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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang saat ini menjadi 

pilihan bagi masyarakat luas karena selain dapat mempermudah seseorang 

untuk mencapai ke tempat tujuan, mobil memiliki akomodasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan kendaraan roda dua. Selain itu, mobil juga seringkali 

digunakan sebagai alat untuk membantu kegiatan opersional pekerjaan sehari-

hari. Hal inilah yang membuat keberadaan sebuah mobil menjadi sangat 

penting bagi aktivitas masyarakat modern. 

       Namun untuk mendapatkan sebuah mobil, khususnya di Indonesia dana 

yang perlu dikeluarkan tidaklah sedikit, karena selain tingginya pajak untuk 

mobil di Indonesia, panjangnya proses yang harus dilalui sampai mobil bisa 

diterima di tangan konsumen juga semakin memperbesar harga penjualan. 

Tetapi, saat ini untuk mendapatkan sebuah mobil, seseorang tidak harus 

mengeluarkan dana yang banyak secara tunai, karena adanya kemudahan bagi 

masyarakat untuk memperoleh mobil dengan cara yang relatif cukup mudah, 

yaitu melalui pembiayaan konsumen. Melalui pembiayaan konsumen, 

masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan 

dapat teratasi dengan mudah dan cepat.
1)

 

                                                           
1)

 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hal. 95. 
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Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres Nomor 09 Tahun 2009) 

menyatakan bahwa pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah 

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen 

merupakan bidang-bidang usaha yang masuk dalam lingkup lembaga 

pembiayaan. Pengertian dari lembaga pembiayaan (Financing Institution) 

sendiri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau barang modal.  

       Kegiatan lembaga pembiayaan diatur dalam Perpres Nomor 09 Tahun 

2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Bidang-bidang 

usaha yang masuk dalam lingkup lembaga pembiayaan berdasarkan Perpres 

Nomor 09 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
2)

 

1. Sewa guna usaha (leasing); 

2. Anjak piutang (factoring); 

3. Usaha kartu kredit (credit card); 

4. Pembiayaan konsumen (consumer finance); dan 

              Setiap transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu 

perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan konsumen yang pada umumnya dibuat 

dalam bentuk perjanjian baku atau biasa juga disebut sebagai perjanjian 

standar. Perjanjian standar adalah sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh 

                                                           
2)

 Ibid., hal.12. 
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salah pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) 

cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani 

akta perjanjian tersebut atau menolaknya.
3)

 Berdasarkan perjanjian tersebut, 

tercipta hubungan hukum antar para pihak yang berisikan tentang berbagai 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-

masing pihak. Adapun mekanisme pembiayaan konsumen cukup mudah 

sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan 

konsumen sudah dipenuhi. 
4)

 

              Perusahaan pembiayaan konsumen memberikan berbagai inovasi yang 

memungkinkan masyarakat untuk membeli barang secara berangsur (kredit) 

dengan uang muka (downpayment) yang relatif rendah dan jangka waktu 

pembayaran cicilan yang relatif lama (bisa mencapai 3 sampai dengan 4 

tahun). Akan tetapi, keinginan konsumen untuk bisa memiliki kendaraan 

tersebut terkadang tidak diimbangi dengan kemampuan finansial ataupun 

pemikiran yang panjang tentang dana yang harus disiapkan untuk membayar 

cicilan di kemudian hari dengan mempertimbangkan pendapatan perbulan, 

kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat, dan juga 

pengeluaran dari konsumen. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena kredit 

macet dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan perusahaan pembiayaan 

konsumen yang bermodal besar menggunakan jasa debt collector untuk 

                                                           
 3)

 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, 

Cetakan ke-I, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2015), hal. 119. 
4)

 Ibid. hal. 112. 
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melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang berada di tangan 

konsumen.
5)

 

              Penarikan paksa terhadap kendaraan tersebut pun dianggap merugikan 

bagi pihak konsumen, sehingga tidak jarang konsumen dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen mengajukan gugatan terhadap pihak pelaku usaha. 

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dinyatakan bahwa setiap konsumen 

yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha baik melalui lembaga yang 

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ataupun 

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan 

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa 

konsumen, terdapat dua pilihan yaitu:
6)

 

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha, atau 

2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

              Pasal 48 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen 

melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku 

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 di atas. Penunjukan Pasal 

45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat (4) 

                                                           
5)

 Harold Marnangkok Marbungaran Mahara Manurung,” Tinjuan Yuridis Upaya Hukum 

Yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-Benda Bergerak Yang Ditarik Paksa Oleh 

Leasing/ Kreditur”, diakses dari http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34529, diakses pada 

tanggal 17-11-2016, 20:08 PM. 
6)

 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.224. 

http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Manurung%2C+Harold+Marnangkok+Marbungaran+Mahara
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34529
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yang berarti bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan 

hanya dimungkinkan apabila:
7)

 

1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan, atau 

2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para 

pihak yang bersengketa. 

              Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum 

acara yang umum berlaku selama ini, yaitu Herziene Indonesish Reglement 

(HIR) yang berlaku untuk di daerah Jawa dan Madura atau Rechtreglement 

Buitengewesten (RBg) yang berlaku untuk di daerah Indonesia selain Jawa 

dan Madura. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang 

lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh 

dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, 

konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk 

lainnya.
8)

  

       Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menyatakan bahwa arbitrase 

dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa, karena yang termasuk dalam 

alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negoisasi, mediasi, 

konsiliasi dan penilaian ahli. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa 

                                                           
7)

 Ibid., hal.234. 
8)

 Ibid., hal.233. 
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di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam bentuk 

yaitu melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau 

cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
9)

 

   
     BPSK merupakan peradilan kecil (Small Claim Court) yang melakukan 

persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan 

dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus 

memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja, dan tanpa ada 

penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan. 

Sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak 

yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani 

proses persidangan sangat ringan.
10)

 Pengaduan dalam penyelesaian sengketa 

konsumen dapat dilakukan di BPSK terdekat dengan lokasi domisili 

konsumen selaku penggugat dan ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh 

para pihak sebelum menempuh proses persidangan.
11)

 

              Sehubungan dengan penyelesaian sengketa tersebut di atas, setiap 

perjanjian pembiayaan yang telah dibakukan oleh perusahaan pembiayaan, 

selalu ditentukan tentang cara penyelesaian sengketa yang timbul antara para 

                                                           
9)

 Ibid., hal.233. 
10)

 Muskibah, ”Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen”, Inovatif 

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Tahun 2015, hal. 147. 
11)

 I Gede Dhipa Bawantara Putra, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi 

pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram”, Jurnal Ilmiah Fakultas 

Hukum Universitas Mataram, Tahun 2014, hal. 7. 
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pihak
12)

, baik diperjanjikan melalui pengadilan di tempat kedudukan hukum 

yang umum dan tetap maupun melalui jalur penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. Sehingga apabila terjadi sengketa pada pembiayaan konsumen, 

yang berlaku seharusnya adalah pilihan penyelesaian sengketa yang telah 

diperjanjikan berdasarkan kesepakatan para pihak.  

       Namun jika dilihat lebih lanjut pada Pasal 45 ayat (1) UUPK, Undang-

Undang memang memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk 

mengajukan gugatan pertama kali atau gugatan pembuka kepada pelaku usaha 

dalam sengekta konsumen baik melalui Pengadilan Negeri maupun BPSK. 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ahmadi Miru yang menyatakan bahwa 

dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK dan Penjelasannya tampak sangat rancu, 

karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan 

sebenarnya tidak berdasarkan pilihan suka rela dari para pihak, melainkan 

berdasarkan pilihan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sesuai 

dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK.
13)

 Hal tersebut mengakibatkan 

adanya anggapan bahwa Pasal 45 ayat (1) tidak memberikan kemungkinan 

bagi pelaku usaha untuk menolak pilihan konsumen. 

       Ketentuan ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya, karena apabila sudah disepakati oleh para pihak 

                                                           
12)

 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata Buku Dua, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.153. 
13)

 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 227. 
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sebelum terjadinya sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka 

seharusnya pihak konsumen maupun pelaku usaha konsisten mengikuti apa 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian ketika terjadi sengketa. 

              Hal demikian terjadi dalam kasus pembiayaan konsumen antara PT. 

Mandiri Tunas Finance (PT. MTF) selaku Pelaku Usaha dengan Sunardi 

selaku Konsumen, dimana Sunardi mengajukan gugatan karena merasa 

dirugikan akibat pelelangan yang dilakukan oleh PT. MTF tersebut melalui 

BPSK Yogyakarta. Pelelangan oleh PT. MTF tersebut dilakukan sesuai 

dengan prosedur lelang yang ditandai dengan dibuatnya berita acara 

penetapan lelang No.:001/BAPPL/CWD/III/2010 dari Pejabat Lelang Kelas II 

DKI Jakarta, tertanggal 25 Maret 2010 sebagai tanda bukti bahwa Pejabat 

Lelang Kelas II DKI Jakarta telah melakukan lelang dan telah menetapkan 

pemenang lelang barang jaminan berupa sebuah mobil. Selain itu pelelangan 

tersebut juga terjadi karena kelalaian Sunardi selaku konsumen dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.  

