  akan  membayar  pada  saat  penagihan  saksi  akan  

memberi  tanda terima dan sepeda motor tidak akan ditarik; 

 

 

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya, 

Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Konsumen) telah mengajukan bukti-

bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut : 

 

1.   Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP / B / 283 / III / 

2012 / JATENG    /    RESTA    SURAKARTA,    tanggal    16    Maret    2012,    

diberi tanda--------------------------T-1; 

2.   Fotocopy Daftar Cek Fisik Kendaraan Bermotor atas nama nasabah  

Etik Sri Sulanjari,              tanggal              16              Maret              2012,              

diberi tanda----------------------------------------------------------T-2; 

3.   Fotocopy    Kwitansi    No,    143570,    tanggal    8    Desember    2010,    diberi 

 

tanda---------------T-3; 

 

4.   Fotocopy History Pembayaran atas nama Etik Sri Sulanjari, tertanggal 29 Mei 

 

2012,                                                                                                                 

diberi tanda----------------------------------------------------------------------------------

----T-4; 

5.   Fotocopy   Putusan   BPSK   Nomor   Regester   :  02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska, 
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•Bahwa  saksi selalu m    embawa tanda terima pada saat melakukan penagihan 

Disclaimer 
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Halaman 56 

 

 

tanggal                      8                       Mei                       2012,                       

diberi tanda-------------------------------------------------------------------------T-5; 

6.   Fotocopy  Berita Acara  Serah Terima  Kendaraan (BASTK)  tanggal 16  Maret 

 

2012,                                                                                                                 

diberi tanda----------------------------------------------------------------------------------

----T-9; 

 

 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokan 

atau disesuaikan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti 

T-2, bukti T-3 dan bukti T-4;
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 
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Halaman 57 
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memperkuat dalil sangkalannya, Termohon Keberatan ( dahulu 

Pengadu/Konsumen) juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah 

didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut : 

 

1.   DEVI MELIANA 

 

 

•Bahwa saksi kenal den    gan Termohon Keberatan sudah sekitar 5 

(lima) tahun, karena Termohon Keberatan bekerja di kantor kakak 

saksi, yaitu di Jalan 

Sumpah Pemuda, Mojosongo; 

 

 

•Bahwa pada tanggal 16     Maret 2012 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi 

datang ke kantor kakak saksi untuk mengambil uang sekolah, dan 

pada waktu saksi 

datang ke kantor kakak saksi tersebut, Termohon Keberatan sedang sendirian, 

 

lalu saksi ngobrol-ngobrol dengan Termohon Keberatan; 

 

 

•Bahwa pada saat sakas    i masih ngobrol-ngobrol kemudian ada tamu, 

yaitu pria yang berjumlah 5 (lima) orang dan badannya besar-besar, 

selanjutnya salah 

satu  dari  mereka  berbicara  dengan  Termohon  Keberatan,  lalu  Termohon 

 

Keberatan pindah ke ruangan sebelah dengan tamunya tersebut; 
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Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna 

Disclaimer 
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Halaman 58 

 

 

 

 

• Bahwa  kemudian   saksi   mendengar   ada   baku   mulut   antara   

Temohon Keberatan dengan tamunya tersebut, lalu saksi mengintip 

apa yang terjadi dan saksi melihat ada orang yang badannya tinggi 

besar, kulitnya putih sedang mencatat sesuatu; 

 

•Bahwa  kemudian  Ter    mohon  Keberatan  masuk  ruangan  mengambil  

kunci sepeda motor dan mengatakan “biar saya saja yang buka Pak ”, 

lalu Termohon 

Keberatan keluar lagi; 

 

 

•Bahwa  setelah itu sak    si melihat melalui jendela dan tamu dari Termohon 

 

Keberatan   tersebut   tadi   sedang   mengerubuti   sepeda   motor   Termohon 
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Keberatan, namun pandangan saksi tidak begitu jelas karena saksi ditutup- 
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Halaman 59 
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tutupi/dihalang-halangi oleh orang yang badannya 

besar; 

 

 

•Bahwa   pada  saat  ta    mu  tersebut  mengerubuti  sepeda  motor  Termohon 

 

Keberatan, saksi mendengar Termohon Keberatan mengatakan 

“jangan diambil”, lalu Termohon Keberatan masuk ruangan menelpon 

suaminya dan mengatakan “kamu sudah telat berapa bulan, kok 

motor saya diambil, saya tunggu disini sekarang juga”, kemudian 

Termohon Keberatan keluar ruangan lagi; 

 

•Bahwa  saksi tidak me    lihat pada saat salah satu Debt Collector merampas 

 

STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan)  dari  Termohon  Keberatan,  

saksi hanya melihat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sudah di 

tangan tamu- tamu dari Termohon Keberatan tersebut; 

 

•Bahwa saksi mengetah    ui, saat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) 

sudah dibawa   Debt   Collector,   Termohon   Keberatan   mengatakan   

“telponkan 

Sinarmas, saya sudah telat berapa bulan, saya akan 
melunasi”; 

 

 

•Bahwa   saksi  tidak  m    engetahui  apakah  pada  waktu  datang  ke  kantor 

 

Termohon Keberatan, Debt Collector tersebut mengetuk pintu 

terlebih dahulu atau tidak, karena posisinya Termohon Keberatan 
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Keberatan, namun pandangan saksi tidak begitu jelas karena saksi ditutup- 

Disclaimer 
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Halaman 60 

 

 

duduk menghadap jendela dan telah lebih dahulu melihat ada 5 

(lima) orang datang,  lalu Termohon Keberatan mengatakan 

“sebentar ya”, kemudian Termohon Keberatan keluar; 

 

•Bahwa saksi mendeng    ar suara 5 (lima) orang tamu tersebut 

berbicara dengan nada keras, namun bercampur dengan suara 

Termohon Keberatan yang juga 

berbicara keras, jadi suaranya 
bercampur; 

 

 

•Bahwa saksi tidak men    getahui suami Termohon Keberatan datang 

atau tidak, karena saksi juga belum pernah tahu suami Termohon 

Keberatan;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pada  persidangan  tanggal  12  Juni  2012, 
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Halaman 61 
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Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan 

(Pengadu/ Konsumen) telah mengajukan Kesimpulan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan (dahulu 

Teradu/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (dahulu/Konsumen) 

menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan 

dan mohon Putusan; 

 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka 

segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam 

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula 

serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; 

 

 

TENTANG HUKUMNYA 

 

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon 

Keberatan 

 

(dahulu Teradu/Pelaku Usaha) adalah sebagaimana diuraikan diatas; 

 

 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 

Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Surakarta dari Pemohon Keberatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal, yaitu mengenai : 

1.   Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Surakarta  untuk  memeriksa  dan  

mengadili perkara ini; 
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pada  persidangan  tanggal  12  Juni  2012, 
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Halaman 62 

 

 

2.   Tenggang waktu pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan; 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta 

untu memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  Majelis  Hakim  

mempertimbangkan  sebagai berikut : 
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Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   3   ayat   (1)   Peraturan 
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Halaman 63 
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Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan 

 

Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan bahwa : 

 

 

“Keberatan  terhadap  Put usan BPSK dapat  diajukan baik oleh Pelaku 

Usaha dan/atau  Konsumen kepada  Pengadilan  Negeri di tempat 

kedudukan hukum konsumen tersebut” 

 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai 

Konsumen adalah Termohon Keberatan (dahulu Pengadu), dan setelah Majelis 

Hakim memeriksa berkas perkara berikut Putusan BPSK, ternyata Termohon 

Keberatan (dahulu Pengadu/ Konsumen) bertempat tinggal di Jalan Hasanudin 

No. 117, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta,  yang merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri 

Surakarta; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/ 

Konsumen) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, 

maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal  Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Surakarta 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha); 

 

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan 

yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut : 
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Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   3   ayat   (1)   Peraturan 

Disclaimer 
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Halaman 64 

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang 

Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang 

selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai UU Perlindungan 

Konsumen), dinyatakan sebagai berikut : 

 

“Para  pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling 

lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut”. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata 

Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (yang selanjutnya
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sebagai berikut 

: 

 

Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 01 Tahun 

2006 : “Hari adalah hari kerja”. 

 

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 

2006 : 

 

“Keberatan  diajukan  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas)  hari  

terhitung  sejak 

 

Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan 

BPSK”. 

 

 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  41  ayat  ( 2)  dan  

ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 

350/MPP/Kep/12/2001 

Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, dinyatakan sebagai berikut : 

Pasal 41 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 

350/ MPP/Kep/12/2001 : 

“Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK 

diberitahukan, konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  wajib  

menyatakan  menerima  atau menolak Putusan BPSK”. 

 

Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 

350/ MPP/Kep/12/2001 : 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

dalam Putusan ini akan disebut sebagai PERMA Nomor 01 Tahun 2006), dinyatakan 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 66 

 

 

“Konsumen  atau   pelaku  usaha   yang  menolak  putusan  BPSK,  dapat   

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam 

waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK 

diberitahukan”. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan 

perundang- undangan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Putusan BPSK dapat diajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan 

BPSK diberitahukan kepada Para Pihak; 

Menimbang, bahwa Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/ BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012 diucapkan pada persidangan 

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012, dan pada saat 

pengucapan Putusan tersebut, Para 

 

 

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Hakim berkesimpulan bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Selasa, tanggal 

8  Mei 

 

2012, Putusan BPSK telah diberitahukan kepada Para Pihak, baik Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) maupun Termohon Keberatan (dahulu 

Pengadu/ Konsumen); 

 

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 

02-06/ LS/IV/2012/BPSK. Ska telah diucapkan dan diberitahukan kepada Para 

Pihak pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2012, maka batas waktu terakhir 

pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut adalah pada hari Jumat, 

tanggal 25 Mei 2012; 

 

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012, Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku  Usaha)  telah  mengajukan  Keberatan  pada  

Pengadilan  Negeri Surakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surakarta, dan Keberatan tersebut pada hari itu juga, yaitu hari Selasa tanggal 

22 Mei 2012 telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta 

dengan Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena batas waktu terakhir pengajuan 

Keberatan terhadap Putusan BPSK adalah pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 

2012, namun sebelum hari dan tanggal terakhir itu, yaitu pada hari Selasa 

tanggal 22  Mei 2012,  Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) 

telah mengajukan Keberatan,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Keberatan terhadap Putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon Keberatan 

(dahulu Teradu/Pelaku Usaha) belum melampaui batas waktu yang telah 

ditentukan, sehingga Keberatan terhadap Putusan BPSK yang diajukan oleh 
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Pemohon  Keberatan (dahulu  Teradu/Pelaku  Usaha)  diajukan  dalam  

tenggang  waktu menurut ketentuan undang undang dan peraturan 

pelaksanaanya; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keberatan yang diajukan oleh 

Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) telah diajukan kepada 

Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu  Pengadilan  Negeri  Surakarta, dan  

Keberatan  tersebut  diajukan  tersebut  masih dalam tenggang waktu menurut 

ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya,
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Keberatan   (dahulu   Teradu/Pelaku   Usaha)   dapat   diterima   secara   formil   

untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dapat diterima secara formil, maka 

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan dari Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) yang mendalilkan pokok-pokok 

keberatan, yang pada intinya adalah sebagai berikut : 

 

A. TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA 

PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN; 

1.   Bahwa  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  Pemberian  Jaminan  secara 

 

Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor  :  911041101941  (bukti  T-1)  telah  

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat 

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selain itu perjanjian 

tersebut juga telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Keberatan 

dan Termohon Keberatan secara sadar untuk mengikatkan diri pada 

perjanjian; 

2.   Bahwa berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan asas Pacta  Sunt Servanda, 

 

sebagaimana yang diatur dalam 1338 KUH Perdata, Pemohon Keberatan 

dan Termohon Keberatan bebas untuk membuat perjanjian dengan 

bentuk dan isi yang disepakati. Dengan telah disepakatinya perjanjian, 

maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 memiliki kekuatan 
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mengikat seperti mengikatnya Undang-Undang kepada Pemohon 

Keberatan dan Termohon Keberatan. 

