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ABSTRAKSI 

 

Farid Askhad (2012) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Jual Beli 

Kendaraan Bermotor Antara UD. Joding Jaya Motor Dengan PT. Adira 

Dinamika Multi Financ Di Surakarta, Jurusan Hukum Perdata Program Studi 

S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bentuk proses dan isi perjanjian 

kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

terkait dalam perjanjian kerjasama. 2) Mengetahui pelaksanaan perjanjian 

kerjasama tersebut. 3) Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan cara penyelesaiannya. 

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik UD. Joding 

Jaya Motor di Surakarta, data sekunder berupa data bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan metode 

dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis 

kualitatif. 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1)  Bentuk dan isi perjanjian 

kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance yang dilaksanakan di Surakarta dilakukan secara tertulis berupa kontrak di 

bawah tangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga apa yang 

sudah diperjanjikan berlaku sebagai asas pacta sunt servanda (Perjanjian yang 

sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 

yang menyelenggarakan).  2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. 

Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, kedua belah pihak 

telah sepakat untuk secara konsisten dan bertanggungjawab melaksanakan 

perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini UD. Joding Jaya Motor sebagai 

penyedia barang (kendaraan bermotor) dan mencari konsumen, sedangkan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance sebagai penyedia dana. Pihak UD. Joding Jaya 

Motor dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sepakat bahwa 

semaksimal mungkin jika terjadi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan 

perjanjian kerjasama maka jalan utama adalah melalui musyawarah mufakat untuk 

menjaga nama baik dari UD. Joding Jaya Motor maupun menjaga reputasi PT. 

Adira Dinamika Multi Finance dalam dunia bisnis pembiayaan. 3) Hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara 

UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu mengenai 

dana atas motor yang diajukan untuk pembiayaan dari pihak penyedia dana, 

kadang mengalami keterlambatan pencairan dan membutuhkan pengelolaan 

manajemen keuangan yang efisien dan terpecaya. Hambatan yang lain mengenai 

pencarian konsumen yang lebih selektif agar tidak terjadi wanprestasi atau ada 

salah satu pihak yang dirugikan oleh konsumen. 
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ABSTRAKSI 

 

Farid Askhad (2012) The Implementation of Bussiness Contract of 

Motorcycle Buy and sell Between UD. Joding Jaya Motor and PT. Adira 

Dinamika Multi Finance in Surakarta, Civil Cases Law Program, Faculty of 

Law. Muhammadiyah Surakarta University. 

 

The purposes of this research are: 1) To know the process and content of 

bussiness contract between UD. Joding Jaya Motor and PT. Adira Dinamika Multi 

Finance and to know the rights and obligations which have to be fulfilled by 

correlated parties in the contract. 2) To know the implementation of the bussiness 

contract. 3) To know the obstacles emerged during the contract implementation 

and find the solutions for the problems. 

The research applied a normative sociological method, which employs a 

descriptive qualitative approach by using primary and secondary data. The primary 

data are gained from interview with the owner of UD. Joding Jaya Motor in 

Surakarta, meanwhile the secondary data are in form of main law material, 

secondary law material, and tertiary law material. The research uses 

documentation and interview as the analytical technic. Meanwhile the data 

analysis of the research is applied with qualitative analysisi. 

The result shows that: 1) Form and content of bussiness contract between UD. 

Joding Jaya Motor and PT. Adira Dinamika Multi Finance which is implemented 

in Surakarta is in the written form which is agreed by two parties, therefore all the 

agreement are considered as pacta sunt servanda law (Agreement which has been 

agreed by the parties, prevailed as law for the parties).  2) In the implementation of 

the contracts between UD. Joding Jaya Motor and PT. Adira Dinamika Multi 

Finance, both the parties are agreed to consistant and be responsible to fulfill the 

requirements of the contracts, in this case, UD. Joding Jaya Motor as the suplier of 

motorcycle and marketer, while PT. Adira Dinamika Multi Finance as the funding 

sponsor. UD. Joding Jaya Motor and PT. Adira Dinamika Multi Finance are 

agreed to solve the potential problems which may arise during the implementation 

of the contracts through close discussion to keep the good name of UD. Joding 

Jaya Motor  and PT. Adira Dinamika Multi Finance in bussiness field. 3) The 

obstacles which arose during the contract implementation between UD. Joding 

Jaya Motor and PT. Adira Dinamika Multi Finance are the funding matter 

provided by the funding sponsor, which sometimes late to be proceed and need to 

be managed by efficient and trusted management. The other obstacles is about 

random target customer, therefore, they have to select potential customer to avoid 

