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ABSTRAKSI 
 

MUHAMMAD DICKY. NIM. C 100050142. KAJIAN YURIDIS 
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI PT. 
BENTARA MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA. Jurusan Hukum Perdata 
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk dan isi / kontruksi 
dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara 
Multifinance Cabang Surakarta. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang 
Surakarta. 3) Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara Multifinance Cabang 
Surakarta. 

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang 
digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis. Lokasi penelitian ini 
dilaksanakan di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. Jenis data yang digunakan 
berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi 
kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Bentuk dan 
isi/kontruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada 
PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta berbentuk perjanjian standar yang dibuat / 
disiapkan oleh pihak PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta yang berisi tentang 
nama debitur dan kreditur, jenis dan tipe kendaraan, tata cara pembayaran, kewajiban 
debitur dan pemilik kendaraan, pernyataan dan jaminan, pemberian jaminan, 
pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, pemeriksaan kendaraan, kerugian dan 
kerusakan kendaraan, asuransi, pengalihan, kuasa-kuasa, kejadian cidera janji, denda 
keterlambatan dan biaya-biaya, pembayaran sebelum berkahirnya perjanjian, definisi-
definisi, pembuktian hutang, dan lain-lain. Dan telah dibuat menurut ketentuan Pasal 
1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. 2) Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 
pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta meskipun dalam surat perjanjian 
pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia, tetapi tidak dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Fidusia, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta 
notaris. 3) Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 
pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta adalah masalah keterlambatan 
pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due 
(lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu 
sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. 
 
Kata Kunci : Pembiayaan sepeda motor, kredit, lembaga pembiayaan. 



ABSTRACT  
 

MUHAMMAD DICKY. NIM. C 100 050 142. Juridical STUDY OF CREDIT 
MOTORCYCLE FINANCING AGREEMENT IN. Heralds multi BRANCH 
SURAKARTA. Department of Civil Law Studies Program Faculty of Law Legal 
Studies S1. Muhammadiyah University of Surakarta.  

The purpose of this study were: 1) To determine the form and content / 
construction of consumer financing agreement of two-wheeled motor vehicles on the 
PT. Bentara Multifinance Surakarta branch. 2) To determine the implementation of the 
financing agreement of two-wheeled motor vehicles on the PT. Bentara Multifinance 
Surakarta branch. 3) To know the obstacles that arise in the consumer financing 
agreements and how to overcome the PT. Bentara Multifinance Surakarta branch.  

The method used is the juridical empirical specification used in this study is 
descriptive analytical. What research is being carried out at PT. Bentara Multifinance 
Surakarta branch. The type of data used are primary data obtained through interviews. 
Secondary data from the literature study and the Act relating to the research problem. 
Data analysis techniques using an interactive model of data analysis is that the data 
reduction, data presentation, and conclusion.  

Based on the results of the analysis can be concluded as follows: 1) The form and 
content / construction of consumer financing agreement of two-wheeled motor vehicles 
on the PT. Bentara Multifinance Surakarta branch standard form agreements made / 
prepared by the PT. Bentara Multifinance Surakarta branch that contains the name of 
the debtor and the creditor, the type and vehicle type, manner of payment, the obligation 
of the debtor and the owner of the vehicle, representations and warranties, the provision 
of guarantees, restrictions on the right of the debtor and the owner of the vehicle, 
vehicle inspection, loss and damage to the vehicle, the insurance , transfer, powers, 
breach incident, late and other charges, payment before berkahirnya agreements, 
definitions, evidence of debt, and others. And it has been made under the provisions of 
Article 1320 and Article 1338 Civil Code. 2) The consumer financing agreement with 
PT. Bentara Multifinance Surakarta branch in the agreement despite using consumer 
financing fiduciary, but not implemented in accordance with the provisions of the Law 
No. 42 Year 1999 on Fiduciary, especially the registration fiduciary deed and not by 
deed. 3) barriers that arise in the consumer financing agreement with PT. Bentara 
Multifinance Surakarta branch is the problem of late payment. If the customer delays 
the payment has reached over due (over 180 days), then do motorcycle foreclosure, 
foreclosure process itself begins with the arrest warrant.  
 
Keywords: motorcycle financing, credit, financing institutions. 
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Latar Balakang Masalah  
Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga 

pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini disebabkan banyak 
masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, 
perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat 
melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat menggunakan jasa 
lembaga pembiayaan untuk dalam membeli barang konsumsi. 

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak 
sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam 
kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. 
Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek hukum yang mengikat antara 
konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.  

PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta merupakan salah satu perusahaan 
pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen 
(consumer finance) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu motor yang 
memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu 
cabangnya adalah PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. Kegiatan pembiayaan 
kendaraan bermotor yang dilakukan melalui sistem pembiayaan untuk membeli barang 
yang dibayar oleh konsumen secara angsuran atau berkala. 

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab 
munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter, 
dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak 
terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank 
terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai 
kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil 
peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko 
kegagalan (wanprestasi). alam pembiayaan, biasanya/logisnya barang yang dibiayai 
ialah yang barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatan secara 
fidusia, dimana barang masih dapat digunakan oleh konsumen, namun BPKB-nya 
ditahan di perusahaan finance sampai semua angsuran dibayar lunas. 
 
Perumusan Masalah 
1.  Bagaimana bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen 

kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta ? 
2.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda 

dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta ? 
3.  Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta? 
 
Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen 

kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 
2.  Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua 

pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 
3.  Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta? 
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Manfaat Penelitian 
1.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah pengetahuan di 
bidang hukum tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda 
dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta dan untuk mengetahui upaya 
hukum yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi perselisihan dalam perjanjian 
pembiayaan. 