3.   Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah mengkualifikasikan 

Pemohon Keberatan kedalam jenis perusahaan Pembiayaan Infrstruktur, 

karena Pemohon Keberatan merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pembiayaan, dengan demikian  Pemohon  Keberatan  tidak  

terikat  dengan  larangan  dalam  Pasal  5 

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan; 

 

 

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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KEWENANGANNYA; 

 

1.   Bahwa dalam Putusan BPSK Kota Surakarta telah menyatakan 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia)  Nomor  :  911041101941  batal  demi  hukum,  

dengan  demikian BPSK Kota Surakarta telah mengabulkan hal 

yang tidak pernah diminta oleh Termohon Keberatan (Ultra Petita); 

2. Bahwa kewenangan untuk memutus pembatalan suatu perjanjian 

adalah wewenang Pengadilan Negeri, sehingga BPSK Kota Surakarta 

tidak berwenang untuk menyatakan batalnya Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen dan    Pemberian    Jaminan    secara    

Kepercayaan    (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941

; 

 

C.  KEKUATAN MENGIKAT DARI KLAUSULA BAKU; 

 

1.   Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah dalam 

mempertimbangkan dan mengambil dasar hukum sebagai dasar analisa, 

karena Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen telah tegas 

diatur berlaku untuk perjanjian jual beli yang  dilakukan  oleh  Pelaku  

Usaha  dengan  Konsumen, sedangkan  Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941 adalah perjanjian Pembiayaan yang diberikan Pemohon 

Keberatan kepada Termohon Keberatan, sehingga Pasal 18 ayat ( 1) 

huruf d UU Perlindungan Konsumen tidak bisa diterapkan pada kasus 

Aquo; 
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2.   Bahwa berdasarkan perjanjian halaman ke-2  (kedua) Pasal 4 dan 

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 770 K/Sip/1975 

tanggal 4 Mei 1976, Termohon Keberatan yang melakukan wanprestasi 

harus membayar pelunasan secara lunas dan seketika; 

D.  KEKUATAN MENGIKAT JAMINAN FIDUSIA; 

 

1.   Bahwa  perjanjian  jaminan  kebendaan  merupakan  perjanjian  

assesoir  yang mengikat pada perjanjian pokoknya, sehingga pada kasus 

aquo karena Termohon Keberatan sebagai debitur telah lalai memenuhi 

kewajibannya yang diatur dalam
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berlaku

; 

 

2.   Bahwa oleh karena Sertifikat Fidusia tercantum irah-irah “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka Sertifikat 

Fidusia tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  dan  memiliki  

kekuatan  hukum  yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, sehingga Sertifikat Fidusia Nomor : 

W9.09872.AH.05.01.TH.2012  tertanggal 28 Maret 

2012   dapat   dipaksakan   pelaksanaannya   dan   Pemohon   Keberatan   

sebagai penerima Fidusia berhak untuk mengeksekusi objek jaminan 

fidusia dengan kekuasaan Pemohon Keberatan sendiri; 

3.   Bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda motor 
Suzuki 

 

Skydrive No  Polisi AD  2291 TU warna  kuning  metalic,  atas nama  Etik  

Sri Sulanjari pada tanggal 16 Maret 2012 telah dilaksanakan dengan 

aman, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi 

kepentingan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, oleh karena itu 

tindakan Pemohon Keberatan mengeksekusi  sendiri  objek  jaminan  

fidusia  berupa  sepeda  motor  Suzuki Skydrive  No  Polisi AD  2291 TU 

warna  kuning  metalic,  atas nama  Etik  Sri Sulanjari telah sah dan tidak 

melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; 

E.  KEWAJIBAN TERMOHON KEBERATAN; 

 

Bahwa  Termohon  Keberatan  masih  mempunyai  kewajiban  untuk  

membayar  15 (lima belas) kali angsuran yang masing-masing sebesar Rp. 
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297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total 

kewajiban Termohon Keberatan yang harus dibayar kepada Pemohon 

Keberatan adalah sejumlah Rp. 4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima 

puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat 

(1) UU Jaminan Fidusia, Pemohon Keberatan sebagai penerima fidusia 

berhak menjual sendiri objek jaminan fidusia; 

 

 

 

 

 

 

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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2006, dinyatakan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan 

apabila memenuhi persyaratan : 

a.         Surat   atau   dokumen   yang   diajukan   dalam   pemeriksaan,   setelah   
putusan 

 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan 

palsu; 

 

b.       Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang 

bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 

c.         Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 
satu pihak 

 

dalam pemeriksaan 

sengketa. 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 1 tahun 

 

2006, dinyatakan “dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar 

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili 

sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”; 

 

Menimbang,    bahwa   setelah   Majelis   Hakim   mempelajari   pokok-

pokok Keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas, 

ternyata alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan 

(dahulu Teradu/Pelaku Usaha ) adalah alasan-alasan keberatan diluar ketentuan 

dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 
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Halaman 76 

 

 

2006, sehingga apabila ternyata alasan-alasan keberatan tersebut beralasan 

menurut hukum, maka Majelis Hakim akan membatalkan Putusan BPSK dan 

selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen antara 

Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan 

(dahulu Pengadu/Konsumen) sebagaimana amanah dalam ketentuan Pasal 6  

ayat (5)  PERMA No. 1  tahun 2006, namun apabila alasan-alasan yang 

diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/ Pelaku Usaha) tidak  

beralasan menurut hukum,  maka Majelis Hakim akan  menolak keberatan  

dan  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menguatkan  Putusan  BPSK  Kota 

Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012; 

Menimbang,   bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  dapat  mengadili  

sendiri keberatan sengketa konsumen yang diajukan atas dasar alasan lain di 

luar ketentuan
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Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 77 
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Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok Keberatan yang diajukan oleh 

 

Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) sebagai berikut : 

 

 

A. TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA 

PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN; 

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor  :  911041101941  (bukti  T-1)  telah  

memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat 

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, selain itu perjanjian 

tersebut juga telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Keberatan 

dan Termohon Keberatan secara sadar untuk mengikatkan diri pada 

perjanjian; 

2.   Bahwa berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan asas Pacta  Sunt Servanda, 

 

sebagaimana yang diatur dalam 1338 KUH Perdata, Pemohon Keberatan 

dan Termohon Keberatan bebas untuk membuat perjanjian dengan 

bentuk dan isi yang disepakati. Dengan telah disepakatinya perjanjian, 

maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 memiliki kekuatan 

mengikat seperti mengikatnya Undang-Undang kepada Pemohon 

Keberatan dan Termohon Keberatan. 

3.   Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah mengkualifikasikan 

Pemohon Keberatan kedalam jenis perusahaan Pembiayaan Infrstruktur, 

karena Pemohon Keberatan merupakan perusahaan yang bergerak di 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
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Halaman 78 

 

 

bidang pembiayaan, dengan demikian  Pemohon  Keberatan  tidak  

terikat  dengan  larangan  dalam  Pasal  5 

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan; 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa dalam Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/ IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012 (vide bukti T-5), Majelis BPSK 

Kota Surakarta dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan jika 

perjanjian yang dilakukan antara   Pengadu/sekarang   Termohon   Keberatan   

dengan   Teradu/sekarang   Pemohon 

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Keberatan tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, yaitu Pasal 1320 nomor 3 dan 
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nomor 4 jo Pasal 1337 KUH Perdata; 

 

 

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 

 

1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : 

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 

syarat : 

1.   Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 

 

2.   Kecakapan untuk untuk membuat suatu perikatan ; 

 

 

3.   Suatu hal tertentu; 

 

 

4.   Suatu sebab (causa) yang halal; 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya Pokok-

Pokok Hukum Perdata,  apabila syarat nomor 1 (satu) dan syarat nomor 2 

(dua) sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat 

dibatalkan, sehingga pembatalan perjanjian  tersebut  harus  dilakukan  oleh  

Hakim  atas  permintaan  pihak,  sedangkan apabila syarat nomor 3 (tiga) dan 

syarat nomor 4 (empat) sebagaimana tersebut di atas tidak  terpenuhi, maka  

perjanjian  batal  demi  hukum  (batal  secara  mutlak),  sehingga perjanjian 
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Halaman 80 

 

 

tersebut dianggap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta oleh suatu 

pihak; 

 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya adalah adanya kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri 

dari para pihak, dan kemauan tersebut haruslah dinyatakan, sedangkan yang 

dimaksud dengan kecakapan untuk  membuat  suatu  perikatan  adalah  bahwa  

kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian  harus  cakap  menurut  hukum, 

yaitu  orang-orang  yang  belum  dewasa  dan orang-orang yang berada dalam 

pengampuan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah 

yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu 

barang yang cukup
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yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu; 

 

 

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   ketentuan   Pasal   1335   KUH   

Perdata, dinyatakan suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, sedangkan 

dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila 

dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum; 

Menimbang, bahwa suatu causa yang palsu terdapat apabila suatu 

perjanjian dibuat dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang 

sebenarnya yang tidak diperbolehkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, Pemohon Keberatan adalah 

perusahaan  yang  telah  mendapatkan  ijin  dari  Menteri  Keuangan  untuk  

menjalankan usaha  Lembaga  Pembiayaan,  yaitu  melakukan  kegiatan  Sewa  

Guna  Usaha,  Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen; 

 

Menimbang, bahwa bukti P-11 tersebut merupakan fotocopy dari 

fotocopy, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bukti surat yang 

merupakan fotocopy dari fotocopy dapat diterima sepanjang terdapat alasan 

yang sah mengenai tidak dapat ditunjukkannya bukti yang asli; 

 

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan Peraturan Menteri Keuangan 

yang termasuk sebagai dokumen sumber hukum serta peraturan hukum yang 

telah diketahui secara  umum, maka meskipun alat bukti tertulis tersebut tidak 

ditunjukkan surat aslinya, bukti P-11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti 

tulisan; 
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Halaman 82 

 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERPRES No. 9 tahun 

2009 tentang  Lembaga  Pembiayaan,  kegiatan  usaha  dari  Lembaga 

Pembiayaan  meliputi  : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit 

dan/atau Pembiayaan Konsumen, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka 7 PERPRES No. 9 tahun 2009, yang dimaksud  dengan  Pembiayaan   

Konsumen   (Consumers  Finance )   adalah 

 

 

 

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran; 

 

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   bukti   P-3   yang   merupakan   Perjanjian 

 

Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) 

Nomor : 

 

911041101941 tanggal  15  April  2011,  dalam  perjanjian  tersebut  dinyatakan  

bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) memberikan fasilitas 

pembiayaan kepada  Termohon  Keberatan ( dahulu  Pengadu/Konsumen)  

dalam  bentuk  penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor merk 

Suzuki type UK 125 SC A/T warna kuning  metalik  tahun 2009  dengan  nomor  

Polisi AD 2291  TU  atas  nama  Etik  Sri Sulanjari (Termohon Keberatan); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang merupakan Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1635313 tertanggal 03 Februari 2010, 

tercatat Pemilik Kendaraan Bermotor merk Suzuki type UK 125 SC A/T warna 

kuning metalik tahun 

2009 dengan nomor Polisi AD 2291 TU adalah Etik Sri Sulanjari (Termohon 

Keberatan); 

 

 

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti P-3  dapat diketahui jika 

maksud dan tujuan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) 

memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan (dahulu 

Pengadu/Konsumen) adalah guna pembelian  Kendaraan  Bermotor  merk  

Suzuki  type  UK 125  SC A/T  warna  kuning metalik tahun 2009  dengan 

nomor Polisi AD 2291  TU atas nama Etik Sri Sulanjari (Termohon Keberatan), 

padahal pada kenyataannya sepeda motor tersebut sudah ada dan menjadi milik 
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Halaman 84 

 

 