one-prestation or lost. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak dealer UD. Joding Jaya Motor 

dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebagai pihak yang 

menyediakan kendaraan bermotor bagi konsumen yang mengajukan kredit 

kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Dalam perjanjian ini 

UD. Joding Jaya Motor hanya sebagai pihak penyedia kendaraan bermotor 

sedangkan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai lembaga pembiayaan 

kredit kendaraan bermotor yang menyediakan dana bagi konsumen yang akan 

melakukan kredit. Dalam perjanjian ini masing-masing mempunyai hak dan 

kewajiban guna memenuhi perjanjian yang telah disepakati. 

Untuk itu, Penulis sangat tertarik dengan bentuk kerjasama antara dealer 

dengan perusahaan finance dengan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM 

JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA UD. JODING JAYA 

MOTOR DENGAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DI 

SURAKARTA”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara antara pihak dealer 

UD. Joding Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor 

dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira 
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Dinamika Multi Finance? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding 

Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance dan bagaimana cara penyelesaiannya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara antara pihak 

dealer UD. Joding Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan 

bermotor dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak 

PT. Adira Dinamika Multi Finance. 

2. Mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. 

Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli 

kendaraan bermotor dan menyelesailan hambatan yang timbul dari 

perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance. 

D. Manfaat Penelitian 

Memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan perjanjian 

kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
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melaksanakan perjanjian jual beli tersebut baik bagi UD. Joding Jaya Motor, PT. 

Adira Dinamika Multi Finance, dan pembeli kendaraan bermotor. 

E. Metode Peneletian 

Metodologi yang akan digunakan harus tepat sesuai dengan jenis 

penelitian. Metode-metode tersebut harus sistematis dan konsisten. “Metode-

metode tertentu harus diungkapkan secara berurutan dan sebagai kesatuan dari 

suatu system”.
1
 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mendasarkan pada penelitian hukum 

yang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis 

adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan 

fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.
2
  

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian perjanjian kerjasama jual 

beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance penulis mengambil lokasi penelitian di  Surakarta. 

3. Jenis Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode Deskriptif dalam melakukan penelitian 

ini yaitu suatu metode penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, 1986, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, Hal.  98. 
2
 Soerjono soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tujuan Singkat , Raja Grafindo,  

Jakarta, Hal. 26. 
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obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang terbaik yang digunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer berasal dari sumber data primer yaitu yang diperoleh secara 

langsung dari obyek yang diteliti. 

b. Data sekunder 

1. Bahan-bahan hukum primer. 

Yaitu peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Bahan-bahan hukum Sekunder. 

Bahan-bahan tersebut dapat berupa rancangan peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, 

maupun hasil seminar dam lain-lain sumber yang menyangkut 

dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Study Lapangan 

1. Observasi atau pengamatan di lapangan. 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses 

pembuatan perjanjian kerjasama memerlukan observasi dalam 

penelitiannya. 
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2. Interview atau wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian 

dengan cara tanya jawab, proses tanya jawab dilakukan dengan orang 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dipelajari. 

b.  Study Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

pengetahuan secara teoritis. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Dealer UD. Joding Jaya 

Motor Sebagai Penyalur Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga 

Pembiayaan Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Pihak PT. Adira Dinamika Multi 

Finance. 

Bentuk dari perjanjian kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan 

PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah perjanjian yang dilakukan secara 

tertulis berupa kontrak di bawah tangan yang telah disepakati kedua belah pihak. 

Sedangkan isi dari perjanjian kerjasama tersebut adalah, sebagai berikut: 

1. Pasal 1 tentang Bentuk Kerjasama, dalam hal ini UD. Joding Jaya Motor 

sebagai penyedia kendaraan bermotor dan mencari konsumen untuk 

mengajukan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor yang akan dibeli 

secara kredit, kemudian PT. Adira Dinamika Multi Finance menyediakan 

dana dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang 

akan membeli kendaraan bermotor. Kewajiban pembayaran PT. Adira 

Dinamika Finance kepada pihak dealer sehubungan dengan transaksi 

hanyalah setara atau senilai dengan fasilitas pembiayaan.  