2.  Kegunaan Teoritis 
Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang pembiayaan konsumen 
kendaraan roda dua pada khususnya. 

 
Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis 
Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh 
manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara 
efektif. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara 
kualitatif tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor 
roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa penelitian deskriptif 
analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk 
menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai 
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 
kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 
berikut : 
a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam 
hal ini diperoleh dengan Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan orang-
orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan hambatan yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. 
Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 

b. Data Sekunder 
Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, 

yang terdiri dari : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang 

Lembaga Pembiayaan 
3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KMK.013/1998 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 
4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 

tentang Perusahaan Pembiayaan 
5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 

tentang Perusahaan Pembiayaan 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi entang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada 
dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu 
setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian 
ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 
bersifat khusus. 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode 
deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum 
menuju penulisan yang bersifat khusus. 
 
LANDASAN TEORI 
1.   Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Dasar Hukumnya  

Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah 
“Consumer Finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi 
(Consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan 
pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

 
Namun demikian 

pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan 
konsumen, yaitu: Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian 
barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman 
yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu 
dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa; maka dari itu, 
biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.  

Keputusan Menkeu No. 1251/ KMK.013/ 1988, tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/ KMK.017/2000, tentang Perusahaan 
Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu 
kegiatan yang “dilakukan”.  

Dalam Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang 
Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan Konsumen 
(Consumer Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan 
pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau 
berkala.  

Perusahaan Pembiayaan adalah suatu Lembaga Pembiayaan di luar Bank dan 
Lembaga Keuangan Bukan Bank. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 ayat (5) 
Keppres RI No. 61 Tahun 1988 dinyatakan bahwa: Perusahaan pembiayaan adalah 
badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan 
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.  

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian pemberian prestasi 
oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada masa 
tertentu yang akan datang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. 

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah suatu kewajiban untuk 
memenuhi suatu perikatan. Adapun pengertian perikatan diatur dalam KUH Perdata. 
Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan 
memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan 
dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tertentu.  

Dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dalam 
usahanya untuk melindungi kepentingannya selalu mencantumkan asas perkreditan 
seperti halnya yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada 
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nasabah. Asas tersebut dinamakan “the five of credit analysis”, yang merupakan ukuran 
kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Kelima asas tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) Watak (Character)  
2) Kemampuan (Capacity)  
3) Modal (Capital)  
4) Jaminan (Collateral)  
5) Kondisi Ekonomi (Condition of Economy)  
 
2.  Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen  
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu : 
a.  Perusahaan Pembiayaan Konsumen 

Dalam hal sebagai pemberi fasilitas pembiayaan / kreditor, selanjutnya 
selaku pihak pertama. Perusahaan pembiayaan konsumen dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan 
untuk pengadaan barang bagi kepentingan konsumen atau penerima fasilitas 
pembiayaan. Dalam Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen dikemukakan bahwa 
perusahaan pembiayaan konsumen diberi kekuasaan oleh debitor menggunakan 
dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang 
bagi kepentingan konsumen atau penerima fasilitas pembiayaan. 

Dalam Pasal 1 perjanjian pembiayaan konsumen dikemukakan bahwa 
perusahaan pembiayaan kosumen diberikan kekuasaan oleh debitor menggunakan 
dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga 
barang kepada pihak penjual / dealer yang telah ditunjuk atau telah memiliki 
kerjasama dengan pihak kreditor atau penerima fasilitas pembiayaan / debitor 

Dalam hal ini pemberi fasilitas pembiayaan yang melakukan pemesanan dan 
sekaligus pembayaran atas barang yang dibutuhkan oleh konsumen / penerima 
fasilitas pembiayaan kepada dealer / pihak penjual. Nantinya perusahaan 
pembiayaan / kreditor baik secara langsung atau melalui dealer yang telah 
dibayarkan harga barang pesanan untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan 
kepada kosumen. 

b.  Konsumen 
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pihak yang menerima 

fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang bagi kepentingannya sendiri yang 
selanjutnya disebut sebagai pihak kedua / sebagai debitor. Debitorlah yang 
berinisiatif untuk mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan 
pembiayaan sekaligus pihak yang memberi Jaminan hak milik secara Fidusia kepada 
perusahaan pembiayaan konsumen. 

Debitor juga memberi kuasa pada kreditor untuk dan atas namanya 
menggunakan dana yang diperolehnya dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk 
pembayaran harga barang kepada pihak penjual / dealer. Konsumen sebagai subjek 
dalam perjanjian pembiayan konsumen merupakan pihak yang menerima syarat – 
syarat untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, subjek perjanjian 
tersebut adalah orang dan badan hukum. 

Untuk badan hukum tindakannya dilakukan oleh para pengurusnya selaku 
alat perlengkapan badan hukum bertindak sesuai AD dan ART badan hukum 
tersebut. Selain itu dalam perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen sebelum 
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menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi persayarat – 
persyaratan awal yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. 

c.  Dealer dan supplier 
Kedudukan dealer dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai 

pihak yang pasif. Maksud dari pasif disini bahwa dealer sebagai pihak yang 
memainkan perannya jika dana pembiayaan dari pemberi fasilitas pembiayaan telah 
diluncurkan disertai dengan peranan pembelian (purchasing order) dari perusahaan 
pembiayaan konsumen / kreditor. Sehingga nampak adanya perjanjian jual beli 
bersyarat yakni dealer akan menyerahkan barang dalam hal ini mobil baik kepada 
konsumennya langsung atau kepada perusahaan pembiayaan yang membeli barang 
tersebut untuk dan atas nama debitor jika perusahaan pembiayaan menyetujui 
pembiayaan dengan melakukan pemesanan pembelian kepadanya. 