Termohon Keberatan sejak tahun 2010, sehingga sepeda motor tersebut adalah 

milik Termohon Keberatan sendiri, bukan diperoleh berdasarkan perjanjian 

pembiayaan   konsumen   yang   dilakukan   Pemohon   Keberatan   dengan   

Termohon Keberatan, sehingga apa yang menjadi objek dari perjanjian yang 

dilakukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ternyata tidak sesuai 

dengan kenyataannya, dengan demikian tujuan dari dilakukannya perjanjian 

pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan 

tidaklah tercapai;
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serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perjanjian yang 

dilakukan antara Pemohon Keberatan dengan Termohohn Keberatan adalah 

perjanjian pinjam meminjam yang disertai dengan jaminan BPKB sepeda motor 

merk Suzuki type UK 125 

SC A/T warna kuning metalik tahun 2009 dengan nomor Polisi AD 2291 TU atas 

nama 

 

Etik Sri Sulanjari (Termohon 

Keberatan); 

 

 

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pinjam meminjam dengan disertai 

jaminan BPKB sepeda motor bukanlah kegiatan yang termasuk dalam lingkup 

kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERPES 

No. 9 tahun 2009, sehingga secara a contrario  Lembaga Pembiayaan d ilarang 

untuk melakukan usaha di luar ketentuan Pasal 3 PERPRES No. 9 tahun 2009, 

termasuk melakukan kegiatan usaha pinjam meminjam disertai dengan jaminan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana 

tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 

911041101941 tanggal 15 

April 2011 tersebut terdapat suatu causa yang palsu,  yaitu perjanjian 
tersebut dibuat 

 

untuk   menyembunyikan   causa   yang   sebenarnya   yang   tidak   

diperbolehkan,  oleh karenanya perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan 

Pasal 1320 nomor 4 (empat) KUH Perdata, sehingga sebagai konsekwensinya 

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim 
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sependapat dengan Majelis BPSK sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 

02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska; 

 

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 tanggal 15 

April 2011 tersebut telah  dinyatakan  batal  demi  hukum,  maka  perjanjian  

tersebut  dianggap  tidak  ada, sehingga  para  pihak,  yaitu  Pemohon  

Keberatan  dan  Termohon  Keberatan  kembali kepada keadaan semula seperti 

sebelum adanya perjanjian tersebut, dengan demikian pokok keberatan point B 

yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan 

harus ditolak; 

 

 

 

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 911041101941 

tanggal 15 

 

April 2011 tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan para pihak kembali 

kepada keadaan semula, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon Keberatan 

untuk mengembalikan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 

sepeda motor merk Suzuki type UK 125 SC A/T warna kuning metalik tahun 

2009 dengan nomor Polisi  AD  2291  TU  atas  nama  Etik  Sri  Sulanjari  

(Termohon  Keberatan)  kepada Termohon Keberatan, sedangkan Termohon 

Keberatan diperintahkan untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya 

dari Pemohon Keberatan sebagaimana pertimbangan hukum mengenai pokok 

keberatan point E mengenai kewajiban Termohon Keberatan; 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan pokok keberatan  dari  Pemohon  Keberatan  mengenai  

BPSK  Kota  Surakarta  yang  telah melampaui kewenangannya sebagai berikut : 

 

B.  PUTUSAN      BPSK      KOTA      SURAKARTA      TELAH      MELAMPAUI 

KEWENANGANNYA; 

1.   Bahwa dalam Putusan BPSK Kota Surakarta telah menyatakan 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia)  Nomor  :  911041101941  batal  demi  hukum,  

dengan  demikian BPSK Kota Surakarta telah mengabulkan hal 

yang tidak pernah diminta oleh Termohon Keberatan (Ultra Petita); 

2. Bahwa kewenangan untuk memutus pembatalan suatu perjanjian 

adalah wewenang Pengadilan Negeri, sehingga BPSK Kota Surakarta 

tidak berwenang untuk menyatakan batalnya Perjanjian 
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Pembiayaan Konsumen dan    Pemberian    Jaminan    secara    

Kepercayaan    (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941; 

 

 

 

 

Menimbang,  bahwa  dalam  pertimbangan  hukum  pokok  keberatan  angka  A 

 

mengenai keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan 

Termohon
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Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara    Kepercayaan   (Fidusia)    

Nomor    : 

 

911041101941 tanggal 15 April 2011 tersebut adalah batal demi 

hukum; 

 

 

Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Perjanjian   Pembiayaan   

Konsumen   dan 

 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 911041101941 

tanggal 15 

 

April 2011 adalah batal demi hukum, maka sebagai konsekwensinya, perjanjian 

tersebut diangap dari semula sudah batal meskipun tidak diminta 

pembatalannya oleh suatu pihak kepada Hakim (batal secara mutlak), sehingga 

walaupun Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Putusannya Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tidak menyatakan perjanjian adalah batal demi 

hukum, maka perjanjian tersebut haruslah dianggap dari semula telah batal,  

dengan  demikian  pokok  keberatan  point  B  yang  diajukan  oleh  Pemohohn 

Keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan pokok keberatan dari Pemohon Keberatan mengenai 

kekuatan mengikat dari klausula baku sebagai berikut : 

C.  KEKUATAN MENGIKAT DARI KLAUSULA BAKU; 

 

 

1.   Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah dalam 

mempertimbangkan dan mengambil dasar hukum sebagai dasar analisa, 

karena Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen telah tegas 
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diatur berlaku untuk perjanjian jual beli yang  dilakukan  oleh  Pelaku  

Usaha  dengan  Konsumen, sedangkan  Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941 adalah perjanjian Pembiayaan yang diberikan Pemohon 

Keberatan kepada Termohon Keberatan, sehingga Pasal 18 ayat ( 1) 

huruf d UU Perlindungan Konsumen tidak bisa diterapkan pada kasus 

Aquo; 

2.   Bahwa berdasarkan perjanjian halaman ke-2 (kedua) Pasal 4 dan berdasarkan 

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 770 K/Sip/1975 tanggal 4 Mei 

1976, Termohon Keberatan yang melakukan wanprestasi harus 

membayar pelunasan secara lunas dan seketika; 

 

 

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Menimbang, bahwa dalam Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/ IV/2012/BPSK. Ska, Majelis BPSK Kota Surakarta dengan segala 

pertimbangan hukumnya telah menyatakan klausula baku yang terdapat dalam 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara    

Kepercayaan   (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941 tanggal 15 April 2011 adalah batal demi 
hukum; 

 

 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 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; 

Menimbang, bahwa klausula baku tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu 

 

dokumen  dan/atau  perjanjian,  sehingga  klausula  baku  tersebut  telah  

termasuk  dan menjadi satu dengan perjanjian, yang dalam hal ini adalah 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara    

Kepercayaan   (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941 tanggal 15 April 

2011; 

 

Menimbang,   bahwa  oleh   karena   Perjanjian   Pembiayaan   Konsumen   dan 

 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 911041101941 

tanggal 15 
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April 2011 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim, sebagaimana 

pertimbangan hukum dalam pokok keberatan point A, maka secara otomatis 

klausula baku yang tercantum dalam perjanjian tersebut juga batal demi 

hukum, sehingga Majelis Hakim  sependapat  dengan  Majelis  BPSK  Kota  

Surakarta  sebagaimana  Putusannya Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska, 

dengan demikian keberatan dalam point C yang diajukan oleh Pemohon 

Keberatan adalah tidak beralasan dan harus ditolak; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan pokok keberatan  dari  Pemohon  Keberatan  mengenai  

kekuatan  mengikat  jaminan  fidusia sebagai berikut : 

D.  KEKUATAN MENGIKAT JAMINAN FIDUSIA; 

 

 

1.   Bahwa  perjanjian  jaminan  kebendaan  merupakan  perjanjian  

assesoir  yang mengikat pada perjanjian pokoknya, sehingga pada kasus 

aquo karena Termohon
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perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan kebendaan secara Fidusia 

efektif berlaku; 

2.   Bahwa oleh karena Sertifikat Fidusia tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN 

 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka Sertifikat Fidusia 

tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  dan  memiliki  kekuatan  

hukum  yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, sehingga Sertifikat Fidusia Nomor : 

W9.09872.AH.05.01.TH.2012  tertanggal 28 Maret 

2012   dapat   dipaksakan   pelaksanaannya   dan   Pemohon   Keberatan   
sebagai 

 

penerima Fidusia berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia 

dengan kekuasaan Pemohon Keberatan sendiri; 

3.   Bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda motor 

Suzuki Skydrive  No  Polisi AD  2291 TU warna  kuning  metalic,  atas 

nama  Etik  Sri Sulanjari pada tanggal 16 Maret 2012 telah dilaksanakan 

dengan aman, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi 

kepentingan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, oleh karena itu 

tindakan Pemohon Keberatan mengeksekusi  sendiri  objek  jaminan  

fidusia  berupa  sepeda  motor  Suzuki Skydrive  No  Polisi AD  2291 TU 

warna  kuning  metalic,  atas nama  Etik  Sri Sulanjari telah sah dan tidak 

melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; 
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Menimbang, bahwa dalam Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/ IV/2012/BPSK.   Ska,   Majelis   BPSK   Kota   Surakarta   

mempertimbangkan   dapat dibenarkan   bila   Pemohon   Keberatan   (dahulu   

Teradu/Pelaku   Usaha)   berdasarkan sertifikat fidusia yang dimilikinya dapat 

melakukan penarikan terhadap benda jaminan dari  tangan  pemegang  benda  

jaminan  bila  debitur  melakukan  wanprestasi,  namun tindakan   tersebut   

haruslah   diserta   dengan   pengamanan   dari   pihak   Kepolisian sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan penarikan kendaraan 

bermotor yang 

 

 

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska.
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Usaha)   dan   Termohon   Keberatan   (dahulu   Pengadu/Konsumen)   tidak   

memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 

tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; 

 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal 4  Undang-Undang  

No.  42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia merupakan 

perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenuhi suatu prestasi; 

 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  

No.  42 tahun 1999 tersebut, dapat diketahui jika Jaminan Fidusia merupakan 

perjanjian ikutan (accessoir)  dari  suatu  perjanjian  pokok, yang  dalam  hal  ini  

Jaminan  Fidusia  antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dibuat 

dalam 1 (satu) perjanjian yang menyatu  dengan  perjanjian  pokok,   yaitu  

Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 911041101941 tanggal 15 

April 2011; 

 

 

Menimbang,   bahwa   sebagai   konsekwensi   dari   suatu   perjanjian   

ikutan (accessoir) adalah apabila perjanjian pokoknya dibatalkan atau batal 

demi hukum, maka perjanjian ikutan (accessoir) tersebut secara otomatis   

juga ikut dibatalkan atau batal demi hukum; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok 

keberatan point A yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah dinyatakan 
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Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara    

Kepercayaan   (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941  tanggal  15   April  2011   adalah  batal  demi  hukum,  maka  
sebagai 

 

konsekwensinya Jaminan Fidusia yang diikat dengan adanya perjanjian tersebut 

juga secara otomatis adalah batal demi hukum atau dengan kata lain Pemohon 

Keberatan sebagai peneriman fidusia tidak mempunyai hak jaminan atas sepeda 

motor merk Suzuki type UK 125 SC A/T warna kuning metalik tahun 2009 

dengan nomor Polisi AD 2291 

TU atas nama Etik Sri Sulanjari (Termohon 
Keberatan);
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No. 42  tahun 1999  tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan Kantor Pendaftaran 

Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang 

sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, sedangkan dalam Pasal  14 

ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia 

merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia; 

 

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 

Undang- Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan Jaminan Fidusia lahir pada tanggal 

yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui jika Jaminan 

Fidusia atas sepeda motor merk Suzuki type UK 125  SC A/T warna kuning 

metalik tahun 2009 dengan nomor Polisi AD 2291 TU atas nama Etik Sri 

Sulanjari (Termohon Keberatan) didaftarkan  dan  dicatat  dalam  Buku  Daftar  

Fidusia  pada  tanggal  28  Maret  2012, sehingga  sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  

(3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  maka Jaminan Fidusia atas sepeda 

motor tersebut baru lahir pada tanggal 28 Maret 2012; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Jaminan  Fidusia  atas  sepeda  

motor  merk 

 

Suzuki type UK 125 SC A/T warna kuning metalik tahun 2009 dengan nomor 

Polisi AD 

 

2291 TU atas nama Etik Sri Sulanjari (Termohon Keberatan ) baru lahir pada 

tanggal 28 
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Maret 2012, maka tindakan Pemohon Keberatan yang menarik sepeda motor 

berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut dari 

Termohon Keberatan pada tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-8, bukti P-9, dan 

bukti T-6) adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, dengan 

demikian keberatan dalam point D yang diajukan oleh Pemohon Keberatan 

adalah tidak beralasan dan harus ditolak; 

 

Menimbang,  bahwa oleh karena tindakan Pemohon Keberatan yang 

menarik sepeda motor merk Suzuki type UK 125  SC A/T warna kuning 

metalik tahun 2009 dengan nomor Polisi AD 2291 TU atas nama Etik Sri 

Sulanjari (Termohon Keberatan) berikut STNK dari Termohon Keberatan pada 

tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-8, bukti P-9, dan bukti T-6) adalah tidak 

berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, maka 
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berikut STNK sepeda motor tersebut yang telah ditariknya kepada Termohon Keberatan; 

 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan pokok keberatan  dari  Pemohon  Keberatan  mengenai  

kewajiban  dari  Termohon  Keberatan sebagai berikut : 

E.  KEWAJIBAN TERMOHON KEBERATAN; 

 

 

Bahwa Termohon Keberatan masih mempunyai kewajiban untuk 

membayar 15 (lima belas) kali angsuran yang masing-masing sebesar Rp. 