2. Pasal 2 tentang Berlakunya Kerjasama, perjanjian kerjasama ini berlaku 

sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak, sampai dengan adanya salah satu pihak yang menyatakan untuk 

mengakhiri perjanjian ini secara tertulis. 
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3. Pasal 3 tentang Prasyarat dan Tatacara Pembayaran Kepada Dealer, pada 

pasal tersebut berisi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh UD. 

Joding Jaya Motor yang telah ditentukan oleh PT. Adira Dinamika Multi 

Finance, dan tentang tatacara pembayaran dari pihak PT. Adira Dinamika 

Multi Finance, yang dibayarkan melalui pengiriman uang lewat bank 

(rekening) atau cara lain yang telah disetujui. 

4. Pasal 4 tentang Syarat Pembayaran Kendaraan Bekas, PT. Adira Dinamika 

Multi finance hanya akan membiayai atau menyediakan dana bagi 

pelanggan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. 

Adira Dinamika Multi Finance. 

5. Pasal 5 tentang Pernyataan dan Jaminan Dealer, 

a. Kendaraan adalah benar-benar milik UD. Joding Jaya Motor. 

b. Orang yang telah menandatangani surat dalam perjanjian ini yang 

berhak dan berwenang melakukan hal-hal yang telah disepakati. 

c. UD. Joding Jaya Motor mempunyai ikatan dengan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance setelah perjanjian ini diberlakukan. 

d. UD. Joding Jaya Motor tidak melanggar peraturan perundangan atau 

ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, dan UD. Joding Jaya Motor 

tidak akan lalai dalam menjalankan kewajibannya. 

e. UD. Joding Jaya Motor harus mempunyai ijin yang sah dari pemerintah. 

6. Pasal 6 tentang Kewajiban Dealer, 

a. UD. Joding Jaya Motor wajib menyerahkan kendaraan kepada 
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pelanggan setelah pelanggan memenuhi syarat yang telah disepakati dan 

PT. Adira Dinamika Multi Finannce menyetujui untuk memberikan 

fasilitas pembiayaan kepada pelanggan tersebut. 

b. UD. Joding Jaya Motor wajib mengurus penerbitan BPKB dan STNK di 

Kepolisian setempat, dan selambat-lambatnya diberikan waktu 3 (tiga) 

bulan setelah pihak dari PT. Adira Dinamika Multi Finance membayar 

Uang pembayaran kepada UD. Joding Jaya Motor.  

c. UD. Joding Jaya Motor tidak diperkenankan untuk menjaminkan BPKB 

kendaraan kepada pihak manapun kecuali kepada PT. Adira Dinamika 

Multi Finance. 

d. UD. Joding Jaya Motor diwajibkan untuk tidak memberikan imbalan 

berupa uang, barang atau dalam bentuk apapun kepada karyawan dari 

PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berhubungan dengan 

perjanjian ini ataupun transaksi. 

e. UD. Joding Jaya Motor wajib memberitahu kepada PT. Adira Dinamika 

Multi Finance apabila terjjadi perubahan pada data ataupun nomor 

rekening. 

f. UD. Joding Jaya Motor wajib untuk memenuhi semua kewajiban yag 

diatur dalam surat perjanjian di atas. 

7. Pasal 7 tentang Pembelian Kembali Kendaraan (Dealer Kendaraan Bekas), 

Apabila terjadi transaksi lain yang melanggar hukum, maka UD. Joding Jaya 

Motor dengan ini menyatakan selambatnya dalam waktu 3 hari terhitung 
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sejak tanggal surat pemberitahuan mengenai terjadinyaa peristiwa ini, maka 

UD. Joding Jaya Motor diperkenankan untuk membeli kembali kendaraan 

tersebut dengan harga yang senilai dengan jumlah terhutang berdasarkan 

perjanjian pembiayaan. 