Dealer dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah pihak penjual 
yang telah ditunjuk khusus atau telah memiliki kerjasama dengan perusahaan 
pembiayaan konsumen yang bersangkutan lazimnya dealer tersebut 
merekomendasikan calon pembeli yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan 
dengan menyediakan pembiayaan yang menjadi rekan bisnisnya. Begitu pada 
sebaliknya pihak kreditor akan membeli barang dari dealer yang telah menjadi rekan 
bisnisnya. 

3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen dan Dokumennya  
Menurut Satjipto Rahardjo hubungan hukum merupakan hubungan-

hubungan tertentu yang diskualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan 
hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan 
yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.

 
 

Obyek hukum di sini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan 
hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum. Selanjutnya tiap hubungan 
hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut:  
a. Bevoeg Heid atau kewenangan yang disebut Hak.  
b. Plicht atau kewajiban.

 
 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni perusahaan 
pembiayaan konsumen, pihak konsumen, pihak penjual dan pihak perusahaan 
asuransi. Perjanjian pembiayaan konsumen yang pada dasarnya merupakan 
perjanjian di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: Setiap perbuatan 
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.  

Untuk dapat mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 
pembiayaan konsumen ini, perlu diketahui terlebih dahulu hubungan hukum antara 
para pihak. Adanya 3 pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut 
menimbulkan 3 hubungan hukum, yaitu:  
a.  Hubungan Pihak Kreditur dengan Pihak Konsumen  

Hubungan antara pihak kreditur dengan pihak konsumen adalah 
hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen di mana 
pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) 
sebagai pihak debitur, sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku III KUH 
Perdata dapat digunakan untuk perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 1754 
KUH Perdata menyatakan bahwa: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
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tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat 
bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari 
jenis dan mutu yang sama.  

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit 
tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditanda tangani dan dana sudah dicairkan 
serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang 
yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun 
kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian 
fidusia. Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, di mana secara yuridis 
barang leasing tetap menjadi miliknya pihak kreditur (lessor) untuk selama-
lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak lessee.

 
Menurut asal 

katanya, fiducia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Fiducia atau 
lengkapnya Fiduciare Eigendoms Overdracht sering disebut sebagai Jaminan 
Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-
benda tidak bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. 

Antara konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen diadakan 
perjanjian di mana ditentukan bahwa konsumen meminjam sejumlah uang 
dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan 
kepada pemberi kredit.  

b.  Hubungan Pihak Supplier dengan Konsumen  
Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan 

jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual 
barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan 
dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut 
mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak 
dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak 
konsumen sebagai pembeli akan batal.  

c.  Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier  
Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak 

supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang 
khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk 
menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak 
supplier dengan pihak konsumen.  

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, perlu ada pihak lain yang 
ikut menanggung dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan seperti 
terjadinya pencurian atas objek perjanjian ini, maka kemunculan pihak 
perusahaan asuransi yang menjadi syarat dibuatnya perjanjian pembiayaan 
konsumen.  
Untuk keperluan administrasi dan penilaian layak tidaknya konsumen 

mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen biasanya perusahaan 
pembiayaan konsumen mensyaratkan konsumen untuk menyerahkan dokumen-
dokumen yang diperlukan sebelum dana pembiayaan konsumen itu dikabulkan. 
Dokumen-dokumen tersebut antara lain :  
a.  Permohonan/penawaran jasa pembiayaan konsumen oleh konsumen kepada 

perusahaan pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan :  
1. Untuk perorangan  

1) Surat keterangan penghasilan pemohon  
2) Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku  
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3) Rekening listrik pemohon  
4) Foto copy kartu keluarga pemohon  

2. Untuk perusahaan  
1) Salinan akta pendirian dan perubahannnya  
2) Jenis usaha  
3) SIUP atau NPWP dan TDP  
4) Rekening Koran 3 bulan terahkir  
5) Foto copy KTP yang mewakili pengurus dan Komisaris  

b.  Akta perjanjian pembiayaan konsumen.  
c.  Dokumen jaminan seperti surat-surat faktur-faktur dan/atau dokumen bukti 

kepemilikan atau barang jaminan (BPKB).  
 
4.  Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 macam jaminan, yaitu: 
a.  Jaminan Utama, berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) 

bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. 
Berkaitan dengan hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C 
(Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy). 

b.  Jaminan Pokok, berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. 
 Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang 

bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk 
Fiduciary Transfer of Ownership (fiducia), sehingga seluruh dokumen yang 
berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak 
pemberi dana (kreditur) hingga kredit dibayar lunas. 
Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik 
secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah 
tengkapnya berupa Fiduciare Eigendonts Overdracht (FEO), sedangkan dalam 
bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer 
of Ownership. 
Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda baik yang 
berwujud maupun yang tidak bemujud dan benda tidak rak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan bagaimana yang 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 lannya.  
Dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka 
penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditur preferen atas piutangnya. 

c.  Jaminan Tambahan 
Dalam transaksi pembiayaan konsumen jaminan tambahan sering juga disertakan. 
Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (Promissory Notes) atau 
Acknowledgement of Indebtedness, kuasa menjual barang dan Assignment of 
Proceed (Cessie) dari asuransi. Selain itu,sering juga dimintakan persetujuan 
suami/isteri (untuk konsumen pribadi) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai 
anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk Dan Isi/Kontruksi Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan 

Bermotor Roda Dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta 
Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta dilakukan 
dengan menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen.  

