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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menurut kodrat alam, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa 

manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai 

makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Manusia 

sebagai makhluk individual memang mempunyai kehidupan jiwa mandiri, 

namun sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin dapat memisahkan diri 

secara keseluruhan dari sesamanya.
 1

 

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan 

mengadakan hubungan satu sama lain karena manusia tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain.
 2

 Hubungan-hubungan sosial 

yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, 

antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan 

kelompok manusia disebut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat 

utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial.
3
 

Pada kenyataannya, dalam pergaulan hidup antara manusia dengan 

manusia lain atau manusia dengan kelompok manusia lain akan saling 
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mengadakan kerja sama dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. 

Mereka menyadari bahwa dengan mengadakan kerja samalah, tujuan mereka 

akan lebih mudah tercapai.  

Dengan didasari adanya pertemuan kehendak (meeting of minds) atau 

kesepakatan antara para pihak untuk melakukan kerja sama, maka sebenarnya 

telah terjadi suatu perjanjian. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal 

dengan asas konsensualisme, artinya perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah 

mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok 

dari perjanjian itu. Adanya kesepakatan diantara para pihak hanya merupakan 

salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:  

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat 

mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”. 

Buku Ketiga KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya 

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja. Melalui sistem terbuka, para 

pihak boleh mengadakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam 

KUHPerdata.  

Perjanjian yang diatur secara khusus dalam Buku Ketiga KUHPerdata 

disebut Perjanjian Nominat. Sedangkan, perjanjian yang tidak diatur secara 

khusus dalam Buku Ketiga KUHPerdata disebut Perjanjian Innominat.
4
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Sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat 

perjanjian yang sering dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini 

bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, 

apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan.
5
  

Berdampingan dengan asas kebebasan berkontrak terdapat asas pacta 

sunt servanda. Asas ini menghendaki bahwa perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Dalam KUHPerdata, 

asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Meskipun para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan 

perjanjian, tetapi perjanjian yang mereka buat tetap harus tunduk pada 

ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Buku Ketiga KUHPerdata. 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa: 

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun 

yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-

peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. 

Dengan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak, muncul suatu 

perjanjian innominat yang dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen. 

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu cara untuk menjawab 
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persoalan masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan dan 

memberikan jalan keluar apabila pihak pemasok (supplier) menghadapi 

banyak permintaan atau hasrat masyarakat untuk membeli barang tetapi calon 

pembeli tersebut tidak mampu untuk membayar harga barang tersebut secara 

tunai.
6
  

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan dinyatakan bahwa:  

“Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan 

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 

dengan pembayaran secara angsuran”. 

Kegiatan pembiayaan konsumen akan melibatkan tiga pihak (triangular 

transaction). Ketiga pihak tersebut diantaranya adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usaha 

berupa penyediaan dana untuk membeli barang yang bertindak sebagai 

pemberi fasilitas atau kreditor, konsumen sebagai penerima fasilitas atau 

debitor, dan pemasok (supplier) sebagai penyedia barang dan melakukan 

penjualan.
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Dalam memenuhi permohonan suatu barang, pihak pemasok (supplier) 

melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan sebagai penyandang 

dana. Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen 

tidak memerlukan prosedur yang rumit melainkan konsumen yang 

berkepentingan dapat mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap 

perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar secara tunai atas harga 

barang kebutuhan yang dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan 

ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan 

pembiayaan konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.
8
 

Pembiayaan kepada konsumen, khususnya untuk kendaraan bermotor 

dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Dengan 

menerima fasilitas dana pembiayaan itu, maka penerima fasilitas menyatakan 

secara sah berutang kepada pemberi fasilitas. Dengan tercapainya 

kesepakatan ini maka pemberi fasilitas berkewajiban untuk mencairkan dana 

pembiayaan yang merupakan hak bagi penerima fasilitas dan secara otomatis 

sang debitor memikul kewajiban untuk membayar kembali utang pembiayaan 

dengan cara yang telah disepakati.
9
 

Selain pentingnya perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebagai 

perjanjian pokok di antara kedua belah pihak, yang tidak kalah penting adalah 

pembebanan atau pengikatan barang yang menjadi objek pembiayaan 

konsumen dalam sebuah perjanjian pemberian jaminan fidusia. Pasal 1 angka 
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2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-

Undang Jaminan Fidusia) mendefinisikan jaminan fidusia sebagai: 

“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”. 

 

Perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan 

(accessoir) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan 

konsumen. Perjanjian pemberian fidusia merupakan perjanjian yang dibuat 

antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia 

menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima 

fidusia, untuk jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas 

kredit dari lembaga pembiayaan sedangkan penerima fidusia adalah 

perusahaan pembiayaan. Biasanya yang diserahkan oleh pemberi fidusia 

berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB inilah yang 

ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pemberi fidusia dapat melunasi 

seluruh utangnya.
10

 

Mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia, Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pembebanan benda 

dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia 

dan merupakan akta jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia 
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untuk memenuhi asas publisitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang 

berbunyi: “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.
11

 

Setelah melakukan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan 

menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan 

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia 

dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia adalah 

debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat jatuh tempo 

pembayaran. Dengan kata lain, debitor telah mengingkari janji atau 

melakukan wanprestasi.  