8. Pasal 8 tentang Berakhirnya Kerjsama, PT. Adira Dinamika Multi Finance 

akan mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila setiap saat terjadi 

kejadian-kejadian di bawah ini, tanpa meperhatikan jangka waktu tertentu, 

dan aanpaa harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, protes, 

ataupun permohonan apapun dan kepada siapapun juga, 

a. UD. Joding Jaya Motor dengan sengaja ataupun tidak sengaja 

melakukan kelalaian kewajiban pembelian kembali kendaraaan secara 

penuh dan tepat waktu. 

b. Pernyataan atau jaminan yaang dibuat atau diberikan atas nama dealer 

ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya pada waktu dibuat atau diperbaharui. 

c. Ijin dari pemerintah yang dimiliki oleh dealer ternyata palsu atau sudah 

tidak berlaku. 

9. Pasal 9 tentang Aneka Ketentuan, 

a. Perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian 

kerjasama hanya dapat diubah secara tertulis oleh pihak yang telah 

membuat perjanjian yakni UD. Joding Jaya Motor dan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance. 
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b. Tidak melaksanakan atau keterlambatan pelaksanaan oleh suatu pihak 

dalam perjanjian suatu hak dan wewenang terhadap pihak lainnya 

sebagaimana termaktub dalam perjanjian ini tidak akan menghilangkan 

hak dan wewenang tersebut. Perjanjian ini berdasarkan dan tunduk 

menurut hukum yaang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

c. Apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan salah satu ketentuan  

atau lebih dari perjanjian ini menjadi tidak sah atau tidak dapat 

dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka keabsahan, 

keberlakuan daan kekuatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain 

dalaam perjanjiaan ini tidak akan terpengaruh karenanya. 

d. Segala akibat timbul dari perjanjian ini, para pihak memiliki tempat 

tinggal yang tetap. 

e. Ketentuan-ketentuan yang belum termuat akaan mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dengan perjanjian ini dan berlaku serta mengikat para 

pihak yang membuatnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 

f. Perjanjian ini mengikat secara hhukum terhadap pihak-pihak yang 

membuatnya. 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dari perjanjian kerjasama tersebut diatas 

telah dipenuhi, yakni: 

1. UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance 

sepakat membuat persetujuan. 
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2. UD. Joding Jaya Motor dan PT. Adira Dinamika Multi Finance 

telah cakap untuk membuat persetujuan. 

3. Memenuhi objek yang telah disepakati. 

4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan atau 

merupakan suatu sebab yang halal. 

Kemudian akibatnya dilihat dari pasal 1338 KUHPerdata, Surat 

Perjanjian Kerjasama diatas digunakan untuk tolak ukur dari masing-masing 

pihak untuk melakukan kewajibannya, dan tidak melanggar dari ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati. 

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Antara UD. Joding Jaya 

Motor Dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta. 

Menurut perjanjian kerjasama tersebut di atas yang menyebutkan tentang 

bentuk dan isi kerjasama, dalam tahap pelaksanaannya sudah sesuai dengan isi 

perjanjian yang telah disepakati bersama antara UD. Joding Jaya Motor dengan 

PT. Adira Dinamika Multi Finance. Pihak UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance sepakat untuk secara konsisten dan 

tanggungjawab melaksanakan perjanjian yang berlaku sebagai asas pacta sunt 

servanda (Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai 

undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan). Sampai saat ini 

pelaksanaan perjanjian berjalan normal belum pernah terjadi suatu konflik dalam 

pelaksanaannya. Pihak UD. Joding Jaya Motor dengan pihak PT. Adira 

Dinamika Multi Finance sepakat bahwa semaksimal mungkin jika terjadi 



12 
 

permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama maka jalan 

utama adalah melalui musyawarah mufakat untuk menjaga nama baik dari UD. 

Joding Jaya Motor maupun menjaga reputasi PT. Adira Dinamika Multi Finance 

dalam dunia bisnis pembiayaan. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jika sudah 

sesuai dengan tingkat pelaksanaannya maka perjanjian tersebut berarti sudah 

memenuhi kepentingan para pihak secara adil dan seimbang. Keadilan dan 

keseimbangan dalam suatu perjanjian kerjasama memang sudah menjadi harapan 

para pihak dan menjadi dari latar belakang lahirnya kerjasama antara UD. Joding 

Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance.
3
 

C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama Jual Beli Antara UD. Joding Jaya Motor Dengan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya. 