Analisis dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor tersebut 
di atas, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari 
pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang 
sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Hal terebut di atur dalam Pasal 4 
Perjanjian pembiayaan pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya 
hutang serta semua kewajian lain DEBITUR kepada KREDITUR 
berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Kendaraan 
dengan ini menyerahkan kendaraan sebagai jaminan secara fidusia kepada 
KREDITUR dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh KREDITUR. 
Selanjutnya Pemilik Kendaraan bersama-sama dengan DEBITUR berjanji 
serta mengikatkan diri kepada KREDITUR atas permintaan pertama dari 
KREDITUR akan menandatangani semua dokumen jaminan yang berkaitan 
termasuk dan tidak bertabas pada Akta Jaminan Fidusia. Sejak berlakunya 
penyerahan hak milik secara fidusia. KREDITUR meminjamkan kendaraan 
kepada DEBITUR / Pemilik Kendaraan dan DEBITUR / Pemilik Kendaraan 
bukan lagi pemilik kendaraan melainkan hanya sebagai peminjam. 
Berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut di atas 

dapat peneliti jelaskan bahwa selama angsuran kendaraan bermotor belum dibayar 
lunas, maka pemilik kendaraan menyerahkan kendaaannya kepada pihak pada PT. 
Bentara Multifinance Cabang Surakarta sebagai jaminan fidusia, dengan demikian 
pemilik kendaraan/debitur belum menjadi pemilik kendaraan melainkan sebagai 
pihak peminjam, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan 
Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah 
penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang 
tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di 
sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan 
lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi 
pemilik. Klausula tersebut menunjukan adanya sikap pengamanan (security) yang 
berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang 
kendaraan bermotor yang merupakan barang sewa beli. 

Selain berisi nama para pihak, perjanjian tersebut memuat klausul-klausul 
yang dijabarkan dalam pasal-pasal, yang antara lain mengatur tentang jangka waktu 
perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, harga, ketentuan tentang tata cara 
penyelesaian sengketa dan domisili hukum. 

Secara yuridis sewa beli adalah suatu perjanjian di mana selama harga belum 
dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa dulu dari barang yang akan di belinya. 
Harga sewa yang dibayarnya tiap bulan, diperhitungkan sebagai cicilan atas harga 
barang. Dengan memposisikan pembeli sebagai penyewa dari barang yang akan 
dibelinya, maka pembeli pada sewa beli dapat diancam dengan hukuman pidana 
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penggelapan, jika pembeli memindah tangankan barang sewa beli sebelum seluruh 
harga dibayar lunas.  

Dengan perjanjian seperti itu maka kedua belah pihak tertolong, artinya 
pembeli dapat mengangsur harga barang karena tidak mampu membayar secara 
tunai, sedangkan penjual dapat terlindungi dari perbuatan negatif pembeli. 
Penyerahan hak milik secara yuridis baru dilakukan pada waktu cicilan terakhir 
dilunasi.  

Berdasarkan ciri-ciri umum dari perjanjian pembiayaan konsumen, 
perjanjian ini dapat di kategorikan sebagai perjanjian konsensuil, artinya perjanjian 
pembiayaan konsumen tersebut telah lahir dengan tercapainya kata sepakat antara 
para pihak. Penuangan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut ke dalam bentuk 
tertulis hanyalah bertujuan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Ketentuan 
yang berlaku pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah sesuai dengan apa yang 
di tetapkan dalam perjanjian tersebut. 

Pada prakteknya, perjanjian pembiayaan konsumen selalu diadakan dalam 
bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya perjanjian 
pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen yang sering dijumpai 
dalam praktek, berbentuk formulir yang klausula-klausulanya sebagian besar sudah 
dibakukan, dan hal-hal yang belum dibakukan hanya meliputi harga dari objek sewa 
beli, cara pembayaran, jenis atau kualitas barang, jangka waktu sewa beli dan lain-
lain, sedangkan ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak 
telah dibakukan. 

Dalam akta perjanjian, diterangkan hubungan yang dikehendaki para pihak 
adalah hubungan sewa beli antara Perusahaan kendaraan bermotor sebagai pihak 
pertama / pelaku usaha / penjual, dengan konsumen atau disebut pembeli / penyewa 
/ pihak kedua selanjutnya disebut “Pembeli”, bahwa Penjual telah menyerahkan 
kepada pembeli, sebagaimana Pembeli telah menerima dari Penjual atas dasar 
perjanjian pembiayaan konsumen. 

Pasal 5 yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. 
Bentara Multifinance Cabang Surakarta ini disebutkan bahwa : 

Selama perjanjian ini berlaku sampai hutang dan kewajiban lainnya 
dilunasi, DEBITUR dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika 
ada) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR tidak akan 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1) Merubah bentuk baik sebagian maupun keseluruhan dari kendaraan 
2) Mengganti suku cadang atas kendaraan (kecuali dalam rangka 

perawatan, pemeliharaan serta perbaikan) dengan ketentuan 
menggunakan suku cadang (sparepart) yang asli. 

3) Menjamin, menggadaikan atau membebani dengan suatu hak atau 
mengalihkan atau menjual/mengalihkan dengan cara bagaimanapun 
atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan 
KREDITUR atas kendaraan dikuasai atau dimiliki (baik langsung 
maupun tidak langsung) oleh pihak ketiga. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa penyewa tidak boleh 
menyewakan kembali barang / kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dan 
jika ada sesuatu hal sewa menyewa ini berhenti si penyewa tidak wajib untuk 
mengakui sah nya persewaan tersebut atau penyerahan sewa menyewa itu. 
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Pasal 7 angka 1 dan 2 perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bentara 
Multifinance Cabang Surakarta mengenai kerugian dan kerusakan kendaraan: 

Selama perjanjian ini berlaku sampai hutang dan kewajiban lainnya 
dilunasi, DEBITUR dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika 
ada) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR tunduk 
pada ketentuan  sebagai berikut: 
1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5, DEBITUR dan/atau 

pemilik kendaraandengan ini menyatakan menanggung seluruh resiko 
dan kerusakan yang terjadi pada kendaraan. 

2) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 perjanjian, apabila 
terjadi kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan, maka 
DEBITUR dan/atau pemilik kendaraan atas biayanya sendiri dengan 
seketika akan: 
a. Mengganti bagian yang rusak itu sehingga baik dan apat dipakai 

lagi, dan  
b. Memperbaikinya sehingga baik dan dapat dipakai lagi 

Bila dilihat dari jumlah pembayaran sewa tiap bulannya sebagaimana yang 
tercantum dalam Surat Perjanjian pembiayaan kendaraan, angsuran tersebut 
bukanlah harga sewa melainkan harga jual. Pasal 11 angka 1 perjanjian pembiayaan 
kendaraan pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta mengatur mengenai 
kejadian cidera janji diterangkan bahwa: 

Kelalaian dan cidera janji dianggap terjadi apabila: 
a. DEBITUR atau penjamin (jika ada) atau pemilik kendaraan lalai 

membayar angsuran sebagaimana diatur dalam butir 1 pada halaman 
pertama dari perjanjian ini secara penuh dan tepat waktu atau 
melalaikan kewajiban lainnya dari perjanjian dan semua dokumen 
(termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen 
jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan; atau 

b. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama debitur 
dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) dan 
istri/suami dari debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin 
(jika ada) untuk kepentingan kreditur ternyata tidak benar, menyesatkan 
atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat 
atau diperbaruhi; atau  

c. Nilai jaminan yang diberikan kepada kreditur berkurang secara cukup 
berarti dan debitur atau pemilik kendaraan atau penjamin (jika ada) 
tidak dapat menyerahkan jaminan tambahan lain dalam jumlah yang 
dianggap memadai oleh kreditur dalam waktu 10 (sepuluh) hari 
kalender sejak tanggal pemberitahuan kreditur kepada debitur dan/atau 
pemilik kendaraan dan/atau penjamin (jika ada) mengenai berkurangnya 
nilai jaminan tersebut dan permintaan jaminan tambahan lain; atau 

d. DEBITUR atau penjamin (jika ada) atau pemilik kendaraan melalauikan 
kewajibannya berdasarkan atau melanggar ketentuan dari suatu 
perjanjian dengan pihak ketiga secara penuh dan tepat waktu; atau  

e. DEBITUR atau penjamin (jika ada) atau pemilik kendaraan dinyatakan 
pailit atau diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang atau 
mengajukan permohonan atau dimohonkan oleh kreditur atau pihak lain 
untuk dinyatakan pailit; atau 
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f. Kendaraan hilang, disita atau rusak berat, atau  
g. Seluruh atau sebagian kekayaan DEBITUR atau penjamin (jika ada) 

atau pemilik kendaraan dicabut atau dibatasi kecuali pencabutan yang 
demikian diperbaruhi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; atau 

h. Tindakan DEBITUR atau penjamin (jika ada) atau pemilik kendaraan 
berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti 
penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua 
perjanjian yang berkaitan merupakan atau menjadi suatu tindakan yang 
melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa mengenai 
risiko dalam perjanjian ini dibebankan pada Pembeli sepenuhnya. Hal ini 
diasumsikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, bahwa risiko 
terhadap penjualan barang yang sudah ditentukan, risikonya ditanggung pembeli, 
meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. 

Dalam Pasal 2 perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bentara 
Multifinance Cabang Surakarta dinyatakan bahwa kewajiban debitur dan pemilik 
kendaraan adalah sebagai berikut: 
Selama perjanjian masih berlaku, DEBITUR dan Pemilik Kendaraan (jika BPKB 
bukan atas nama DEBITUR) wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut : 
1) Memelihara dan menjaga kendaraan dengan sebaik-baiknya (termasuk menjaga 

dari segala bentuk sitaan atau gugatan dari PIHAK KETIGA) dan memperbaiki 
segala kerusakan atas beban biaya sendiri sepenuhnya serta mengikuti anjuran-
anjuran pabrik pembuat kendaraan sehubungan dengan pemakaian dan 
perawatan kendaraan. 

2) Mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KREDITUR dalam rangka 
mempertahankan haknya berdasarkan perjanjian dan membayarnya seketika 
pada saat permintaan pertama dilakukan KREDITUR. 

3) Mengikatkan diri kepada KREDITUR dan/atau kuasanya untuk setiap waktu 
mengizinkan KREDITUR dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa 
kondisi kendaraan dimanapun itu berada, dan atas tindakan KREDITUR 
tersebut, dan menyetujui bahwa tindakan sesuatu bukan merupakan tindakan 
memasuki tempat ijin. 

4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau musnahnya 
kendaraan karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau 
menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR terhadap KREDITUR 
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. 

5) Mempergunakan/menjalankan kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

6) Membayar pada waktunya semua biaya pendaftaran, pajak-pajak dan 
pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan 
dengan kendaraan dan menunjukkan bukti (kwitansi) kepada Bess Finance bila 
diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut, dan apabila lalai melakukan 
semua itu, maka Bess Finance diperkenankan untuk membayarnya dan atas 
pembayaran tersebut DEBITUR wajib menggantinya seketika itu juga kepada 
KREDITUR. 

