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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

      Dalam saat ini  orang membeli barang dengan Cara kredit, Pengertian Kredit 

berdasarkan Pasal 1 ayat  11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998  tentang  perubahan 

atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Dalam hal ini yang dapat memberikan Kredit adalah Bank, 

Perusahaan bergerak di bidang Pembiayaan. Pada saat sekarang yang paling orang 

mengajukan Kredit adalah Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor karena saat ini 

pasti banyak orang yang ingin memliki Kendaraan dan di saat itu para Perusahaan 

bergerak di bidang Pembiayaan membuat Perkreditan untuk Kendaraan Bermotor. 

     Dalam Kredit ini menggunakan Prinsip suatu Perjanjian, Menurut Subekti buku III 

KUH Perdata yang berjudul “Perihal Perikatan“. Pendekatan “Perikatan” mempunyai 

arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”. sebab itu, diatur juga perihal 

hubungan Hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu Persetujuan atau 

Perjanjian, yaitu  perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang 

lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwarneming). sebagian besar dari buku 
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III ditujukan pada Perikatan–perikatan yang timbul dari Persetujuan atau Perjanjian. 

jadi berisikan Hukum Perjanjian1. 

Perjanjian  terjadi karena persetujuan. Perjanjian adalah perbuatan hukum 

ganda dimana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu pihak atau lebih 

lainnya untuk memenuhi prestasi tertentu. Ikatan yang timbul dari perjanjian secara 

yuridis disebut Perikatan. Kalau satu pihak tidak memenuhi prestasi semacam itu 

maka terjadi lah ingkar janji. Perjanjian dalam arti yuridis terjadi karena penawaran 

oleh pihak yang satu dan yang diterima pihak lain. saat penerimaan adalah saat terjadi 

Perjanjian. Penawaran dan penerimaan harus berisi pernyataan kehendak baik dari 

yang menawarkan maupun lawannya bahwa disetujui untuk mengadakan Perjanjian, 

dengan demikian telah terpenuhi persyaratan yang terpenting Persetujuan, yang oleh 

pasal 1320 KUH Perdata disyaratkan untuk sahnya Perjanjian, harus memiliki 4 unsur 

yaitu : 1) Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya, 2) Cakap untuk membuat 

Perjanjian, 3) Mengenai sesuatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal. Dengan 

terpenuhi unsur diatas maka orang dapat melakukan suatu  Perjanjian. 

 Para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya  mengenai hal-hal yang pokok 

menjadi obyek  Perjanjian tersebut dan lahir lah sebuah Perjanjian tersebut dengan itu 

timbulnya asas Hukum perdata yaitu Pacta Sun Servande,  asas ini diatur dalam Pasal 

1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Semua Perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini merupakan 

                                                        
1  Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet 16 (Bandung : Intermasa, 1994), hal 122 
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konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

setiap Perikatan dapat lahir dari Undang-undang maupun karena Perjanjian2.  

Dalam Perjanjian dikenal dengan Perjanjian Kredit yaitu ketika perorangan 

melakukan Perjanjian Kredit untuk mendapatkan suatu barang ketika setuju maka 

Perusahaan yang memberi pinjaman tersebut menjadi Kreditur dan yang menerima 

pinjaman tersebut menjadi debitur.3 Dalam hal ini pengertian dari Perusahaan 

pembiayaan pihak/ leasing Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah 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 Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 

berkala4. 

Dalam hal ini orang yang ingin melakukan Kredit Kendaraan Bermotor maka 

orang tersebut akan melakukan suatu perundingan  dengan orang bagian Perkreditan 

dari Perusahaan yang bergerak di bidang Pembiayaan/ Perkreditan tersebut, dalam 

pembicaraan tersebut pembicarakan tentang  harga kendaraan tersebut, bunga yang 

dikenakan, jangka waktu nya, pembayaran tiap bulannya serta jumlah  pembayaran 

pertama yang harus di keluarkan, Apabila Konsumen tersebut telah setuju maka dari 

pihak Perkreditan tersebut akan mengeluarkan Surat Perjanjian Kredit atau lebih 

                                                        
2  Kartini muljadi & Gunawan widjaja,Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Perjanjian 

(Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hal 59 
3  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet 2 ( Bandung: Alumni,1986), hal 300 
4  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  No. 1169/KMK.01/1991Kegiatan Sewa Guna 