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance salah satunya mengenai pencairan dana atas motor yang diajukan 

untuk pembiayaan dari pihak penyedia dana dalam hal ini PT. Adira Dinamika 

Finance kadang mengalami keterlambatan pencairannya dan hal ini membuat 

UD. Joding Jaya Motor membutuhkan pengelolaan manajemen keuangan yang 

efisien dan terpercaya. Selain hambatan tersebut di atas, hambatan lainnya yaitu 

apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli seperti pembeli tidak 

mau membayar motornya dan apabila pembeli tersebut sudah melakukan 

                                                           
3
 Wawancara pribadi.  Joko Susanto, Pemilik Dealer Joding Jaya Motor, Surakarta, 12 Mei 2012 
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kerjasama dengan PT. Adira Dinamika Finance, pihak UD. Joding Jaya Motor 

sudah tidak bertanggungjawab atas pelanggan yang melakukan wanprestasi 

tersebut.
4
  

Cara penyelesaian dari keterlambatan pencairan dana atas motor yang 

masing-masing pihak membuat perjanjian secara tertulis dalam suatu akta 

perjanjian kerjasama berkaitan dengan pengaturan pencairan dana pembiayaan 

jual beli sepeda motor di UD. Joding Jaya Motor. Sedangkan untuk hambatan 

yang kedua, cara penyelesaiannya adalah UD. Joding Jaya Motor berusaha untuk 

lebih selektif dalam membantu pihak pembiayaan dalam proses kelengkapan 

dalam persyaratan dan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dari calon 

pembeli sepeda motor mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo yang telah 

ditentukan dari pihak pembiayaan.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Wawancara pribadi.  Joko Susanto, Pemilik Dealer Joding Jaya Motor, Surakarta, 12 Mei 2012 

5
 Wawancara pribadi.  Joko Susanto, Pemilik Dealer Joding Jaya Motor, Surakarta, 12 Mei 2012 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai  berikut: 

1. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance yang dilaksanakan di Surakarta dilakukan 

secara tertulis berupa kontrak di bawah tangan yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak sehingga apa yang sudah diperjanjikan berlaku sebagai asas 

pacta sunt servanda (Perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyelenggarakan). 

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance sampai saat ini berjalan normal belum pernah 

terjadi suatu konflik dalam pelaksanaannya. Pihak UD. Joding Jaya Motor 

dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sepakat bahwa semaksimal 

mungkin jika terjadi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian 

kerjasama maka jalan utama adalah melalui musyawarah mufakat untuk 

menjaga nama baik dari UD. Joding Jaya Motor maupun menjaga reputasi PT. 

Adira Dinamika Multi Finance dalam dunia bisnis pembiayaan. 

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jual 

beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance 

yaitu mengenai dana atas motor yang diajukan untuk pembiayaan dari pihak 
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penyedia dana, kadang mengalami keterlambatan pencairan dan 

membutuhkan pengelolaan manajemen keuangan yang efisien dan terpecaya. 

Hambatan yang lain mengenai pencarian konsumen yang lebih selektif agar 

tidak terjadi wanprestasi atau ada salah satu pihak yang dirugikan oleh 

konsumen. 

B. SARAN 

1. Kepada UD. Joding Jaya Motor untuk mencegah terjadinya kesalahan analisa 

dalam pemberian ijin kredit pembiayaan kendaraan bermotor, sebaiknya ikut 

membantu pihak penyurvai dari PT. Adira Dinamika Multi Finance 

khususnya dalam hal menilai kemampuan calon pembeli sepeda motor dalam 

melunasi kreditnya nanti.  

2. Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebaiknya lebih dapat selektif 

dalam menerima calon klien yang akan mengajukan kredit pembiayaan 

kendaraan bermotor kepada UD. Joding Jaya Motor. Perlu obyektifitas dalam 

melakukan penilaian terhadap kondisi kemampuan calon pemohon kredit 

pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di UD. Joding Jaya Motor. 

3. Terhadap masyarakat hendaknya jika akan membeli sepeda motor secara 

kredit lebih dapat mawas diri dalam mengukur keampuan finansial dalam 

melunasi kreditnya sampai jatuh tempo yang telah diperjanjikan. Masyarakat 

hendaknya jangan memaksakan diri untuk membeli kendaraan secara kredit 

tanpa memikirkan dari segi kemampuan untuk melunasi kredit tersebut. 
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