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ABSTRAK 

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan doktrinal dan  bersifat 
deskriptif. Sumber data dan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian dan putusan hakim yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maupun karangan buku. Data primer berupa keterangan dari 
pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Pada perkara ini dapat disimpulkan bahwa, 
konsumen tidak melakukan wanprestasi. Pihak teradu memberikan ganti rugi kepada 
pengadu sesuai pasal 1243 jo 1244 KUH Perdata, Pasal 19 UUPK serta pendapat Husni 
Syawali, dkk. Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Sengketa Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska adalah 
“Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) untuk sebagian”  sudah sesuai dengan 
Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) UUPK; Pasal 3 huruf (k) dan huruf (m), Pasal 40 SK 
Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan 
BPSK serta pendapat M. Yahya Harahap. 

Kata kunci: BPSK, Konsumen dan Pembiayaan Konsumen 

ABSTRACT 

In this study, researchers used a method of doctrinal and descriptive approach. Sources of 
data Secondary data such as documents, legislation, and the results of research and the 
judge's decision issued by the government or a bouquet of books. The primary data in the 
form of statements from the parties involved with the object under study. end of summary 
the consumer is not in default, because the agreement between the complainant and 
reported provide compensation to the complainant in accordance with Article 1243 of the 
Civil Code in 1244 in conjunction with Article 19 of BFL and opinions Husni Syawali, et 
al. BPSK verdict Surakarta in Consumer Financing Agreement on Dispute Case No. 02-
06/LS/IV/2012 / BPSK.Ska is "grant the petition of the complainant for the majority" is in 
conformity with Article 52 letter (k) and letters (m); Article 3 letter (k) and letters (m), 
Article 40 of the Minister of Industry Decree No. 350/MPP/Kep/12/2001 on Duties and 
Authority of BPSK and opinions M. Yahya Harahap. 

Keywords: BPSK, Consumer and Consumer Finance 
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LATAR BELAKANG 

Lembaga pembiyaan seperti lembaga pembiayaan konsumen memiliki 

peranan yang penting dalam pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan 

aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya 

dalam bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal atau 

barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya.1 Undang-

undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaanya tetap memberikan 

perhatian khusus kepada pelaku. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan 

penerapan sanksi atas pelanggaranya. Undang-undang tentang Perlindungan 

Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional 

termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen 

adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan 

pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan 

konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.2 

Hubungan bisnis antara lembaga pembiayaan dan konsumen tersebut dalam 

pelaksanaannya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak yang merupakan 

serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.3 Dalam kehidupan sehari-hari 

                                                        
1 I Gusti Agung Wisudawan, 2013, Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen. GaneÇ Swara Vol. 7 No.1 Maret 2013. Hal. 3. 
2 M. Sadar, dkk., 2012, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta Barat: Akademia. 

Hal. 1. 
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.  
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seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. 

Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena 

menyangkut bidang usaha yang digeluti.  

Pembiayaan konsumen (Consumer Finane) berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan yang 

melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. 

Lembaga pembiayaan konsumen telah membuat draft perjanjian dahulu sebelum 

mengadakan perjanjian dengan konsumen. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 memberikan definisi klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan 

dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 

yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen. Dengan dibuatnya dokumen 

perjanjian secara sepihak oleh pelaku usaha ini akan mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen sehingga kemudian menimbulkan berbagai sengketa yang harus 

diselesaikan oleh masing-masing pihak.4 Ketentuan pencantuman klausula baku 

diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

Menurut putusan Majelis BPSK Nomor: 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska 

tentang kekuatan mengikat klausula dalam perjanjian yang dilakukan antara 

                                                        
4 Budi Rahmat, 2002, MULTI FINANCE: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan 
Konsumen, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hal. 136-137. 
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konsumen dan pelaku usaha: berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan dapatlah diketahui bahwa dengan wanprestasinya konsumen, maka 

pelaku usaha menetapkan bahwa konsumen diwajibkan untuk membayar keseluruhan 

sisa pembayaran yang masih terhitung walaupun masa perjanjian belum berakhir. 