297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total 

kewajiban Termohon Keberatan yang harus dibayar kepada Pemohon Keberatan 

adalah sejumlah Rp. 4.455.000,00 ( empat juta empat ratus lima puluh lima ribu 

rupiah), dan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan 

Fidusia,  Pemohon Keberatan sebagai penerima fidusia berhak menjual sendiri 

objek jaminan fidusia; 

 

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan hukum pokok 

keberatan point D  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Keberatan  telah  dinyatakan  

tindakan  Pemohon Keberatan yang menarik sepeda motor merk Suzuki type 

UK 125 SC A/T warna kuning metalik tahun 2009  dengan nomor Polisi AD 

2291  TU atas nama Etik Sri Sulanjari (Termohon Keberatan) dari Termohon 

Keberatan pada tanggal 16 Maret 2012 (vide bukti P-8, bukti P-9, dan bukti T-6) 

adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibenarkan, maka Pemohon 

Keberatan sebagai penerima fidusia tidak berhak menjual sendiri objek jaminan 

fidusia; 
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Halaman 
100 

 

 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok 

keberatan point A yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah dinyatakan 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara    

Kepercayaan   (Fidusia)    Nomor    : 

911041101941 tanggal 15 April 2011 adalah batal demi hukum, maka para pihak, yaitu 

 

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan haruslah kembali kepada 

keadaan semula sebagaimana sebelum dibuatnya perjanjian tersebut;
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Menimbang,  bahwa  bahwa  dalam  Putusan  BPSK  Kota  Surakarta  Nomor  : 

 

 

 

 

 

 

 

m 
 

02-06/LS/IV/2012/BPSK.  Ska,  Majelis BPSK Kota  Surakarta  telah  menentukan  

jika Termohon Keberatan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan 

uang tunai yang telah diterimanya dari Pemohon Keberatan sebesar Rp. 

2.322.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); 

Menimbang,  bahwa pada kenyataannya, sebagaimana tercantum 

dalam bukti P-4, secara riil Termohon Keberatan telah menerima uang pinjaman 

dari Pemohon Keberatan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu 

rupiah), kemudian berdasarkan bukti P-6, terhadap pinjaman tersebut, 

Termohon Keberatan secara riil telah melakukan pembayaran secara 

mengangsur sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan nominal setiap kali mengangsur 

adalah sebesar Rp. 297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah),  

sehingga total yang telah dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada 

Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp. 2.673.000,00 (dua juta enam ratus 

tujuh puluh tiga ribu rupiah); 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, maka  secara  riil  Termohon  Keberatan  masih  mempunyai  kewajiban  

untuk mengembalikan uang kepada Pemohon Keberatan sejumlah besar 

pinjaman dikurangi dengan sejumlah yang telah dikembalikan, sehingga 

Termohon Keberatan masih mempunyai   kewajiban   untuk   mengembalikan   

kepada   Pemohon   Keberatan   uang sejumlah Rp. 1.827.000,00 (satu juta 

delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); 

Menimbang,  bahwa  meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  

Majelis Hakim dengan Majelis BPSK mengenai jumlah kewajiban yang harus 

dibayarkan oleh Termohon  Keberatan  kepada  Pemohon  Keberatan,  namun  

oleh  karena  perbedaan tersebut  hanya  mengenai  jumlah,  maka  hal  tersebut  
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Menimbang,  bahwa  bahwa  dalam  Putusan  BPSK  Kota  Surakarta  Nomor  : 

 

 

tidak dapat  menjadi  dasar  bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan 

Majelis BPSK Kota Surakarta dan kemudian mengadili sendiri sengketa 

konsumen yang bersangkutan, karena inti pertimbangan hukum  dari  pokok  

keberatan  ini  adalah  Termohon  Keberatan  masih  mempunyai kewajiban 

untuk mengembalikan uang kepada Termohon Keberatan, dan jumlah 

kewajiban dari Termohon Keberatan tersebut bukanlah sebesar Rp. 

4.455.000,00 (empat 
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permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; 

 

 

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) 

PERMA No. 1 tahun 2006, Majelis Hakim wajib untuk memperhatikan ganti rugi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, maka Majelis Hakim akan merpertimbangkan sebagai berikut; 

 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Sengketa 

Konsumen  Nomor  Register  02-06/LS/IV/2012/BPSK.  Ska,  dalam  formulir 

pengaduannya, Termohon Keberatan menyatakan merasa dirugikan karena 

dengan ditariknya sepeda motor miliknya tersebut oleh Pemohon Keberatan, 

maka Termohon Keberatan harus mengeluarkan biaya transport per hari Rp. 

20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun oleh Majelis BPSK tuntutan tersebut 

hanya dikabulkan dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas 

ribu rupiah) per harinya, dengan ketentuan maksimal 26 (dua puluh enam) hari 

kerja; 

 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  penetapan  

Majelis BPSK mengenai jumlah ganti rugi yang dibebankan kepada Pemohon 

Keberatan (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) karena biaya transportasi sebesar Rp. 

15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari adalah jumlah yang patut dan umum 

bagi masyarakat Kota Surakarta dalam menggunakan jasa transportasi umum, 

sedangkan ketentuan maksimal ganti rugi adalah selama 26 (dua puluh enam) 

hari kerja adalah tenggang waktu yang telah layak/ patut, karena 26 (dua puluh 

enam) hari merupakan jumlah hari 1 (satu) bulan dikurangi 4 (empat) kali hari 

minggu, selain itu apabila ganti rugi ditentukan sampai dengan perkara ini 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka jumlah ganti rugi yang harus 
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juta  empat  ratus  lima  puluh  lima  ribu  rupiah)  sebagaimana  dalil  keberatan  dalam 

 

 

dibayarkan oleh Pemohon Keberatan, jumlahnya dapat lebih besar daripada 

jumlah kewajiban  kekurangan  uang  pinjaman  yang  harus  dibayarkan  

Termohon  Keberatan kepada Pemohon Keberatan, sehingga menyebabkan 

timbul ketidak seimbangan serta ketidak adilan;
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Menimbang,  bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan mengenai 
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adanya ganti rugi, maka perlu ditetapkan agar Pemohon Keberatan membayar 

ganti rugi kepada Termohon Keberatan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu 

rupiah ) per hari dengan ketentuan maksimal selama 26 (dua puluh enam) hari, 

sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan 

kepada Termohon Keberatan adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan 

puluh ribu rupiah); 

 

Menimbang,   bahwa   berdasarkan   keseluruhan   pertimbangan   

sebagaimana termuat dalam Putusan ini, maka seluruh alasan 

keberatan/pokok-pokok keberatan yang telah  diajukan  oleh  Pemohon  

Keberatan  adalah  tidak  beralasan, karenanya  haruslah ditolak, sehingga 

sebagai konsekwensinya, maka Majelis Hakim akan menguatkan Putusan 

Majelis BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska, tanggal 8 

Mei 

2012; 

 

 

Menimbang,  bahwa oleh karena PERMA No.  1  tahun 2006  tidak 

mengatur secara khusus mengenai biaya perkara dalam keberatan atas putusan 

arbitrase BPSK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA No. 1 tahun 

2006, ketentuan mengenai biaya perkara tersebut tunduk pada Hukum Acara 

Perdata yang berlaku, yaitu HIR; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan 

oleh Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Keberatan adalah sebagai 

pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181  HIR,  Pemohon 

Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 

ditentukan dalam amar putusan ini; 
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Menimbang,  bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan mengenai 

 

 

Mengingat, ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan  RI  Nomor  :  350/MPP/Kep/12/2001,  Peraturan  Mahkamah  

Agung  RI Nomor 01 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lainnya 

yang bersangkutan dengan perkara ini; 

 

 

M E N G A D I L I 
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•Menolak   Permohonan       Keberatan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Keberatan 

 

(dahulu Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 22 Mei 2012; 

 

•Menguatkan  Putusan      Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota 

 

Surakarta Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 

2012; 

 

•Menghukum    Pemoho    n   Keberatan   (dahulu   Teradu/Pelaku   Usaha)   

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus 

sembilan puluh satu 

ribu rupiah); 

 

 

 

 

Demikianlah   diputuskan   dalam   Rapat   Permusyawara tan   Majelis   

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari SELASA , tanggal 12 JUNI 2012, 

oleh MAJEDI HENDI SISWARA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUGIONO, SH., 

dan SUBUR SUSATYO,   SH,   MH.,   masing-masing   sebagai   Hakim   Anggota.,   

Putusan   mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 18 JUNI 2012 dalam 

persidangan yang terbuka untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  tersebut,  dengan  

didampingi  oleh  Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TONY YOGA 

SAKSANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa 

dihadiri oleh  Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. 
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HAKIM KETUA, 

 

 

 

 

 

 

 

MAJEDI HENDI SISWARA, SH. 

 

 

 

HAKIM ANGGOTA I, 

 

 

 

 

 

 

 

MUGIONO, SH. 

HAKIM ANGGOTA I, 

 

 

 

 

 

 

 

SUBUR SUSATYO, SH, MH.
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Biaya pendaftaran ............................. Rp.   30.000,- 
Biaya pemberkasan ............................. Rp.   50.000,- 
Panggilan ............................ Rp.  100.000,- 
Materai Putusan ............................. Rp.     6.000,- 
Redaksi Putusan ............................. Rp.     5.000,- 

 Jumlah Rp. 191.000,- 

 

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)  

 

 

 

 

PANITERA PENGGANTI, 

 

 

 

 

 

 

TONY YOGA SAKSANA, SH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biaya –biaya : 
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Halaman 55 dari 54 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska 

 

 

 

 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 3 
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P  U  T  U  S A  N No.  

589 K/Pdt.Sus/2012 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

 

M A H K A M A H  A G U N G 

 

memeriksa perkara Badan Perselisihan Sengketa Konsumen dalam tingkat 

kasasi telah memutuskan  sebagai berikut dalam perkara : 

 

 

PT. SINARMAS MULTIFINANCE, Perseroan Terbatas yang 

berkedudukan di Jalan Lombok, No. 71, Jakarta Pusat, dalam hal 

ini memberi kuasa kepada 1. Endah R. Aryani, SH., dkk. Advokat 

yang berkantor di Jalan Ir. Sutami, No. 36 A, Kentingan, 

Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012; 

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon 

Keberatan; 

 

 

 

m e l a w a n 

: 

 

 

 

ETIK  SRI SULANJARI,  bertempat tinggal di Jl. Hasanudin No. 