       Dalam persidangan di BPSK Yogyakarta, PT. MTF telah menyampaikan 

salah satu keberatan yaitu terkait adanya kesepakatan antara Konsumen 

dengan PT. MTF sebagaimana diatur dalam butir 15 syarat-syarat Perjanjian 

Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia Nomor : 

906AG200701000014 tertanggal 19 Januari 2007 yang menyatakan bahwa :  

“Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, 

pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua 

pihak, tetapi apabila tidak terdapat penyelesaian dalam 

musyawarah, kedua pihak sepakat agar sengketa yang timbul 

diselesaikan di Pengadilan Negeri Yogyakarta”.  
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       Namun berdasarkan putusan Nomor 24/Abs/BPSK-Yk/X/2011 tanggal 

06 Oktober 2011, BPSK Yogyakarta tetap mengadili dan menyelesaikan 

sengketa dengan mengabulkan gugatan Konsumen untuk sebagian dan 

menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang muka yang telah 

dibayarkan seluruhnya yaitu sebesar Rp. 15.632.500,- (lima belas juta enam 

ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Rupiah).  

             Terhadap putusan tersebut, pelaku usaha telah menyampaikan 

keberatannya sesuai dengan domisili atau kedudukan dari Konsumen yaitu di 

di Pengadilan Negeri Purworejo dan berlanjut sampai dengan tingkat Kasasi 

di Mahkamah Agung. Namun terhadap keberatan tersebut, Mahkamah Agung 

sependapat dengan Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pelaku usaha tidak 

dapat membuktikan alasan keberatannya terhadap putusan BPSK dengan 

mengacu pada Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa terhadap 

putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 

apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;  

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau  

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

              Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul: 

“ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM KLAUSULA 

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN 
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KONSUMEN (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

335K/Pdt.Sus/2012)”. Untuk penelitian atas hal yang sama telah dilakukan 

oleh : 

1. Saudari Fransisca Putri Parulian Sirait, dengan studi Magister 

Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2015 dan yang 

dianalisis oleh saudari tersebut adalah dari sudut kekuatan pilihan 

domisili hukum yang disepakati para pihak yang diatur dalam akta 

Notariil; dan  

2. Saudara Bambang Sutiyoso, Departemen Hukum Acara, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012 dan yang dianalisis oleh 

saudara tersebut adalah akibat hukum pilihan forum dalam kontrak yang 

memuat klausula arbitrase bagi para pihak yang berperkara. 

Sedangkan penelitian ini menganalisis dari sudut lain yakni mengenai 

kekuatan hukum dari klausula penyelesaian sengketa dalam sengketa 

pembiayaan konsumen, dimana dalam sengketa pembiayaan konsumen, 

konsumen diberikan hak oleh UUPK mengajukan gugatan pertama kali.  

 

B. Identifikasi Masalah 

              Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan permasalahan 

yaitu : 

1. Bagaimana kekuatan hukum klausula penyelesaian sengketa yang telah 

diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ketika terjadi sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha? 
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2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam 

mengadili sengketa pembiayaan konsumen pada Putusan Nomor: 

335K/Pdt.Sus/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan hukum klausula 

penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. 

2. Untuk mengetahui dan menganalsis pertimbangan hukum Hakim 

Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa pembiayaan konsumen 

pada Putusan Nomor: 335K/Pdt.Sus/2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Penulisan tesis ini juga memberikan kegunaan atau manfaat, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman dan pandangan mengenai kekuatan hukum dari 

klausula penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen ketika terjadi sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha. 
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2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada para praktisi khususnya di bidang perlindungan konsumen dalam 

hal terjadi sengketa pembiayaan konsumen. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap 

bab tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang 

lebih kecil dari tesis ini. Semua bagian-bagian dari tesis ini merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini terbagi menjadi lima sub bab, yaitu latar belakang yang 

menjadi dasar dan alasan Penulis melakukan penelitian ini, 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu kerangka teoritis yang 

membahas membahas uraian-uraian dan teori-teori tentang 

perjanjian, konsumen, pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, perjanjian pembiayaan konsumen, klausula baku, 

penyelesaian perselisihan pembiayaan konsumen, penyelesaian 

sengketa konsumen menurut UUPK, kewenangan absolut dan relatif 
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pengadilan, fidusia, serta eksekusi jaminan fidusia. Kerangka 

Konseptual memuat definisi operasional sehubungan dengan 

penelitian yang dibuat 

BAB III  Metode Penelitian 

Pada bab ketiga ini penulis akan menuangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi jenis 

penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, sub bab pertama membahas 

dan menguraikan tentang kasus posisi dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor: 335K/Pdt.Sus/2012, sub bab kedua dan ketiga 

membahas terkait argumentasi atas premis-premis yang digunakan 

untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data 

atau sumber-sumber hukum yang berhasil dikumpulkan penulis. 

  BAB V  Kesimpulan dan saran 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan 

disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi 

pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di 

samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran 

yang bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan 

dan rekomendasi dari hasil kesimpulan. 