Perjanjian pembiayaan konsumen pada prakteknya selalu dibuat dalam 
bentuk tertulis dan dalam bentuk baku. Hal ini merupakan ciri khas dari perjanjian-
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perjanjian yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kedudukan 
hukum yang tidak seimbang. Biasanya pihak yang mempunyai kedudukan hukum 
yang lebih dominan adalah pelaku usaha, dan pelaku usaha pula yang menentukan 
isi dari perjanjian baku yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari 
resiko yang mungkin akan ditanggungnya, tanpa mengindahkan hak dan 
kepentingan serta resiko yang mungkin akan dialami pula oleh konsumen.  

Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang mengatur 
hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen termasuk perjanjian baku 
yang di dalamnya memuat klausula-klausula baku. Sebagai bagian dari perjanjian 
baku, klausula-klausula baku tersebut merupakan unsur yang mengatur hubungan 
hukum antara para pihak. Berdasarkan klausula-klausula baku tersebut juga dapat 
ditentukan apa sebenarnya macam atau jenis dari perjanjian tersebut menurut 
undang-undang, apakah perjanjian tersebut adalah perjanjian jual-beli, sewa-
menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa, dan 
lain-lain. 

Beberapa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor di antaranya mengatur tentang jumlah/besarnya 
“harga sewa bulanan” yang harus dibayar oleh penyewa. Dari klausula tersebut 
terlihat bahwa penyewa harus membayar “harga sewa bulanan” yang cukup tinggi 
pada setiap bulannya, meskipun dalam Pasal 2 perjanjian pembiayaan konsumen 
kendaraan bermotor disebutkan bahwa: 

“Debitur mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga kendaraan 
dengan sebaik-baiknya (termasuk menjaga dari segala bentuk sitaan atau 
gugatan dari PIHAK KETIGA) dan memperbaiki segala kerusakan atas 
beban biaya sendiri sepenuhnya serta mengikuti anjuran-anjuran pabrik 
pembuat kendaraan sehubungan dengan pemakaian dan perawatan 
kendaraan.” 
Dari klausula tersebut terlihat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen 

kendaraan bermotor ini adalah perjanjian sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan 
larangan mengulang-sewakan maupun melepaskan sewa kepada pihak ketiga dalam 
perjanjian sewa-menyewa menurut Hukum Perdata, kecuali kalau hal itu telah 
diperjanjikan.  

Dari segi pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor lebih menekankan pengaturan hak-hak pelaku usaha 
dan kewajiban-kewajiban serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh konsumen, 
sedangkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen tidak diatur 
secara jelas. Dalam beberapa klausula perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 
bermotor diatur mengenai kewajiban-kewajiban dan batasan-batasan yang harus 
dipenuhi oleh konsumen. 

Klausula-klausula tersebut secara garis besar mengatur tentang resiko yang 
harus ditanggung konsumen apabila barang hilang, kewajiban konsumen untuk 
memelihara barang dengan biaya sendiri, larangan untuk tidak menyewakan lagi 
barang kepada pihak lain, kewajiban konsumen untuk menyerahkan kembali barang 
kendaraan bermotor dengan penentuan denda dalam hal konsumen lalai atau 
terlambat mengembalikan barang, dan semua biaya pengembalian barang 
ditanggung oleh konsumen. 
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Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua 
Pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta 

Setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditandatangani dengan seluruh 
persyaratannya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT. Bentara Multifinance 
Cabang Surakarta yaitu: 
1.  Membuat Perjanjian fidusia secara Notaril dan langsung mendaftarkannya ke 

kantor Pendaftaran Fidusia. 
2.  Membuat Perjanjian Fidusia secara Notaril namun tidak langsung 

mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia. 
Pada saat ditanda tanganinya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia 

antara pihak PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta dengan debitor, maka 
masing-masing pihak tanpa kecuali wajib menjalankan dan mematuhi isi dari 
perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Hal terebut di atur dalam Pasal 4 
Perjanjian pembiayaan pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta, yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali sebagaimana mestinya 
hutang serta semua kewajian lain DEBITUR kepada KREDITUR 
berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Kendaraan 
dengan ini menyerahkan kendaraan sebagai jaminan secara fidusia kepada 
KREDITUR dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh KREDITUR. 
Selanjutnya Pemilik Kendaraan bersama-sama dengan DEBITUR berjanji 
serta mengikatkan diri kepada KREDITUR atas permintaan pertama dari 
KREDITUR akan menandatangani semua dokumen jaminan yang berkaitan 
termasuk dan tidak bertabas pada Akta Jaminan Fidusia. Sejak berlakunya 
penyerahan hak milik secara fidusia. KREDITUR meminjamkan kendaraan 
kepada DEBITUR / Pemilik Kendaraan dan DEBITUR / Pemilik Kendaraan 
bukan lagi pemilik kendaraan melainkan hanya sebagai peminjam. 
 Dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban debitor dan kreditor 

yang tercantum pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan. Syarat-syarat perjanjian 
pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan. 

Dari segi aktif, hak dari pada kreditor dalam suatu perjanjian adalah: 
1.  Kreditor berhak menuntut pemenuhan perjanjian di luar pengadilan. 
2.  Jika debitor tidak mau membayar, kreditor dapat menggugat di pengadilan. 
3.  Jika ada keputusan pengadilan, kreditor memaksa debitor untuk melaksanakan 

keputusan tersebut. 
Dari segi pasif, kewajiban daripada debitor dalam suatu perjanjian adalah: 
1.  Kewajiban memenuhi prestasi. Jika ia berhutang, maka ia berkewajiban untuk 

mengembalikan uang tersebut. Kewajiban debitor untuk memenuhi prestasi ini 
disebut "schuld". 