Dengan ditetapkan kewajiban yang demikian, berarti pelaku usaha mengubah 

perjanjian secara sepihak, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, 

karena konsumen yang semula memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran 

secara angsuran, kemudian diubah diwajibkan untuk menjadi pembayaran 

keseluruhan, walaupun masa perjnjian belum berkhir. Dengan demikian apa yang 

dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d 

UUPK, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausul perjanjian yang 

demikian dinyatakan batal demi hukum. 

 Bila diperhatikan dengan seksama huruf (tulisan) yang terdapat pada halaman 

kedua dari perjanjian pembiayaan konsumen dan pemberian jaminan secara 

kepercayaan nomor: 911041101941, yang dibuat dan ditandatangani antara konsumen 

dan pelaku usaha, bentuk dan besarnya, tidak dapat dibaca secara jelas. Berdasarkan 

Pasal 18 ayat (2) UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku 

yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. Klausul-klausul perjanjian yang terdapat pada 

halaman kedua perjnjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK, 

klausul perjnjian yang terdapat pada halaman kedua perjanjian tersebut dinyatakan 

batal demi hukum. 
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Sesuai Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 

pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan 

peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak 

yang bersengketa. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a, BPSK selaku 

badan atau lembaga saat ini bertugas dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen yang terjadi mempunyai beberapa cara penyelesaian atau sering disebut 

dengan metode penyelesaian sengketa yang antara lain adalah mediasi atau arbitrase 

atau konsiliasi. Perjanjian pembiayaan sering menimbulkan permasalahan yang 

merugikan konsumen dan dalam hal ini pelaku usaha adalah PT Sinar Mas Cabang 

Surakarta serta selaku konsumen (pengadu) Adalah ibu Etik Sri Sulanjari.  

Pada penelitian ini, perumusan masalah yang pertama adalah (1) Bagaimana 

pertimbangan majelis BPSK Kota Surakarta dalam memutus sengketa perjanjian 

pembiayaan konsumen dan (2) Putusan majelis BPSK Kota Surakarta dalam sengketa 

perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum 

yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Penelitian ini menggunakan jenis 

sumber data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian 
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bahan pustaka, dalam hal ini berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, dan 

hasil penelitian dan putusan hakim yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 

pengarang buku. Sebagai data primer yaitu data-data yang berupa keterangan-

keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam Memutuskan Sengketa 

Majelis BPSK berpendapat bahwa telah terjadi sengketa yang melibatkan 

konsumen (pengadu) yaitu saudari Etik Sri Sulanjari dengan pihak teradu yaitu PT 

Sinar Mas Multifinance Cabang Surakarta. Pengadu merasa keberatan sepeda 

motornya ditarik secara paksa oleh pihak teradu karena dinyatakan telah terlambat 

membayar angsuran. Pengadu yang merasa dirugikan kemudian membawa masalah 

ini BPSK. Dalam pengaduannya, pihak pengadu menyatakan bahwa pada dasarnya 

hanya mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan jaminan sepeda 

motor Suzuki Skydrive AD 2291 TU tahun 2009. Akan tetapi hanya disetujui oleh PT 

Sinar Mas Cabang Surakarta sebesar Rp. 4.500.000,00 dan cicilan perbulan adalah 

Rp. 297.000,00 selama 24 bulan. Pada cicilan ke-9 (Sembilan) dan ke-10 (sepuluh) 

pengadu mengalami keterlambatan dalam angsuran.  

Atas keterlambatan tersebut pada tanggal 15 Maret 2012, staf PT. Sinar Mas 

Cabang Surakarta melakukan penagihan dan pengadu meminta penundaan hingga 

tanggal 19 Maret 2012, namun pada tanggal 16 Maret 2012, staf PT. Sinar Mas 

Cabang Surakarta melakukan penagihan kepada pengadu dan oleh karena pengadu 
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tidak dapat membayar angsuran maka sepeda motor Suzuki Skydrive No. Polisi AD 

2291 TU dibawa secara paksa. Pengadu selanjutnya diharuskan melunasi seluruh 

hutang meski belum jatuh tempo, pelunasan harus segera dilaksanakan dan apabila 

tidak maka denda/bunga berjalan terus, motor akan dilelang. Pengadu diharuskan 

melunasi seluruh sisa hutang sebesar 4.399.000,00 sehingga pengadu merasa 

keberatan dan tidak sanggup. 