117, RT.001/RW. 001, Kelurahan Punggawan, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta; 
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Termohon Kasasi dahulu Termohon 

Keberatan; 

 

 

 

Mahkamah Agung tersebut; 

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan; 

 

Menimbang,    bahwa    dari    surat-surat  tersebut  ternyata    bahwa  

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah 

mengajukan keberatan Sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon 

Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya 

atas dalil-dalil: 

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha 

dengan Surat Keberatan tertanggal 22 Mei 2012, yang diterima dan didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Mei 2012 dengan 

Nomor Register: 105/ Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska., yang pada pokoknya 

mendalilkan hal-hal sebagai berikut : 

Bahwa Putusan BPSK Kota Surakarta yang diajukan keberatan dalam 

perkara a quo, memiliki amar Putusan sebagai berikut: 
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MEMUTUSKAN: 

 

1          Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian; 

 

2 Menyatakan   bahwa   perjanjian   pembiayaan   Konsumen   dan   

yang pemberian jaminan secara kepercayaan Nomor: 

911041101941, yang dibuat dan ditandatangani (disepakati 

bersama antara pengadu dan teradu pada tanggal 15 April 2011, 

dinyatakan batal demi hukum; 

3 Membebankan kepada pengadu untuk mengembalikan uang 

lunas yang pernah diterimanya sebesar Rp2.322.000,00 setelah 

dikurangi angsuran yang sudah dilaksanakannya; 

4 Memerintahkan  kepada  Teradu  mengembalikan  kendaraan  

bermotor suzuki No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas 

nama Etik Sri Sulanjari, kepada pengadu dalam keadaan yang sama 

seperti saat penarikan; 

5 Memerintahkan kepada Teradu menyerahkan Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor   (BPKB)   Surat   Tanda   Nomor   Kendaraan   

(STNK),   atas kendaraan bermotor Suzuki Skydrive No. Polisi AD 

2291  TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari, 

kepada Pengadu; 

6          Membebankan kepada pihak Teradu untuk memberikan ganti rugi kepada 

 

Pengadu atas penarikan kendaraan Suzuki Skydrive No Polisi AD 

2291 

 

TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari, berupa 

biaya transportasi sejak kendaraan ditarik maksimal 26 hari kerja 

dengan ganti rugi per harinya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) 

atau sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) 

yang dapat dikurangkan dari kewajiban Pengadu kepada Teradu; 
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7          Menolak permohonan Pengadu (konsumen) yang lain dan selebihnya; 

 

JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN: 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 56  ayat (2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

 

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan 

Konsumen) Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang pada pokoknya mengatur jangka waktu 

pengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan dalam tenggang 

waktu 14 hari kerja sejak Pengadu dan Teradu menerima pemberitahuan ini 

Putusan BPSK ;
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Bahwa  Putusan  BPSK  dalam  perkara  Aquo,  dibacakan  dalam  sidang  

yang dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada hari 

Selasa, tanggal 08 

Mei 2012; 

 

Bahwa terhadap Putusan BPSK Kota Surakarta ini, diajukan oleh 

Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Mei 2012, dengan demikian Keberatan ini 

diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana 

diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 5 ayat (1) 

PERMA No.1 tahun 2006. Oleh karenanya, keberatan ini haruslah dinyatakan 

Dapat Diterima; 

KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA: 

 

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 yang 

mengatur bahwa keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku 

Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan 

hukum konsumen; 

Bahwa Termohon Keberatan dalam perkara Aquo berkedudukan di Jl. 

Hasanudin No.   117   RT.001/RW.  001,   Kelurahan  Punggawan,   Kecamatan  

Banjarsari,  Kota Surakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Surakarta. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Surakarta secara relatif 

maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan 

terhadap Putusan BPSK Kota Surakarta; 

DUDUK PERMASALAHAN YANG DISENGKETAKAN: 

 

Bahwa pada tanggal 14 April 2011 Termohon Keberatan mendatangi 

kantor PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta (Pemohon Keberatan) di Jl. 

RM Said No. 142 

Surakarta untuk mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki 

Skydrive No Polisi AD 
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2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari; 

 

Bahwa  Pemohon  Keberatan  memenuhi  permohonan  Termohon  

Keberatan dengan memberi pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor  :  911041101941,  

tanggal  15  April  2011.  Dengan ketentuan bunga 33,1713% per tahun, dan 

jaminan, dalam jangka waktu 24 bulan dan mewajibkan Termohon Keberatan 

untuk membayar angsuran utang pokok dan bunganya sebesar  Rp.  297.000,- 

(dua  ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)  pada  selambat- lambatnya 

tanggal 15 setiap bulannya; 

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor  : 911041101941 dilaksanakan dengan jaminan 

fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna 

kuning metalic, 
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atas nama Etik Sri Sulanjari kemudian telah diterbitkan Sertifikat Fidusia 

Nomor  : W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 Maret 2012; 

Bahwa pada angsuran ke-9  yang jatoh tempo pada tanggal 15  

Januari 2012, Termohon Keberatan mengalami keterlambatan pembayaran. 

Termohon Keberatan baru membayar angsuran pada tanggal 08 Februari 2012; 

Bahwa  pada  angsuran  ke-10  (jatoh  tempo  tanggal  15  Februari  2012)  dan 

 

angsuran ke-11 (jatoh tempo tanggal 15 Maret 2012), Termohon Keberatan 

tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang pokok dan 

bunganya kepada Pemohon keberatan; 

Bahwa  pada  tanggal  15  Maret  2012,  Pemohon  Keberatan  telah  melakukan 

 

penagihan angsuran ke-10 dan ke-11 kepada Termohon Keberatan, tetapi 

Termohon 

 

Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya; 

 

Bahwa  keesokan  harinya,  pada  tanggal 16  Maret 2012,  Pemohon  

Keberatan kembali melakukan penagihan, tetapi Termohon Keberatan tetap 

tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran ke-10 dan ke-11. 

Maka Staff Pemohon Keberatan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan 

fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna 

kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari; 

Bahwa Termohon Keberatan secara sukarela memberikan Kunci kendaraan dan 

 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Skydrive No 

Polisi AD 

 

2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari kepada staff 

Pemohon 

 

Keberata

n; 
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ALASAN KEBERATAN: 

 

Bahwa alasan pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK telah diatur dalam 

 

Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006, 

yaitu: 

 

a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,  

setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan 

palsu; 

b Setelah  putusan  arbitrase  BPSK  diambil,  ditemukan  

dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan 

oleh pihak lawan; 

c                      Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah 

 

satu pihak dalam pemeriksaan 

sengketa ; 

 

Bahwa Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2006 memberi wewenang 

kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili sendiri sengketa konsumen yang 

bersangkutan, jika keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006;
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Bahwa alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2006, Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, 

dalam buku yang berjudul "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau 

Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", penerbit Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, Cetakan Ke-1, hal.324 - 325 pada pokoknya menjelaskan 

bahwa pemeriksaan perkara keberatan terhadap Putusan BPSK juga meliputi 

keberatan terhadap penerapan hukum secara luas yang diterapkan oleh BPSK, 

yaitu: 

a          Adanya kesalahan dalam penerapan hukum; 

 

b Adanya kesalahan, dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan 

oleh para pihak; 

c Adanya  kekurang  cermatan  dalam  menggali  fakta-fakta  yuridis  

yang sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang 

diajukan oleh para pihak; 

d          Adanya  kesalahan  karena  suatu  hal  telah  dikabulkan,  walaupun  tidak 

 

dituntut atau mengabulkan suatu hal yang lebih daripada yang dituntut; 

 

e Adanya    kekhilafan    atau    kekeliruan    dalam    penerapan    

peraturan perundang-undangan dan hukum; 

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan 

 

oleh Pemohon Keberatan dapat dinyatakan diterima untuk diperiksa dan diadili oleh 

 

Ketua Pengadilan Negeri 

Surakarta.; POKOK-POKOK 

KEBERATAN: 

A                     TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN 

 

ANTARA         PERMOHON        KEBERATAN        DENGAN 

TERMOHON KEBERATAN: 
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Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 911041101941 (bukti : T-1) dibuat dan ditanda 

tangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara sadar dan 

untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut; 

Bahwa  untuk  mengetahui  keabsahan  dari  suatu  perjanjian,  maka  

haruslah terlebih dahulu menguraikan seluruh unsur syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang berisi: 

"Untuk sahnya suatu perjanjian dipertukan empat syarat: 

 

1          sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 

2          kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

 

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 13 
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3          suatu hal tertentu; 

 

4          suatu sebab yang halal.” 

 

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara 

Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 911041101941 (bukti : T-1) antara Pemohon 

Keberatan dan Termohon Keberatan dilaksanakan atas permohonan (inisiatif) 

dari Termohon Keberatan, kemudian Pemohon Keberatan menyetujui 

permohonan tersebut. Permohon Keberatan dan Termohon Keberatan (dengan 

persetujuan dari suaminya yang bernama Yulias Pribadi ) sepakat dan 

menyetujui seluruh isi dan syarat dalam perjanjian, sehingga syarat "sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya" telah terpenuhi; 

Bahwa   Pemohon   Keberatan   merupakan   Badan   Hukum   yang   didirikan 

 

berdasarkan Hukum Indonesia, oleh karenanya harus dipandang sebagai Subjek 

Hukum yang mandiri dan cakap melakukan perbuatan hukum.  Bahwa 

Termohon Keberatan merupakan orang perorangan yang telah dewasa, telah 

menikah dan tidak berada dalam keadaan pailit atau dibawah pengampuan, 

oleh karenanya Termohon Keberatan harus dipandang cakap hukum. Sehingga 

syarat "kecakapan untuk membuat perjanjian" telah terpenuhi; 

Bahwa suatu perjanjian harus mengatur tentang "suatu hal tertentu". Pasal 1234 

 

KUH Perdata mengatur bahwa tujuan dari suatu perikatan/perjanjian adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. Bahwa tujuan Termohon Keberatan mengajukan pemohonan 

pembiayaan kepada Pemohonan Keberatan adalah agar Termohon Keberatan 

memperoleh dana yang akan dipergunakan untuk kebutuhannya. Sebagai 

pelaksanaan (prestasi) perjanjian tersebut, Pemohon Keberatan  memberikan  

uang  sejumlah  Rp4.500.000,00  (empat  juta  lima  ratus  ribu rupiah)  kepada 

Termohon Keberatan. Sedangkan Termohon Keberatan berkewajiban untuk 

membayar angsuran uang pokok dan bunga. Dengan demikian syarat ke-3, 

"suatu hal tertentu" telah terpenuhi; 
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Bahwa untuk menentukan apakah objek perjanjian memenuhi unsur 

"suatu sebab yang halal”,  maka harus mempertimbangkan batasan yang 

diatur dalam Pasal  1337 

KUH Perdata, yang berbunyi "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang 

oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum". Bahwa tidak ada satu peraturan perundang-undangan 

maupun norma sosial pun yang mengatur tentang dilarangnya melakukan 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan 

(Fidusia), maupun Perjanjian Refinancing; 

Bahwa berdasarkan Pasal  2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

 

Lembaga  Pembiayaan,  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  Lembaga  

Pembiayaan
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terdiri dari 3  jenis, yaitu : Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal 

Ventura, dan Perusahaan  Pembiayaan  Infrastruktur.  Bahwa  Majelis  Sidang  

BPSK  Kota  Surakarta telah salah dalam mengkualifikasikan Permohon 

Keberatan kedalam jenis perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pemohon 

keberatan merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan dengan 

kegiatan usaha berupa : Sewa Guna Usaha (leasing), Anjak Piutang, Usaha 

Kartu Kredit dan/atau Pembiayaan Konsumen. Bahwa dengan demikian 

Pemohon Keberatan bukan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan tidak 

terikat dengan larangan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan; 

Bahwa Surat Penawaran Kredit Nomor: OL.040/2011/CM/CR-AO/HT., tanggal 

 