2.  Debitor wajib bertanggungjawab terhadap gugatan. 
3.  Debitor berkewajiban membiarkan barang-barang miliknya untuk 

dilelang/pelaksanaan putusan pengadilan. Kewajiban debitor yang demikian ini 
dinamakan "haftung". 

Adapun kewajiban dari debitor kepada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta 
dalam perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tersebut: 
1. Memelihara dan menjaga kendaraan dengan sebaik-baiknya (termasuk menjaga 

dari segala bentuk sitaan atau gugatan dari PIHAK KETIGA) dan memperbaiki 
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segala kerusakan atas beban biaya sendiri sepenuhnya serta mengikuti anjuran 
pabrik pembuat kendaraan sehubungan dengan pemakaian dan perawatan 
kendaraan. 

2. Mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KREDITUR dalam rangka 
mempertahankan haknya berdasarkan perjanjian dan membayarnya seketika 
pada saat permintaan pertama dilakukan KREDITUR. 

3. Mengikatkan diri kepada KREDITUR dan/atau kuasanya untuk mengizinkan 
KREDITUR dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi 
kendaraan dimanapun itu berada, dan atas tindakan KREDITUR tersebut, dan 
menyetujui bahwa tindakan sesuatu bukan merupakan tindakan memasuki 
tempat tanpa ijin (act of trespass).  

4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko hilang atau musnahnya 
kendaraan karena sebab apapun juga serta tidak meniadakan, mengurangi atau 
menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR terhadap KREDITUR 
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.  

5. Mempergunakan / menjalankan kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

6. Membayar pada waktunya semua biaya pendaftaran, pajak-pajak dan 
pengeluaran-pengeluaran lainnya yang harus dibayar (bila ada) sehubungan 
dengan kendaraan dan menunjukkan bukti (kwitansi) kepada Bess Finance bila 
diminta atas pembayaran-pembayaran tersebut, dan apabila lalai melakukan 
semua itu, maka Bess Finance diperkenankan untuk membayarnya dan atas 
pembayaran tersebut DEBITUR wajib menggantinya seketika itu juga kepada 
KREDITUR. 

Berdasarkan hasil analisis penulis sependapat dengan apa yang dilakukan 
oleh PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta, yang prosedur terjadinya Jaminan 
Fidusia telah dilakukan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris 
yang kemudian didaftarkann ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Oleh karena itu 
ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia dapat di berlakukan. 

 
Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
Dan Cara Mengatasinya pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta  

Bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 
pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. Bentara 
Multifinance Cabang Surakarta dengan konsumen adalah masalah keterlambatan 
pembayaran. Menurut Bapak Redy Mananta selaku Headkios PT. Bentara Multifinance 
Cabang Surakarta menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap customer 
bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu : 
1. Customer jatuh tempo (1 – 3 hari) 

Desk Call mengingatkan konsumen melalui telepon serta melakukan konfirmasi 
bahwa pembayaran angsuran kendaraan bermotornya telah jatuh tempo dengan 
dikenai denda perhari 2 permill/per1000 dikali angsuran dan meminta konsumen 
untuk segera melakukan pembayaran, mengingatkan konsumen agar pembayaran 
angsuran berikutnya dibayar tepat waktu dan memberitahukan konsumen agar 
membayar angsuran langsung ke kantor PT. Bentara Multifinance Cabang 
Surakarta. 

2. Customer over due (4-13 hari) 
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Untuk konsumen first payment default, A/R Head memberitahukan kepada CMO 
untuk melakukan penagihan kembali ke rumah konsumen serta diberi surat 
peringatan dan form survey ulang guna memastikan apakah kesalahan tersebut 
terjadi karena faktor intern (tidak dilakukan survey atau data dimanipulasi, dll) atau 
memang kesalahan konsumen yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan 
kepada A/R Head. Apabila kesalahan karena factor intern maka diteruskan kepada 
Branch Manager dan A/R Manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan 
perusahaan. Untuk anggsuran kedua dan selanjutnya A/R Officer harus mengecek 
apakah kendaraan bermotor itu masih ada atau tidak, dipakai oleh siapa, 
keberadaannya dimana, apakah ada pengalihan kepada pihak lain tanpa ada 
pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan yaitu PT. Bentara Multifinance 
Cabang Surakarta. 

3. Customer over due (14-21 hari) 
Untuk konsumen ini, A/R Head harus menganalisa penyebab over due termasuk 
posisi kendaraan dan keberadaan konsumen apakah masih berada di tempat 
tinggalnya. A/R Admin. Mengeluarakan Surat Peringatan untuk kendaraan bermotor 
(14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), selanjutnya 
surat peringatan dicetak dan harus terkirim semuanya tanpa terkecuali (melalui pos 
atau team collection. 

4. Customer over due (22-30 hari) 
Kondisi ini merupakan peringatan bagi team collection. A/R Officer harus 
melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk mengecek keberadaan kendaraan 
bermotor dan keberadaan konsumen. A/R Admin. harus mengeluarkan Surat 
Peringatan Terakhir untuk kendaraan bermotor (21 hari) kepada konsumen dan 
harus jelas sipa yang menerimanya. Jangka waktu surat peringatan adalah 7 hari. 