Aduan diterima BPSK dari konsumen yang bernama Etik Sri Sulanjari yang 

merasa keberatan karena sepeda motornya diambil secara paksa oleh PT Sinar Mas 

Cabang Surakarta dan diharuskan melunasi sisa pinjaman meskipun belum jatuh 

tempo. Dalam pengaduannya, pihak pengadu (Etik Sri Sulanjari) menyatakan bahwa 

pada dasarnya hanya mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan 

jaminan sepeda motor Suzuki Skydrive AD 2291 TU tahun 2009. Akan tetapi hanya 

disetujui oleh PT Sinar Mas Cabang Surakarta sebesar Rp. 4.500.000,00 dan cicilan 

perbulan adalah Rp. 297.000,00 selama 24 bulan. Pada cicilan ke-9 (Sembilan) dan 

ke-10 (sepuluh) pengadu mengalami keterlambatan dalam angsuran. Atas 

keterlambatan tersebut pada tanggal 15 Maret 2012, staf PT Sinar Mas Cabang 

Surakarta melakukan penagihan dan pengadu meminta penundaan hingga tanggal 19 

Maret 2012, namun pada tanggal 16 Maret 2012, staf PT Sinar Mas Cabang Surakarta 

melakukan penagihan kepada pengadu dan pengadu tidak dapat membayar angsuran 

maka sepeda motor Suzuki Skydrive No. Polisi AD 2291 TU dibawa secara paksa. 

Pengadu selanjutnya diharuskan melunasi seluruh hutang meski belum jatuh tempo, 

pelunasan harus segera dilaksanakan dan apabila tidak maka denda/bunga berjalan 
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terus, motor akan dilelang. Pengadu diharuskan melunasi seluruh sisa hutang sebesar 

4.399.000,00 sehingga pengadu merasa keberatan dan tidak sanggup. 

Pengadu memohon kepada BPSK untuk membantu menyelesaikan masalah 

tersebut dan mengajukan tuntutan yaitu (1) Sinar Mas mengembalikan motor sesuai 

dengan keadaan waktu diambil. (2) Sinar Mas memberikan keringanan bunga dan 

denda tunggakan, seringan-ringannya. (3) Pengadu diperbolehkan melanjutkan cicilan 

sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan. (4) Biaya kerugian materiil selama 

motor ditarik, karena harus mengeluarkan biaya transport perhari Rp. 20.000,00 dan 

mohon dapat diberikan ganti rugi, selama penarikan hingga kasus ini selesai. 

Majelis BPSK berpendapat bahwa perjanjian ini termasuk jenis perjanjian 

refinancing, berkaitan dengan objek perjanjian berupa sepeda motor maka objek 

tersebut tidak termasuk salah satu jenis refinancing yang diperbolehkan menurut 

Pasal 5 PP No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Sepeda motor juga telah 

ada sebelum perjanjian tersebut dibuat, maka perjanjian pembiayaan konsumen antara 

pengadu dan teradu ini dinyatakan batal demi hukum. Majelis BPSK 

mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen/pengadu 

karena teradu telah mengubah perjanjian secara sepihak, tanpa meminta persetujuan 

terlebih dahulu dari pengadu. Oleh karena itu pengadu yang semula memiliki 

kewajiban untuk melakukan pembayaran secara angsuran kemudian diubah menjadi 

pembayaran secara keseluruhan walaupun perjanjian tersebut belum berakhir.  

Selanjutnya yang menjadi rujukan dari pertimbangan majelis BPSK untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen adalah fakta-fakta persidangan yang 



 
 

 
 

8

mengungkap bahwa pengadu telah dinyatakan wanprestasi, kemudian teradu 

menetapkan bahwa pengadu diwajibkan untuk membayar keseluruhan sisa 

pembayaran yang masih terutang walaupun perjanjian belum berakhir. Tentu saja ini 

memberatkan pengadu/konsumen. Majelis BPSK mempertimbangkan bahwa 

pengadu tidak melakukan wanprestasi. Perjanjian antara pengadu dan teradu tersebut 

tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 

1337 KUH  Perdata, sehingga dari awal memang perjanjian tersebut tidak ada, 

sehingga tidak ada prestasi yang dilanggar oleh pihak pengadu. Majelis juga 

mempertimbangkan bahwa Pengadu sebagai konsumen memiliki kewajiban untuk 

membayar angsuran utang pokok dan bunga setiap bulannya, tetapi pengadu telah 

melakukan keterlambatan pembayaran angsuran ke sepuluh dan ke sebelas (jatuh 

tempo pada tanggal 15 Pebruari dan 15 Maret 2012), sehingga pengadu dapat 

dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Akibat wanprestasi tersebut, teradu dapat 

meminta pembatalan perjanjian/mengakhiri perjanjian dengan menuntut ganti rugi 

berupa pembayaran lunas kepada pengadu. Oleh pihak pengadu, kewajiban tersebut 

dimohonkan untuk ditunda hingga 19 Maret 2012, namun pada tanggal 16 Maret 

2012 telah dilakukan penyitaan secara paksa dan teradu menuntut pelunasan dari 

pengadu. Artinya pengadu sebenarnya akan melaksanakan kewajiban pembayaran 

angsuran ke sebelas, namun ditolak oleh pihak teradu.  

Selanjutnya yang menjadi rujukan dari pertimbangan majelis BPSK mengenai 

wanprestasi yang dilakukan konsumen adalah keterangan dari pihak teradu bahwa 

pada cicilan ke sembilan pengadu sudah mengalami keterlambatan pembayaran, pada 
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cicilan ke sepuluh pengadu kembali mengalami keterlambatan selama tiga puluh lima 

hari dan bermaksud untuk membayar angsuran tersebut sekaligus dengan angsuran ke 

sebelas. Dengan adanya penunggakan angsuran tersebut, terad melakukan penagihan. 

Pengadu meminta penundaan hingga 19 Maret 2012, namun pada 16 Maret 2012 

pihak teradu melakukan pengambilan secara paksa sepeda motor yang menjadi 

jaminan perjanjian pembiayaan. Keterangan dari pihak teradu tersebut membuktikan 

bahwa sebenarnya ada itikad baik dari pengadu untuk melakukan pembayaran 

angsuran, sehingga pengenaan wanprestasi terhadap konsumen tidak dapat 

dibenarkan. 

Keterangan pihak teradu melalui Bapak Syamsu Hidayat  (Head Support PT. 

Sinar Mas Cabang Surakarta) bahwa perjanjian yang dilakukan antara PT Sinar Mas 

dengan pengadu adalah perjanjian refinancing, sehingga yang diterima 

pengadu/konsumen adalah dalam bentuk uang tunai. Majelis BPSK berpendapat 

bahwa perjanjian yang dilakukan ini termasuk jenis perjanjian refinancing, maka 

objek berupa sepeda motor tidak termasuk salah satu jenis refinancing yang 

diperbolehkan menurut undang-undang. Sepeda motor juga telah ada sebelum 

perjanjian tersebut dibuat, maka perjanjian pembiayaan konsumen antara pengadu 

dan teradu ini dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak ada prestasi yang 

dilanggar oleh pengadu. 

Kewenangan BPSK untuk Memeriksa Sengketa Konsumen 

Kewenangan BPSK memeriksa sengketa konsumen ini sesuai dengan 

pendapat pakar hukum Suyud Margono, penyelesaian suatu sengketa dapat melalui 
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jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian dengan jalur pengadilan 

adalah suatu penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem 

peradilan. Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan 

untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada 

seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi diaratikan 

sebagai proses administrasi dan peradilan.5 

Berdasarkan norma dan doktrin tersebut, majelis BPSK memiliki kewenangan 

absolut untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Proses penyelesaian dapat 

dilakukan melalui secara damai maupun melalui sidang arbitrase. Majelis BPSK 

terlebih dahulu berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, namun karena 

tidak ada titik temu, perkara dilanjutkan melalui sidang arbitrase. Pertimbangan 

majelis BPSK untuk memberikan ganti rugi kepada pihak pengadu sesuai dengan 

pendapat Husni Syawali, dkk, BPSK sebenarnya semula dibentuk untuk penyelesaian 

perkara-perkara kecil, karena kebanyakan kasus-kasus sengketa konsumen berskala 

kecil dan bersifat sederhana. Jika sengketa tersebut harus diselesaikan di pengadilan, 

maka justru akan merugikan konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung 

konsumen lebih besar daripada kerugiannya. Dilihat dari sanksi administratif berupa 

penetapan ganti kerugian paling banyak sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha, tampak bahwa sebenarnya 