Usaha (Leasing) 
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dikenal dengan Surat Kontrak dalam surat tersebut status Konsumen yang ingin 

melakukan Kredit tersebut  menjadi Debitur dan Pihak yang membiayai Pembelian 

Kendaraan tersebut menjadi Kreditur dalam surat kontrak tersebut ada Hak dan 

Kewajiban dari masing-masing pihak serta Surat kontrak tersebut menjadi Undang-

undang bagi para Pihak yang melakukan Perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 

KUHPerdata yang mengatakan bahwa setiap Perjanjian yang di buat oleh para Pihak 

tersebut akan menjadi Undang-undang bagi mereka. 

Dalam Surat Kontrak tersebut mengatakan apabila pihak dari Debitur lalai 

melakukan Pembayaran cicilan setiap bulannya maka dikatakan bahwa Debitur telah 

Wanprestasi dan  Kendaraan nya akan di sita oleh pihak Kreditur, namun dalam hal 

tersebut Pihak Kreditur tidak dapat mengatakan si Debitur Wanprestasi dan menarik 

kendaraan dari Pihak Debitur begitu saja, Pihak dari Kreditur harus memiliki Akta 

Jaminan Fidusia, pengertian berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Jaminan 

Fidusia No.5 Tahun 1999 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 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. Mengenai Akta Jaminan Fidusia tersebut diatur dalam Pasal 5 

dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam 
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pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini dibuat di depan  Notaris dan menggunakan 

Bahasa Indonesia.  

Dalam suatu Perjanjian dapat dikatakan Wanprestasi ketika si Debitur lalai 

dalam hal kewajibannya  terhadap Perjanjian tersebut dan harus ketika Debitur 

dikatakan Wanprestasi oleh Kreditur maka harus di tetapkan dahulu apakah si 

berutang melakukan Wanprestasi tersebut dan kalau di sangkal oleh debitur maka 

harus di buktikan di muka Hakim5. Untuk pihak Kreditur dapat menarik Kendaraan 

dari Debitur si pihak Kreditur harus memiliki Akta Jaminan Fidusia ini karena Akta 

ini yang mempunyai kekuatan Hukum yang bersifat Eksekutorial. 

Dalam perkembangan  Negara Indonesia untuk melindungi masyarakatnya 

dan lahir Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai Pelindung Konsumen 

dalam mengalami kerugian tetapi dalam perkembangannya Undang-undang ini belum 

begitu maju dibandingkan dengan Negara-negara Eropa dan Amerika yang maju 

dengan cepat6. Perlindungan Hukum terhadap konsumen tersebut meliputi bidang 

Hukum privat maupun Hukum publik. Di bidang Hukum Privat banyak ditemukan 

Khususnya dalam Buku  III KUHPerdata dari mengenai Perikatan dari Pasal 1243 

sampai 1352 dan Perbuatan Melawan Hukum dari Pasal 1365 sampai 13717. Dalam 

Pasal 28G ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan“bahwa setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

                                                        
5 Subekti, Hukum Perjanjian,Cet 21( Jakarta;intermasa,2005) hal  45 
6 Ahmadi miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia(Jakarta: Rajawali 

pers, 2011) hal 69 
7 Ibid,hal 71 
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benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk  berbuat atau  tidak berbuat sesuatu yang merupakan 

hak asasi”. Serta untuk Hal ini Kreditur telah melanggar Pasal 18 ayat 1 dalam UU 

No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang mengatakan  

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

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila:  

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha  

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang 

dibeli konsumen;  

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;  

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 

jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi 

harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;  

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang 

dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

  

Dalam masalah ini ada berita yang memuat judul Leasing kerap tarik paksa 

Kendaraan, Konsumen resah berita ini di muat pada hari Kamis, 13 Maret 2014 

dalam berita tersebut Kendaraan Konsumen saudara Agus yaitu Colt diesel ditarik/ 

disita secara Paksa oleh pihak Leasing Adira Finance dengan tanpa menunjukan Akta 