19 Februari 2011, terjadi hubungan antara Pemohon Keberatan dengan PT. 

BANK SINARMAS, TBK. Pemohon Keberatan merupakan agen dari PT. BANK 

SINARMAS, TBK.   untuk  memberikan  kredit  kepada  masyarakat,   sehingga  

Perbuatan  hukum Pemohon Keberatan memberikan Pembiayaan kepada 

Termohon Keberatan sah menurut hukum dan memenuhi syarat "suatu sebab 

yang halal"; 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 

911041101941 telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mempunyai kekuatan 

mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan; 

Bahwa berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan asas Pacta Sunt 

Servanda, sebagaimana yang diatur dalam 1338 KUH Perdata, Pemohon 

Keberatan dan Termohon Keberatan bebas untuk membuat perjanjian dengan 

bentuk dan isi yang disepakati. Dengan telah disepakatinya perjanjian,  maka 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan 

(Fidusia) Nomor: 911041101941 memiliki kekuatan mengikat seperti 

mengikatnya Undang-Undang kepada Pemohon Keberatan dan Termohon 

Keberatan; 
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Bahwa  dengan  sahnya  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941, 

maka Sertifikat Fidusia Nomor : W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 

Maret 2012 sebagai tindak lanjut atas jaminan kebendaan juga sah menurut 

hukum; 

B PUTUSAN BPSK KOTA SURAKARTA TELAH MELAMPAUI 

KEWENANGANNYA: 

Bahwa permohonan Termohon Keberatan yang diajukan kepada BPSK Kota 

 

Surakarta,  sebagaimana  dikutip  dalam  Putusan  BPSK  Kota  Surakarta  pada  

point 

 

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012
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"Tentang  Duduk  Perkara"  huruf  A  angka  10,  tidak  pernah  meminta  

pembatalan Perjanjian   Pembiayaan   Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   

secara   Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941, tetapi amar Putusan 

Nomor 2 BPSK Kota Surakarta telah menyatakan Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

911041101941 Batal Demi Hukum. Dengan demikian BPSK Kota Surakarta telah 

mengabulkan hal yang tidak pernah diminta oleh Termohon Keberatan (Ultra 

Petita); 

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, yang 

berbunyi: 

 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal 

balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal 

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus 

dimintakan kepada Pengadilan; 

Bahwa  dalam  Pasal  1266  KUH  Perdata  telah  jelas  diatur  bahwa  

perjanjian dimana salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya, maka 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   Jaminan   secara   

Kepercayaan   (Fidusia)   Nomor    : 

911041101941 tidak batal demi hukum, tetapi 

dibatalkan; 

 

Bahwa kewenangan untuk memutus pembatalkan suatu perjanjian 

adalah wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang Badan Penyelesaian Sengkata 

Konsumen (BPSK) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen hanya untuk 

membatalkan sebagian klausula perjanjian yang dianggap melanggar hak-hak 

konsumen. Sehingga BPSK Kota Surakarta tidak berwenang untuk menyatakan 

batalnya suatu perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 

91104110194
1; 
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Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Putusan BPSK Kota Surakarta 

telah melampui batas wewenangnya, sehingga harus dibatalkan; 

C                     KEKUATAN MENGIKAT DARI KLAUSULA BAKU: 

 

Bahwa Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha telah menjelaskan 

tentang isi dan   syarat   perjanjian   kepada   Termohon   Keberatan   sebagai   

konsumen   sebelum perjanjian tersebut ditanda tangani.  Sehingga Termohon 

Keberatan telah memahami seluruh isi dan syarat Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor: 

911041101941. Dengan demikian seluruh klausula baku tersebut telah 

dipahami oleh Termohon Keberatan sebelum menandatangani Perjanjian; 

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Surakarta angka 

2 huruf c, yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 18 

ayat (1) huruf d UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
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"menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;" 

Bahwa Majelis BPSK Kota Surakarta telah salah dalam 

mempertimbangkan dan mengambil dasar hukum sebagai dasar analisa.  

Pada Pasal 18 ayat (1)  huruf d UU Perlindungan Konsumen telah tegas diatur 

berlaku untuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan 

Konsumen.  Sedangkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen   dan   Pemberian   

Jaminan   secara   Kepercayaan   (Fidusia)   Nomor    : 

911041101941  adalah  perjanjian  Pembiayaan  yang  diberikan  Pemohon  

Keberatan kepada Termohon Keberatan, sehingga Pasal  18  ayat (1) huruf d 

UU Perlindungan Konsumen tidak bisa diterapkan pada kasus Aquo ; 

Bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan perubahan apapun 

terhadap isi dan syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941. Seluruh 

tindakan Pemohon Keberatan telah diatur dalam perjanjian halaman ke Pasal 

4, yang pada prinsipnya mengatur tentang kondisi jika Debitur ( Termohon 

Keberatan) melakukan wanprestasi, maka perjanjian diakhiri dengan 

pembayaran lunas dan seketika; 

Bahwa Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa apabila salah satu pihak tidak 

 

memenuhi kewajibannya/wanprestasi,  maka perjanjian tersebut dibatalkan. 

Termohon Keberatan  sebagai  konsumen  memiliki  kewajiban  untuk  

membayar  angsuran  utang pokok dan bunga setiap bulannya, tetapi Termohon 

Keberatan telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran ke-10  dan 

ke-11 (jatuh tempo pada tanggal 15 

Februari dan 15  Maret 2012), sehingga Termohon Keberatan dapat 

dinyatakan telah melakukan   wanprestasi.   Bahwa   berdasarkan   Pasal   1267   

KUH   Perdata,   akibat wanprestasi tersebut, Pemohon Keberatan dapat 

meminta pembatalan perjanjian/ mengakhiri perjanjian dengan menuntut 

ganti rugi berupa pembayaran  lunas kepada Termohon Keberatan; 
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Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 770 

K/Sip/1975 tanggal 4-5-1976 yang berisi: 

"Meskipun   oleh   Judex   Facti   dianggap   terbukti   bahwa   hutang   tergugat 

 

pembayarannya secara mengangsur, namun karena adanya wanprestasi 

kuranglah tepat tergugat dihukum untuk membayar hutangnya secara 

mengangsur setiap bulan dengan mengambil dari gaji, maka amar keputusan 

Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, yaitu dengan meniadakan ketentuan 

pengangsuran tersebut." 

 

 

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012
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Bahwa   meskipun   pada   awal   perjanjian   disepakati   kewajiban   

Termohon Keberatan melakukan pembayaran secara diangsur, tetapi akibat 

wanprestasi yang dilakukan  oleh  Termohon  Keberatan  maka  Termohon  

Keberatan  mendapat  sanksi berupa berkewajiban membayar pelunasan utang 

pokok dan bunga secara lunas dan seketika. Apabila Termohon Keberatan yang 

telah melakukan wanprestasi tetap diberi hak untuk mengangsur, maka akan 

terjadi wanprestasi kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Nomor : 770 K/Sip/1975. tanggal 4-5-1976 yang mewajibkan Tergugat 

yang melakukan wanprestasi harus membayar pelunasan secara lunas dan 

seketika. 

D                     KEKUATAN MENGIKAT JAMINAN FIDUSIA: 

 

Bahwa perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian assesoir 

yang mengikat pada perjanjian pokoknya. Syarat pelaksanaan Perjanjian 

jaminan kebendaan bergantung pada ada atau tidaknya pemenuhan dari syarat, 

kondisi perjanjian pokoknya yang menjadi dasar pembentukan perjanjian 

penjaminan kebendaan. Pada kasus Aquo, Termohon Keberatan sebagai debitur 

telah lalai memenuhi kewajibannya yang diatur dalam perjanjian pokok untuk 

membayar angsuran utang pokok dan bunga.  Dengan adanya kelalaian 

Termohon Keberatan tersebut,  maka perjanjian jaminan kebendaan secara 

Fidusia efektif berlaku; 

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42  Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia), Pemohon 

Keberatan sebagai Penerima Fidusia berhak didahulukan dari kreditur lain,  

sehingga tidak ada kreditur lain yang dapat mendahului Pemohon Keberatan 

untuk menagih pelunasan dari objek Jaminan Fidusia tersebut ; 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, 

Sertifikat Fidusia  tercantum  kalimat  irah-irah  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  

Ketuhanan  Yang Maha Esa".  Oleh karenanya memiliki kekuatan eksekutorial 

dan memiliki kekuatan hukum sama dengan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Maka Sertifikat  Fidusia  Nomor:  
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W9.09872.AH.05.01. TH.2012,  tertanggal  28  Maret 2012 dapat dipaksakan 

pelaksanaanya ; 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, 

 

Pemohon  Keberatan  sebagai  Penerima  Fidusia  berhak  untuk  mengeksekusi  

objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 

TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari dengan kekuasaan 

Pemohon Keberatan sendiri;
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Bahwa berdasarkan Pasal 1262 KUH Perdata, Pemohon Keberatan 

berhak untuk melakukan  tindakan  yang  perlu  untuk  menjaga  agar  hak  

Pemohon  Keberatan  tidak hilang. Oleh karena itu, tindakan Pemohon 

Keberatan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda 

motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama 

Etik Sri Sulanjari, sah dan dibenarkan oleh hukum; 

Bahwa berdasarkan Pasal 6  Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang 

berbunyi: "Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan 

dengan persyaratan: 

a          Ada permintaan dari pemohon; 

 

b          Memiliki akta jaminan fidusia ; 

 

c          Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; 

 

d          memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan 

 

e          jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia." 

 

Bahwa bunyi pasal tersebut menggunakan frasa kata "DAPAT". Kata 

"DAPAT" menunjukan bahwa pengamanan terhadap eksekusi jaminan fidusia 

boleh (dapat) dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian maupun 

dilaksanakan sendiri tanpa bantuan aparat  kepolisian.  Ukuran  perlu  tidaknya  

meminta  bantuan  aparat  Kepolisian  harus dilihat pada tujuan pembentukan 

Peraturan tersebut yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi 

Jaminan Fidusia. Apabila eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima 

fidusia dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta melindungi kepentingan Pemberi dan Penerima 

Jaminan Fidusia, maka tidak diperlukan lagi bantuan pengamanan dari aparat 

Kepolisian; 
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Bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda motor 

Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri 

Sulanjari pada tanggal 16 Maret 2012 telah dilaksanakan dengan aman, tertib 

dan dapat dipertanggungjawabkan serta melindungi kepentingan Pemberi dan 

Penerima Jaminan Fidusia. Oleh karena itu tindakan Pemohon Keberatan 

mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki 

Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri 

Sulanjari telah sah dan tidak melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia; 

E                     KEWAJIBAN TERMOHON KEBERATAN: 

 

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian 

Jaminan secara   Kepercayaan    (Fidusia)    Nomor   :   911041101941,   

Termohon   Keberatan 

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012
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berkewajiban untuk membayar  24 kali angsuran utang pokok dan bunganya 

sebesar Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap 

bulannya, sejak 15 mei 2011 sampai 15 April 2012; 

Bahwa hingga Keberatan ini diajukan, Termohon Keberatan baru 

membayar 9 kali angsuran kepada Pemohon Keberatan dari total kewajiban 24 

kali angsuran. Dengan demikian Termohon Keberatan berkewajiban untuk 

membayar 15 kali angsuran X Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh 

ribu rupiah), sehingga total kewajiban Termohon Keberatan yang harus dibayar 

kepada Pemohon Keberatan adalah membayar sejumlah Rp4.455.000,00 

(empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia 

 

Pemohon Keberatan sebagai Penerima Fidusia berhak menjual sendiri objek 

objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 

TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari untuk memenuhi 

kewajiban Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan ; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada 

 

Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai 

berikut: PRIMER: 

1                      Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan dari 

 

Pemohon 

Keberatan; 

 

2 Membatalkan  Putusan  Badan  Penyelesaian  sengketa  

Konsumen (BPSK)  Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska., Tanggal 08 Mei 2012; 

3 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 

18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen; 

MENGADILI SENDIRI: 
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1                      Menolak   seluruh   Permohonan   Termohon   Keberatan   (dahulu 

 

Pengadu/ 

Konsumen); 

 

2 Menyatakan  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  

Pemberian Jaminan  secara Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor  

: 911041101941 sah menurut hukum; 