Wanprestasi dari debitor akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua 

belah pihak, baik ditinjau dari KUHPerdata maupun Undang-Undang 

Jaminan Fidusia. Berdasarkan KUHPerdata, salah satu akibat yang timbul 

dari wanprestasi debitor ialah keharusan atau kemestian bagi debitor 

membayar ganti rugi/schadevergoding.
12

 Sebaliknya, perusahaan pembiayaan 

sebagai pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. 

Pengaturannya terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi: 
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“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, 

jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk 

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, 

disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”. 

Dengan adanya kerugian ini, tentunya telah muncul sengketa di antara 

para pihak. Terdapat dua upaya penyelesaian terhadap sengketa yang timbul, 

yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian 

sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan 

dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui 

nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara 

yakni negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para pihak.
13

 

Pada prakteknya, untuk menyelesaikan wanprestasi debitor dalam 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan 

cenderung menggunakan cara yang ditawarkan oleh Undang-Undang Jaminan 

Fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur 

secara khusus beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, yakni: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(2) oleh penerima fidusia. 
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b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Salah satu cara yang sering digunakan oleh perusahaan pembiayaan 

apabila debitor wanprestasi adalah penjualan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh PT. BFI Finance 

Indonesia Tbk Cabang Surabaya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2116 

K/Pdt/2010. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “UPAYA PENYELESAIAN 

WANPRESTASI DEBITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BFI FINANCE 

INDONESIA Tbk (PENDEKATAN KASUS TERHADAP PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2116 K/PDT/2010)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang timbul dan akan dipecahkan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana akibat hukum wanprestasi debitor dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor? 
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2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi debitor dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. BFI Finance 

Indonesia Tbk (Pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2116 K/Pdt/2010)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi debitor dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. 

2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi debitor dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor pada PT. BFI 

Finance Indonesia Tbk (Pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2116 K/Pdt/2010). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari tulisan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, 

yaitu: 

1. Segi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dapat memberikan tambahan wawasan bagi dunia ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai wanprestasi dan upaya 
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penyelesaiannya pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor. 

2. Segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan 

informasi dan masukan bagi para praktisi hukum dalam menjalankan 

wewenangnya, para pelaku usaha lembaga pembiayaan dalam 

menjalankan usahanya serta bahan pertimbangan bagi masyarakat pada 

umumnya untuk lebih kritis dan cermat dalam menyikapi perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Isi tulisan hasil penelitian ini dituangkan dalam 5 (lima) bab, yaitu: 

1) BAB I PENDAHULUAN 

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab, yaitu 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. Dalam sub bab latar belakang, akan diuraikan 

hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik skripsi. Selanjutnya, dalam 

sub bab rumusan masalah dirumuskan dua rumusan masalah yang 

menjadi dasar penelitian bagi penulis. Kemudian, akan dijelaskan pula  

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan pada 

sub bab masing-masing. 
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2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis dan landasan konseptual. 

Sub bab landasan teoritis berisi kerangka berpikir penulis mengenai 

permasalahan hukum yang didasarkan pada teori-teori tertentu sebagai 

pedoman dalam penelitian hukum. Sedangkan, sub bab landasan 

konseptual berisi pengertian tertentu atas suatu penamaan atau sebutan 

yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga maknanya tidak meluas. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ketiga merupakan penjelasan mengenai jenis penelitian, prosedur 

perolehan bahan penelitian, pendekatan penelitian, sifat analisis, serta 

hambatan dan penanggulangan. Dalam sub bab jenis penelitian, akan 

dibahas jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, 

sub bab prosedur perolehan bahan penelitian akan diuraikan bahan-bahan 

hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Sub bab 

pendekatan penelitian akan dijelaskan pendekatan yang digunakan oleh 

penulis dan sub bab sifat analisis akan dibahas pula analisis kualitatif 

yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, akan diuraikan juga 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini 

serta cara-cara penanggulangannya dalam sub bab hambatan dan 

penanggulangan.  

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab keempat merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian dan 

analisis dari penulis mengenai akibat hukum wanprestasi debitor dalam 
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perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor serta upaya 

penyelesaian wanprestasi debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen 

kendaraan bermotor pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk dengan 

menggunakan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 2116 K/Pdt/2010. 

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang 

berisikan kesimpulan dan intisari dari hasil penelitian penulis terhadap 

rumusan masalah. Selain itu, juga terdapat saran yang diberikan oleh 

penulis berkenaan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