Fidusia dari Kendaraan tersebut, akhirnya Saudara Agus melaporkan kepada Pihak 

berwajib karena tindakan tersebut dan karena setiap Kendaraan yang di biayai oleh 
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Pihak Leasing apabila untuk Penarikan Kendaraan harus adanya Akta Fidusia 

tersebut karena Akta Fidusia tersebut yang mempunyai kekuatan Hukum 

Eksekutorial8. Dalam berita diatas tesebut dapat melihat bahwa dalam hal penarikan 

kendaraan terhadap objek yang dijadikan  Jaminan harus memiliki Akta Fidusia 

untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut, maka dari itu Akta Fidusia itu 

merupakan suatu surat atau dokumen  penting yang harus dimiliki oleh seseorang 

dalam  hal suatu benda yang di jaminkan.  

Dalam hal ini akan membahas  Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 

144/Pdt.G/2012/PN.Pdg sebagai pendukung Latar Belakang diatas karena masalah 

dalam Putusan ini mengenai Debitur lalai dalam menjalani Kewajibannya yaitu 

membayar cicilan selama 3 bulan dan pihak Kreditur menarik Kendaraan Debitur 

secara sepihak tanpa adanya Pemberitahuan terlebih dahulu padahal Debitur telah 

menjelaskan  kepada Pihak Kreditur bahwa ia sedang mengalami masalah Keuangan 

dan ia berjanji akan membayarnya ketika sudah ada uang dan dalam putusan ini 

Debitur telah Mencicil selama 15x cicilan seharusnya pihak Kreditur tidak menarik 

Kendaraan Debitur karena Pihak Debitur telah Kooperatif untuk jujur kepada Pihak 

Debitur, setelah mengetahui Debitur kendaraan ditarik oleh Kreditur dan Debitur 

mendatangi kantor Kreditur untuk membayar cicilan yang terlambat tersebut tetapi 

Kreditur tidak mau mengembalikan mobil Debitur tersebut dan pihak Kreditur  

memberikan  kepada Debitur Akta Jaminan Fidusia dan menurut Debitur tidak pernah 

membuat Akta Jaminan Fidusia tersebut, Debitur pun mengecek Keabsahan dari Akta 

                                                        
8  http://warta-andalas.com/berita-leasing-kerap-tarik-paksa-kendaraan-kredit-konsumen-resah.html 
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Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Kreditur tersebut ke Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Ham dan ternyata tidak pernah tercatat dalam buku 

Pendaftaran Akta Fidusia yang dibuat di depan Notaris tersebut terhadap Akta 

Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Kreditur tersebut. 

Suatu  perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Kreditur kepada Debitur  

karena Debitur tersebut sedang mengalami masalah Ekonomi akan menimbulkan 

suatu perbuatan tersebut telah melanggar Hak dari Debitur tersebut, maka Debitur 

akan mencari Upaya Hukum yang dapat mengembalikan Hak nya yang telah 

dilanggar oleh Kreditur tersebut, Sehingga mendorong Penulis ingin membahas ini 

sebagai topik dalam Skripsi ini. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok permasalahan 

adalah : Bagaimana Upaya Konsumen terhadap Pelaksanaan Penarikan Sepihak 

terhadap Kendaraan menjadi Objek Perjanjian tanpa Akta Fidusia oleh 

Perusahaan Leasing? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 

Menelusuri mengenai Upaya Konsumen terhadap Pelaksanaan Penarikan Sepihak 

atas Objek Perjanjian benda bergerak tanpa Akta Fidusia oleh Perusahaan 

Leasing. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang 

mana sedang berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan 

bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum mengenai 

Perjanjian Kredit. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan suatu Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh 

Konsumen . 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara lebih 

mendalam mengenai Perjanjian Kredit. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalan skripsi ini, objek penelitian, 

bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang 

menunjang pembahasan isu hukum dan sifat analisis dalam penelitian akan 

diuraikan dalam bab ini. 

 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini.  
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