5. Customer over due (31-60 hari) 
Konsumen dalam posisi ini sudah masuk dalam kategori “Potensial Bad Debt”. 
Surat Peringatan I sampai Terakhir seharusnya sudah sampai ditangan konsumen, 
tetapi tidak ada tanda-tanda konsumen membayar angsuran dan kendaraan bermotor 
masih berada ditangan konsumen, maka A/R Administrasi. mengeluarkan Surat 
Tugas Penarikan (STP) untuk kendaraan bermotor (31 hari) sabagai dasar A/R 
Officer melakukan penarikan. Proses penarikaan diusahakan dengan pendekatan 
yang baik kepada konsumen sehinnga proses penarikan berjalan lancar, apabila 
konsumen tidak dapat dilakukan pendekatan maka dilakukan negoisasi secara 
kekeluargaan dan bila perlu melibatkan aparat desa (RT/RW/Kepala Desa). Apabila 
hal ini juga tidak dapat diselesaikan, maka segera ditarik kendaraan bermotor dari 
konsumen dan oleh perusahaan disiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
kendaraan sambil menunggu reaksi dari konsumen maksimal 7 hari untuk 
menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran di kantor PT. Bentara 
Multifinance Cabang Surakarta. Apabila telah lewat 7 hari maka segera dikirim 
somasi. 

6. Customer over due (61-90 hari) 
Konsumen dalam posisi ini keberadaan kendaraan bermotonya sudah berpindah 
tangan, digadaikan atau hilang. A/R Head menugaskan kepada remidial officer 
untuk melakukan penekanan kepada konsumen agar tetap membayar angsuran dan 
membawa surat keterangan kehilangan sambil mencari keberadaan kendaraan 
bermotornya. Apabila konsumen tetap tidak membayar angsuran maka A/R Head 
segera melakukan tindakan secara hukum yaitu konsumen akan ditahan karena 
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sudah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yaitu dikenai 
Pasal 372 KUHP. 

7. Customer over due (90-180 hari) 
Konsumen dalam posisi ini keberadaan konsumen dan kendaraan bermotornya 
sudah hilang. Apabila kendaraan bermotor hilang tidak disengaja oleh konsumen 
maka PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta akan mengganti obyek jaminan 
karena oleh PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta obyek jaminan telah 
diasuransikan, akan tetapi jika hilang karena memang disengaja oleh konsumen 
maka A/R Head bekerjasama dengan Debt Collector atau aparat yang berwajib 
untuk mencari keberadaan kendaraan bermotor dan juga bekerja sama dengan juru 
parkir di pusat keramaian dengan membuat daftar nomor polisi atau yang biasa 
disebut plat nomor kendaraan bermotor yang hilang. Selanjutnya pihak perusahaan 
membuat surat pemblokiran STNK/BPKB ke Kantor Kepolisian. 

8. Customer Over Due (lebih dari 180 hari) 
Keberadaan konsumen dan kendaraan bermotor tidak dapat diketahui, sehingga 
dianggap hilang dan merupakan kerugian bagi pihak perusahaan, akan tetapi 
kendaraan bermotor tersebut sudah diasuaransikan, sehingga pihak asuransi yang 
bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan ganti rugi atas obyek perjanjian. 

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka 
terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah 
sita yang dikeluarkan oleh field collection karena berdasarkan hasil penelitian di 
lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari 
daftar aging yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitor, 
usaha debitor yang berbeda dari data yang ada, obyek jaminan digadaikan untuk 
keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun obyek jaminan 
berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor untuk mengambil tindakan 
cepat yaitu penarikan obyek jaminan dari penguasaan debitor. 

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy 
perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang 
lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan obyek jaminan 
fidusia yang telah ditandatangani oleh debitor sendiri dan asli berita acara serah terima 
kepada karyawan PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta yang khusus menangani 
penarikan obyek jaminan. 

 
PENUTUP  
Kesimpulan  
1. Bentuk dan isi/kontruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor 

roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta berbentuk perjanjian 
standar yang dibuat / disiapkan oleh pihak PT. Bentara Multifinance Cabang 
Surakarta yang berisi tentang nama debitur dan kreditur, jenis dan tipe kendaraan, 
tata cara pembayaran, kewajiban debitur dan pemilik kendaraan, pernyataan dan 
jaminan, pemberian jaminan, pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, 
pemeriksaan kendaraan, kerugian dan kerusakan kendaraan, asuransi, pengalihan, 
kuasa-kuasa, kejadian cidera janji, denda keterlambatan dan biaya-biaya, 
pembayaran sebelum berkahirnya perjanjian, definisi-definisi, pembuktian hutang, 
dan lain-lain. Dan telah dibuat menurut ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH 
Perdata. 
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2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bentara Multifinance 
Cabang Surakarta meskipun dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen 
menggunakan jaminan fidusia, tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, terutama 
ketentuan pendaftaran fidusia dan pembuatan akta tidak dengan akta notaris. 

3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada 
PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta adalah masalah keterlambatan 
pembayaran. Apabila keterlambatan pembayaran sudah mencapai customer over due 
(lebih dari 180 hari), maka dilakukan penyitaan sepeda motor, proses penyitaan itu 
sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. 
 

Saran  
1. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor harus ditinjau dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Undang-undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya agar tidak bertentangan dengan apa 
yang telah dilarang dalam Pasal 18 UUPK. 

2. PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta hendaknya lebih selektif dalam 
memberikan kredit kepada konsumen, sehingga kasus penggelapan kendaraan yang 
terjadi dapat diminimalisir. 

3. Konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang 
Surakarta harus sadar akan kewajibannya untuk tepat waktu dalam melakukan 
pembayaran angsuran atau cicilan kendaraan bermotor roda dua yang telah 
dikreditnya agar masalah kredit macet yang selama ini sangat merugikan PT. 
Bentara Multifinance Cabang Surakarta dapat diminimalisir. 
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