                                                        
5 Suyud Margono, 2000, APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, Proses Pelembagaan 

dan Aspek Hukum,  Jakarta: Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI. 
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lembaga BPSK tersebut dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen 

dengan jumlah nilai yang kecil, seperti halnya peradilan konsumen dari negara-negara 

lain. Bagi penyelesaian sengketa untuk kasus yang sederhana dan berskala kecil, 

pengadilan bukanlah pilihan yang efektif. Di samping biaya perkara yang harus 

dikeluarkan cukup besar, proses penyelesaiannya memakai hukum acara yang formal 

dan memerlukan waktu yang lama. Penyelesaian perkara di pengadilan justru sering 

kali tidak memberikan keadilan atau kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.6 

Pertimbangan majelis BPSK untuk memberikan ganti rugi kepada pihak 

pengadu sudah sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) UUPK, dimana penetapan ganti rugi 

yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah). Ganti rugi yang diberikan hanya ganti rugi material karena Pasal 19 ayat 

(2) UUPK menyatakan bahwa “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka majelis 

berpendapat bahwa BPSK hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan 

memutuskan tuntutan ganti-rugi metariil (kerugian yang nyata-nyata diderita oleh 

konsumen. 

 

PENUTUP 

                                                        
6  Husni  Syawali,  dkk,  2000,  Hukum  perlindungan  Konsumen,  Bandung:  Penerbit  Maju 

Mundur. Hal. 85. 



 
 

 
 

12

Kesimpulan 

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pertimbangan Majelis 

BPSK Kota Surakarta dalam memutus sengketa perjanjian pembiayaan konsumen 

pada perkara No. 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska adalah mempertimbangkan tentang: 

(a) kewenangan BPSK untuk memeriksa sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 52 

huruf (k) dan huruf (m) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang BPSK serta pendapat pakar hukum Suyud Margono, (b) kewenangan 

BPSK untuk membatalkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah merujuk pada 

Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata serta Pasal 5 PP No. 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan. Majelis BPSK dalam hal ini telah melampaui kewenangannya 

karena telah melampau tugas dan wewenang BPSK seperti yang diatur pada Pasal 52 

UUPK serta Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, 

tentang Pelaksanan Tugas dan Wewenang BPSK, (c) pertimbangan Majelis BPSK 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) 

dan ayat (3) UUPK serta Pasal 3 Kep.Menperindag.No.301/MPP/Kep/ 10/2001 

tentang Tugas dan Wewenang BPSK, (d) wanprestasi yang dilakukan konsumen, 

pengadu (konsumen) tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian antara pengadu 

dan teradu tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, sehingga dari awal 

memang perjanjian tersebut tidak ada, sehingga tidak ada prestasi yang dilanggar oleh 
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pihak pengadu. Sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata dan pendapat 

R Subekti, (e) tentang tuntutan ganti rugi materiil, pihak teradu harus memberikan 

ganti rugi kepada pengadu. Penyitaan secara paksa yang dilakukan teradu atas sepeda 

motor milik pengadu mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh pengadu. 

Sesuai dengan pada Pasal 1243 juncto 1244 KUH Perdata, Pasal 19 UUPK serta 

pendapat Husni Syawali, dkk. Kedua, Putusan Majelis BPSK Kota Surakarta dalam 

Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perkara No. 02-

06/LS/IV/2012/BPSK.Ska adalah “Mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) 

untuk sebagian”  sudah sesuai dengan Pasal 52 huruf (k) dan huruf (m) UUPK; Pasal 

3 huruf (k) dan huruf (m), Pasal 40 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 

tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK serta pendapat M. Yahya 

Harahap. 

Saran 

 Pertama, untuk pemerintah harus lebih intens dalam melakukan sosialisasi 

terhadap UUPK, agar masyarakat pada umumnya dan khususnya pelaku usaha 

mengetahui secara jelas isi dari undang-undang tersebut. Kedua, untuk konsumen 

harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu 

serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan 

pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat 

berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan. 
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