3 Menyatakan                Sertifikat                Fidusia                

Nomor: W9.09872.AH.05.01.TH.2012, tertanggal 28 Maret 

2012 sah menurut hukum;
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4 Menyatakan  Penyitaan  terhadap  objek  jaminan  fidusia  

berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 

TU,  Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari yang 

dilakukan Pemohon Keberatan, sah menurut hukum; 

5 Menghukum     Termohon     Keberatan     membayar     

sejumlah Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima 

puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon Keberatan; 

6 Menyatakan   Pemohon   Keberatan   berhak   untuk   

melakukan penjualan melalui lelang maupun dibawah 

tangan terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda 

motor Suzuki Skydrive No Polisi 

AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari; 

 

SUBSIDER: 

 

Mohon Putusan yang seadil-

adilnya; 

 

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah 

menjatuhkan putusan,   yaitu Putusan No. 105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska 

tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut: 

•           Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

 

Keberatan (dahulu  Teradu/Pelaku  Usaha)  tertanggal 22  Mei 

 

2012; 

 

• Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) Kota Surakarta Nomor : 02-

06/LS/IV/2012/BPSK. Ska tanggal 8 Mei 2012; 
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• Menghukum   Pemohon   Keberatan   (dahulu   

Teradu/Pelaku Usaha) untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 

Pemohon Keberatan  pada  tanggal  19  Juni  2012  kemudian  terhadapnya  

oleh           Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan 

surat kuasa khusus tanggal 29 

Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Juli 2012 

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 

105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

Surakarta permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi 

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

tersebut pada tanggal16 Juli 2012; 

 

 

 

 

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012
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Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada tanggal  17 Juli 

2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan tidak 

diajukan jawaban memori kasasi; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; 

Menimbang,   bahwa   alasan-alasan   yang   diajukan   oleh   Pemohon   

Kasasi/ Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya 

ialah: 

A   JUDEX FACTI MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA: 

 

Bahwa   Putusan   Badan   Pengelesaian   Sengketa   Konsumen   (BPSK)   Kota 

 

Surakarta Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska. telah melampaui batas 

wewenang; Bahwa   penyelesaian   sengketa   konsumen   melalui   

Arbitrase   pada   Badan 

Pengelesaian   Sengketa   Konsumen   bukanlah   masuk   dalam   lingkup   
Kekuasaan 

 

Kehakiman RI. Tetapi mekanisme Arbitrase pada Badan Pengelesaian Sengketa 

Konsumen diberi kewenangan memutusan sengketa antara para pihak, oleh 

karenanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Arbitrase merupakan 

Quasi Yudicial Settlement yang berlaku Hukum Acara Perdata sebagai hukum 

yang mengatur tata cara menyelesaikan sengketa; 

Bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas Verhadlungs Maxime, yang 

berarti luas lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang bersengketa, Hakim 

(arbiter) tidak boleh memutus melebihi dari yang diminta  oleh para  pihak,  

sehingga tidak terjadi putusan yang bersifat Ultra Petita; 

Bahwa pada pemeriksaan sengketa konsumen di BPSK Kota Surakarta, 

Termohon Kasasi (dahulu Pengadu/Konsumen/Termohon Keberatan) 

sebagaimana dikutip pada Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 02-06/LS /IV/ 
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2012/BPSK.Ska., pada bagian tentang duduk perkara, Huruf A, angka 10. 

Pemohon memohon agar: 

a Sinar Mas mengembalian motor, sesuai dengan keadaan 

waktu diambil; 

b                      Sinar Mas memberikan keringanan bungan clan denda tunggakan, 

 

seringan-

ringannya; 

 

c Pengadu  diperbolehkan  melanjutkan  cicilan  sebagaimana  

yang sebelumnya telah dilakukan ;
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d Biaya  kerugian  materiil  selama  motor  ditarik,  karena  

harus mengeluarkan biaya transport perhari Rp20.000,00  

dan mohon dapat diberi ganti rugi, selama penarikan 

hingga kasus ini selesai; 

Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Pengadu/Konsumen/Termohon 

Keberatan) maupun Pemohon Kasasi tidak pernah meminta pembatalan 

perjanjian perjanjian pembiayaan  Konsumen  dan  gang  pemberian  jaminan  

secara  kepercayaan  Nomor: 

911041101941. Tetapi BPSK Kota Surakarta memutus hal yang tidak pernah di 

minta oleh Para Pihak yang bersengketa. Oleh karenanya Putusan BPSK Kdta 

Surakarta telah melampaui batas wewenangnya (Ultra Petita), sehingga harus 

dibatalkan; 

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perindustrian 

 

dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan 

Tugas dan 

 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang 

berbunyi : 

 

1 Putusan  dan  penetapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  3 huruf,  meliputi ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; 

2                      Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

 

dapat 

berupa: 

 

a          Pengembalian 

uang; 
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b Penggantian  barang  dan/  atau  jasa  yang  sejenis  atau  

setara nilainya; atau ; 

c          Perawatan kesehatan dan/ atau pemberian 
santunan; 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut BPSK tidak berwenang untuk 

membatalkan hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen; 

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tesebut di atas, Putusan BPSK Kota 

Surakarta Nomor  :  02-06/LS/  IV/2012/BPSK.Ska.  yang  dikuatkan  oleh  

Putusan  Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 105/ Pdt.G/ BPSK/ 2012 / 

PN.Ska. telah melanggar asas Verhandlungs Maxime yang mengakibatkan 

Putusan Aquo melampaui batas wewenang (Ultra Petita); 

B   JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM: 

 

Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan dan memutus memutus 

perkara aquo telah salah dalam menerapkan hukum; 

Bahwa  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  dan  Pemberian  Jaminan  secara 

 

Kepercayaan  (Fidusia)  Nomor   :  911041101941  (sejanjutnya  disingkat  

Perjanjian 

 

 

 

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012
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m 
 

Fidusia) (bukti:T-1) dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi dan 

Termohon 

 

Kasasi secara sadar dan untuk mengikatkan diri pada perjanjian 

tersebut; 

 

Bahwa Perjanjian Fidusia dibuat atas insiatif dari Termohon Kasasi 

dengan mengajukan aplikasi pinjaman kepada Pemohon Kasasi. Berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan, Termohon Kasasi telah mendapat 

penjelasan dari karyawan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah 

memahami isi Perjanjian Fidusia, sehingga dengan persetujuan suami 

Termohon Kasasi, ditanda tangani Perjanjian Fidusia; 

Bahwa  untuk  mengetahui  keabsahan  dari  suatu  perjanjian,  maka  

haruslah terlebih dahulu menguraikan seluruh. unsur syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang berisi : 

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

 

1          Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 

2          Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

 

3          Suatu hal tertentu; 

 

4          Suatu sebab yang halal; 

 

Bahwa  Judex  Facti  dalam  pertimbangganya  menyatakan  perjanjian  

Fidusia antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi batal demi hukum 

dikarenakan melanggar syarat ke-4 sahnya perjanjian, yaitu melanggar "suatu 

sebab yang halal"; 

Bahwa suatu perjanjian harus mengatur tentang "suatu hal tertentu". Pasal 1234 
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KUH Perdata mengatur bahwa tujuan dari suatu perikatan/perjanjian adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. Bahwa tujuan  Termohon  Kasasi  mengajukan  pemohonan  

pembiayaan  kepada  Pemohonan Kasasi adalah agar Termohon Kasasi 

memperoleh dana yang akan dipergunakan untuk kebutuhannya. Sebagai 

pelaksanaan (prestasi) perjanjian tersebut, Pemohon Kasasi memberikan uang 

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon   

Kasasi.   Sedangkan   Termohon   Kasasi   berkewajiban   untuk   membayar 

angsuran uang pokok dan bunga. Dengan demikian syarat ke-3, "suatu hal 

tertentu" telah terpenuhi; 

Bahwa  untuk  menentukan  apakah  objek  perjanjian  memenuhi  unsur  "suatu 

 

sebab yang halar , maka harus mempertimbangkan batasan yang diatur 

dalam Pasal 

 

1337 KUH Perdata, yang berbunyi "Suatu sebab adalah terlarang, apabila 

dilarang oleh undang-undang,  atau  apabila  berlawanan  dengan  kesusilaan  

baik  atau  ketertiban umum". Bahwa perbuatan hukum perdata pada 

prinsipnya adalah boleh dilaksanakan, sepanjang tidak ada ketentuan hukum 

yang melarang (mubah). Hal ini sesuai dengan
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asas kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kebebasan menyepakati 

perjanjian baik bentuk maupun isi perjanjian tersebut. Bahwa tidak ada satu 

peraturan perundang- undangan maupun norma sosial pun yang mengatur 

tentang dilarangnya melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia), maupun Perjanjian 

Refinancing; 

Bahwa Judex Facti telah salah penerapan hukum dengan menggunakan logika 

 

A Contrario sehingga berkesimpulan perjanjian Fidusia antara Pemohon Kasasi 

dan Termohon Kasasi melanggar syarat "Causa yang halal". Pasal 1337 KUH 

Perdata yang merupakan  penjabaran  dan  pengaturan  syarat  ke-4  (Kasusa  

yang  halal)  sah  nya perjanjian  ( Pasal  1320  KUH  Perdata)  secara  tegas  

mengatur  bahwa  sebab  dari pelawangan pembuatan perjanjian adalah 

apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau keteriban umum. Pelarangan sebagaimana dimaksut 

dalam Pasal  1337  KUH Perdata harus bersifat tegas tentang jenis-jenis 

perjanjian apa yang dilarang. Sehingga penggunaan logika A Contrario tidak 

dibenarkan dalam menafsirkan suatu keabsahan perjanjian; 

Bahwa  Perjanjian  Fidusia  antara  Pemohon  Kasasi  dengan  Termohon  

Kasasi telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian,  oleh karenanya 

Perjanjian Fidusia mengikat Pemohon Kasasi dan Termohori Kasasi seperti 

mengikatnya Undang-Undang; Bahwa  Pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  9  

Tahun  2009  tentang  Lembaga Pembiayaan.  Tidak melarang Perusahaan 

Pembiayaan memberikan pinjaman kepada konsumennya dengan objek 

jaminan fidusia, sehingga Judex Facti  telah'salah dalam 

menafsirkan hokum tentang syarat sahnya suatu 
perjanjian; 

 

Bahwa Termohon Kasasi telah memahami dengan baik seluruh isi dan 

syarat perjanjian Fidusia, serta hal-hal yang menjadi kewajiban Termohon 

Kasasi. Termohon Kasasi sejak mengajukan permohonan aplikasi pinjaman 

diajukan telah memohon pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima 

ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi.   Terhadap   pinjaman   tersebut,   
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Termohon   Kasasi   bersedia   menjaminkan kendaraan nya sebagai jaminan 

fidusia atas utang-utangnya. Dengan demikian pengetahuan Pemohon dan 

Termohon Kasasi, isi Perjanjian Fidusia serta pelaksanaan perjanjian telah 

sesuai satu sama lain, dan tidak ada causa yang palsu atau berusaha 

disembunyikan  oleh  Pemohon  Kasasi,  karena  Termohon  Kasasi  sebagai  

Konsumen telah memahami seluruh kewajibannya sebelum ditandatanganinya 

Perjanjian Fidusia ; 

Bahwa   Pemohon   Kasasi   sebagai   Perusahaan   yang   bergerak   di   

bidang Pembiayaan berperan penting dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang membutuhkan  dana  untuk  menunjang  kegiatannya  sehari-

hari  atau  memberi  modal 
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usaha. Sehingga sangat penting dalam meningkatkan kegiatan. perekonomian. 

Dalam pelaksanaan, Pemohon Kasasi menemukan konsumen/nasabah yang 

tidak beritikat baik, ada beberapa konsumen yang telah mengajukan aplikasi 

permohonan pembiayaan, dan disetujui kepada Pemohon Kasasi, berusaha 

tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pelunasan utang-

utangnya. Konsumen/Nasabah yang beritikat tidak baik dalam melaksanakan 

kewajiban membayar angsuran selayaknya mendapat sanksi berupa penyitaan 

terhadap objek kebendaan yang menjadi jaminan fidusia.  Putusan BPSK 

Kota Surakarta Nomor: 02- 06/LS/IV/2012/ BPSK.Ska. dan Putusan Pengadilan 

Negeri  Surakarta  Nomor:   105/Pdt.G/  BPSK/2012/PN.Ska.  telah  

menciderai  rasa keadilan dengan melindungi Konsumen/Nasabah yang 

beritikat buruk yang lari dari kewajiban-kewajibannya sebagai 

Konsumen/Nasabah; 

Bahwa Termohon Kasasi telah berulang kali melakukan keterlambatan 

pembayaran angsuran,yaitti pada angsuran ke-8, yang jatoh tempo tanggal 15 

Desember 

2011, Termohon Kasasi baru membayar tanggal 06 Januari 2012, angsuran 
ke-9 yang 

 

jatoh tempo tanggal  15 Januari 2012,  Termohon Kasasi baru membayar 

tanggal 08 

 

Pebruari 2012, sedangkan angsuran ke-10 dan seterusnya Termohon Kasasi 

tidak melakukan pembayaran angsuran (Bukti P -6). Hal ini menunjukan itikat 

tidak baik dari Termohon Kasasi sebagai Konsumen/Nasabah. Putusan ini akan 

menjadikan presedent buruk terhadap kegiatan perekonomian, khususnya 

kegiatan usaha pembiayaan, oleh karenanya Putusan Judex Facti harus 

dibatalkan; 

Bahwa berdasarkan Perjanjian Fidusia, Termohon Kasasi berkewajiban 

untuk membayar  24 kali angsuran utang pokok dan bunganya sebesar 

Rp297.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya, 

sejak 15 mei 2011 sampai 15 
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April 2012. Termohon Kasasi baru membayar 9 kali angsuran kepada Pemohon 

Kasasi dari total kewajiban 24 kali angsuran. Dengan demikian Termohon Kasasi 

berkewajiban untuk membayar 15 kali angsuran X Rp297.000,00 (dua ratus 

sembilan puluh tujuh ribu rupiah),  sehingga  total  kewajiban  Termohon  

Kasasi  yang  harus  dibayar  kepada Pemohon Kasasi adalah membayar 

sejumlah Rp4.455.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ); 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia 

 

Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia berhak menjual sendiri objek objek 

jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, 

Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari untuk memenuhi kewajiban 

Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;
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Bahwa berdasarkan Pasal 27  UU Jaminan Fidusia, Pemohon Kasasi 

sebagai Penerima Fidusia berhak didahulukan dari kreditur lain, sehingga tidak 

ada kreditur lain yang dapat mendahului Pemohon Kasasi untuk menagih 

pelunasan dari objek Jaminan Fidusia tersebut; 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, 

Sertifikat Fidusia  tercantum  kalimat  irah-irah  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  

Ketuhanan  Yang Maha Esa". Oleh karenanya memiliki kekuatan eksekutorial 

dan memiliki kekuatan hukum sama dengan Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.  Maka Sertifikat Fidusia Nomor:  

W9.09872.AH.05.01. TH.2012,  tertanggal 28  Maret 2012 dapat dipaksakan 

pelaksanaanya ; 

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan 

Fidusia, Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia berhak untuk mengeksekusi 

objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 

TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari dengan kekuasaan 

Pemohon Kasasi sendiri; 

Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

 

2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang 

berbunyi: 

 

"Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia  dapat dilaksanakan dengan 

persyaratan: 

 

1    Ada permintaan dari pemohon; 

 

2    Memiliki akta jaminan fidusia ; 

 

3    Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; 

 

4    Memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan 

 

5    Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia; 
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Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hokum dengan menafsirkan 

bunyi Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pengamanan   Eksekusi   Jaminan   Fidusia,   dengan   

memepertimbangkan   penyitaan terhadap objek jaminan fidusia  Wajib 

menggunakan jasa  pengamanan dari Petugas Kepolisian. Bunyi Pasal  6  

tersebut menggunakan frasa kata "Dapat".  Kata  "Dapat" menunjukan bahwa 

pengamanan terhadap eksekusi jaminan fidusia boleh (Dapat) dilakukan  

dengan  bantuan  aparat  Kepolisian  maupun  dilaksanakan  sendiri  tanpa 

bantuan aparat Kepolisian. Ukuran perlu tidaknya meminta bantuan aparat 

Kepolisian harus dilihat pada tujuan pembentukan Peraturan tersebut yang 

diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila eksekusi jaminan fidusia yang 

dilakukan oleh     Penerima     fidusia     dapat     dilaksanakan     dengan     aman,     tertib,     

dan     dapat 
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dipertanggungjawabkan serta melindungi kepentingan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia, 

maka tidak diperlukan lagi bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian; 

Bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive 

 

No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic,  atas nama Etik Sri Sulanjari pada tanggal 16 

 

Maret  2012 telah  dilaksanakan  dengan  aman, tertib  dan dapat  dipertanggungjawabkan  

serta melindungi kepentingan  Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia. Oleh karena itu 

tindakan Pemohon Kasasi mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia berupa 

sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, 

atas nama Etik Sri Sulanjari  telah  sah  dan  tidak  melanggar  Peraturan  Kepala  

Kepolfsian  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan 

Eksekusi Jaminan Fidusia; 

Bahwa Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen 

telah secara  tegas  mengatur  bahwa Penerima  Fidusia  (Pemohon  Kasasi)  

mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaannya sendiri. Apabila perbuatan Pemohon Kasasi berupa menarik 

sendiri sepeda motor yang menjadi objek  jaminan  fidusia  sesuai  dengan  

Pasal  15  ayat  (3)  Jo.  Pasal 29  ayat  (1)  UU Perlindungan Konsumen tersebut 

dianggap melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, maka ada 

pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam. 

hal terjadi pertentangan Peraturan Perundang¬undangan, maka berlaku asas 

Lex Superior Derogat Legi Inferiors, yang berarti Kalau terjadi 

konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi 

dengan yang rendah maka yang tinggilah yang   harus   didahulukan.   

Berdasarkan   kierarki   peraturan   peundang-undangan, kedudukan Undang-

Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen lebih tinggi dibandingkan 

dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Maka dalam 

pelaksanaanya, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen 

mengenyampingkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ; 
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Bahwa Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa apabila salah satu pihak tidak 

 

memenuhi kewajibannya/wanprestasi, maka perjanjian tersebut dibatalkan. Termohon 

Kasasi sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk membayar angsuran utang 

pokok dan bunga setiap bulannya, tetapi Termohon Kasasi telah melakukan 

keterlambatan pembayaran angsuran ke-10 dan ke-11 (jatuh tempo pada 

tanggal 15 Pebruari dan 15 

Maret   2012),   sehingga   Termohon   Kasasi   dapat   dinyatakan   telah   

melakukan wanprestasi. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, akibat 

wanprestasi tersebut,
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Pemohon Kasasi dapat meminta pembatalan perjanjian/mengakhiri perjanjian 

dengan menuntut ganti rugi berupa pembayaran lunas kepada Termohon 

Kasasi; 

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 770 K/Sip/ 

1975. tanggal 4-5 - 1976 yang berisi: 

"Meskipun oleh Judex Facti dianggap terbukti bahwa hutang tergugat 

pembayarannya secara mengangsur, namun karena adanya wanprestasi 

kuranglah tepat tergugat dihukum untuk membayar hutangnya secara 

mengangsur setiap bulan dengan mengambil dari gaji, maka amar keputusan 

Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, yaitu dengan meniadakan ketentuan 

pengangsuran tersebut."; 

Bahwa meskipun pada awal perjanjian disepakati kewajiban Termohon Kasasi 

 

melakukan pembayaran secara di angsur, tetapi akibat wanprestasi yang 

dilakukan oleh Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi mendapat sanksi 

berupa berkewajiban membayar pelunasan utang pokok dan bunga secara 

lunas dan seketika. Apabila Termohon   Kasasi   yang   telah   melakukan   

wanprestasi   tetap   diberi   hak   untuk mengangsur,   maka   akan   terjadi   

wanprestasi   kembali.   Hal   ini   sesuai   dengan Yurisprudensi Mahkamah 

Agung Nomor : 770 K/Sip/1975. tanggal 4-5 - 1976 yang mewajibkan Tergugat 

yang melakukan wanprestasi harus membayar pelunasan secara lunas dan 

seketika; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat: 

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex 

Facti  tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex 

Facti/Pengadilan  Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya 

alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat  dipertimbangkan  

dalam  pemeriksaan  dalam  tingkat  kasasi  hanya  berkenaan dengan adanya 

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya 
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kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan  atau  bila  Pengadilan  tidak  berwenang  atau  melampaui  

batas wewenangnya,   sebagaimana   yang   dimaksud   dalam   Pasal   30   

Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009); 

 

 

 

 

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 589 K/Pdt.Sus /2012

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id 

Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

Halaman 45 
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Bahwa perjanjian yang dibuat antara Pemohon Keberatan dan Termohon 

Keberatan terdapat causa yang palsu yaitu perjanjian tersebut dibuat untuk 

menyembunyikan causa sebenarnya yang tidak diperbolehkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata 

bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum 

dan/atau undang- undang,   maka   permohonan   kasasi   yang   diajukan   oleh   

Pemohon   Kasasi:   PT. SINARMAS MULTIFINANCE , tersebut harus ditolak; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan pasal-pasal dari  Undang-Undang Nomor  48  Tahun 

2009  dan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagaimana  yang  telah  

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I  : 

 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SINARMAS 

MULTIFINANCE tersebut; 

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan untuk 

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 

 

hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh I Made Tara,  S.H., Hakim Agung  

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,                              

Dr. Nurul Elmiyah,  S.H.,  M.H.,  dan H.  Soltoni  Mohdally,  S.H.,  M.H.,  Hakim-

Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota 
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tersebut dan dibantu oleh Dr. H. Prayitno Iman  Santosa,  S.H., M.H.,  

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 

 

Hakim-Hakim Anggota:                                Ketua 

Majelis, 

 

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.                  Ttd/I Made 

Tara. 

 

Ttd/ H. Soltoni Mohdally, S.H., 

M.H. 

 

 

Panitera Pengganti,
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Ttd/Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. 

 

 

 

Biaya-biaya  Kasasi: 

 

1    Meterai …………….….                    Rp       6.000,00 

 

2    Redaksi …………….…                    Rp        5.000,00 

 

3    Administrasi Kasasi …                    Rp        489.000,00 

 

 

 

 

UNTUK SALINAN 

MAHKAMAH  AGUNG R.I. 

a.n.   Panitera 

Panitera Muda  
Perdata 

 

 

 

 

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH. 

NIP   : 19610313 1988031003 
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Dokumentasi Penelitian 

Wawancara dengan Dra. Sri 

Wahyuni, MM sebagai Ketua 

Perlindungan Konsumen di 

Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Surakara pada Rabu, 

10 Februari 2016 pukul 11:00 

wib. 

 

 

Wawancara dengan Eka Hari 

Kartana. S.sos. Amd sebagai 

hukum KASI Perlindungan 

Konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Surakara pada Rabu, 

10 Februari 2016 pukul 11:00 

wib. 

 

 

 

 

Wawancara dengan Parulian 

Lumbantoruan, S.H, MH sebagai 

ahli hukum, Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta pada Rabu, 10 

Februari 2016 pukul 13:30 wib. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Wawancara dengan Tri 

Widiastiningsih, S.H, MM 

sebagai ahli hukum, Anggota 

unsur Pemerintah Badan 

Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Semarang pada 

Selasa, 4 Mei 2016 pukul 09:00 

wib. 

 

 

 

  

Wawancara dengan Titi 

Hermawati Soeryabrata, S.H, 

MH  sebagai ahli hukum, 

Anggota unsur Pelaku Usaha 

Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Semarang pada 

Jumat, 7 April 2016 pukul 11:30 

wib. 

 

 

 

 


