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PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEALER MOTOR  

DENGAN PERUSAHAAN FINANCE  

(Study di PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan  

Indomobile Finance Magetan) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama dan bentuk 

pertanggungjawaban dari para pihak dalam kerjasama antara dealer PT. Mahkota 

Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile Finance Magetan. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis 

data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yang berasal dari 

sumber hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan data melalui 

wawancara, pengamatan (observasi) dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis 

dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perjanjian 

kerjasama antara dealer PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile 

Finance Magetan merupakan perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan dengan 

asas kebebasan berkontrak, dimana keduanya berhak secara bebas untuk 

menentukan bentuk dan isi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 

Ayat (1) KUHPerdata. Sedangkan pertanggungjawaban dari para pihak telah 

tercantum dengan jelas dalam perjanjian kerjasama, dimana Indomobile Finance 

berkewajiban melakukan analisa dan verifikasi yang dianggap perlu dan sesuai 

dengan standar operasional atas setiap aplikasi yang diajukan oleh dealer sebelum 

akhirnya disetujui oleh pembiayaan Indomobile Finance, dimana hak dan 

kewajiban dealer dan perusahaan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan hak 

dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

 
Kata Kunci: perjanjian kerjasama, dealer motor, perusahaan finance  
 

Abstract  
This study aims to determine the form of cooperation agreement and form of 
accountability of the parties in cooperation between dealers PT. Mahkota Jaya 
Manggala Magetan with Indomobile Finance Magetan. The research method used 
empirical juridical approach which is descriptive qualitative. This type of data 
consists of primary data, namely interviews and secondary data derived from 
primary, secondary and tertiary legal sources, data collection methods through 
interviews, observations and literature studies, then analyzed by deductive 
methods. The results of the study show the form of cooperation agreement 
between PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan with Indomobile Finance Magetan 
is a written agreement based on an agreement with the principle of freedom of 
contract, where both are entitled to freely determine the form and content of the 
agreement as stipulated in Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. While the 
accountability of the parties has been clearly stated in the cooperation agreement, 
where Indomobile Finance is obliged to carry out analysis and verification that are 
deemed necessary and in accordance with the operational standards for each 
application submitted by the dealer before finally being approved by Indomobile 
Finance financing, where the rights and obligations of the dealer and the financing 
company has been in compliance with the rights and obligations of the business 
actor in the Consumer Protection Act. 
 
Keywords: cooperation agreements, motorcycle dealers, finance companies 
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1. PENDAHULUAN 

Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan jual beli 

dengan pembayaran secara kredit, menyebabkan semakin berkembangnya 

perusahaan perkreditan di Indonesia dengan munculnya lembaga-lembaga baru 

non bank dan salah satunya yaitu lembaga pembiayaan yang saat ini diatur di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan.
1
 Dealer motor PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan menggandeng 

perusahaan finance untuk melakukan pembiayaan konsumen.  

Pengertian pembiayaan konsumen (consumer finance) secara umum 

adalah kegiatan pembiayaan  untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
2
 Kegiatan pembiayaan konsumen 

dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan 

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen 

yang dimaksud meliputi antara lain pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan 

alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan 

perumahan.
3
 

Perusahaan finance dan dealer motor merupakan dua bentuk perusahaan 

yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Dealer motor itu sendiri 

memiliki target penjualan yang harus dipenuhi. Sering kita melihat iklan atau 

spanduk di tepi jalan yang menawarkan kepada konsumen untuk membeli 

kendaraan bermotor dengan DP (Down Payment) minimal sebesar Rp.500.000,00 

sudah membawa pulang sepeda motor.
4
 Hal tersebut dapat terwujud dengan 

pembayaran secara kredit yang dibiayai oleh perusahaan finance. Tujuan dealer 

melakukan penawaran DP murah tersebut adalah untuk memenuhi target 

penjualan.
5
 

                                                 
1
Indah Dwi Astuti, 2010, Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk Leasing Dengan Jaminan 

Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan Pada PT.Astra Credit Companies Surakarta, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Sebelas Maret Surakarta, Diakses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 10.30 WIB.  
2
Ade Sanjaya, 2015, Pengertian Lembaga Pembiayaan Jenis Perkembangan di Indonesia 

Pengaturan Hukum (Leasing, Factoring, Credit Card, Ventura Capital), Diakses melalui 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html pada tanggal 

87 Maret 2018 Pukul 09.00 WIB. 
3
Ibid. 

4
Wawancara ibu Metin, PT. Pratama  Kurnia Kasih Solo, pada tanggal 5 Maret 2018, 

Pukul. 10.00 WIB. 

 
5
 Ibid 
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Ramainya lalu lintas ekonomi domestik terkait dengan penjualan 

kendaraan bermotor roda dua membuka peluang bagi perusahaan finance sebagai 

pihak penyedia dana atau pembiayaan bagi konsumen yang ingin membeli barang 

secara kredit. Semakin banyaknya perusahaan leasing sepeda motor sebagai 

perusahaan finance yang membiayai pengadaan kendaraan konsumen, maka akan 

sangat penting bagi perusahaan finance tersebut untuk  mengetahui posisi 

perusahaan dan faktor – faktor apa saja yang menjadi pertimbangan end user 

(konsumen) dan dealer sepeda motor dalam hal memilih perusahaan untuk kredit 

motor nya.
6
 Kedua pihak antara perusahaan finance dan dealer dalam hal ini 

melakukan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak.  

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.
7
 Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau 

lebih yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam 

membuat suatui perjanjian, kedua belah pihak bebas untuk menetukan isi 

perjanjian sesuai kesepakatan dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan 

bahwa:
8
“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian 

kerjasama dalam hubungan antara dealer PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan 

dengan Indomobile Finance Magetan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban 

dari para pihak dalam kerjasama antaradealer PT. Mahkota Jaya Manggala 

Magetan dengan Indomobile Finance Magetan. Sementara itu manfaat yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, diharapkan 

penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan bentuk 

perjanjian kerjasama dalam  hubungan antara dealer dengan perusahaan finance 

dan pertanggungjawaban para pihak dalam kerjasama antara PT. Mahkota Jaya 

                                                 
6
Arta, A. & Hamsal, Analisis Penetapan Strategi Bisnis dan Posisi Persaingan PT.WOM 

Finance jakarta, Journal of Business Strategy and Execution, 8(1), 97-121, diakses pada tanggal 11 

Maret 2018, Pukul 11.00 WIB.  
7
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

8
Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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Manggala Magetan dengan Indomobile Finance Magetan; (2) Manfaat praktis, 

yakni dapat memberikan sumbangsih kepada dealer dan perusahaan finance 

khususnya dalam hal hubungan kerjasama kedua belah pihak. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

pendekatan empiris yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data-data yang didapat secara langsung di lapangan.
9
 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan 

dan menjelaskan suatu keadaan, gejala, individu atau kelompok tertentu.
10

 Sumber 

dan jenis data yang digunakan yaitu data primer, yakni data yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama.
11

 Data yang diperoleh bersumber dari wawancara 

secara langsung dan informasi yang penulis perlukan bersumber dari pimpinan 

PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh oleh suatu organisasi atau perseorangan yang berasal dari pihak lain 

yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.
12

 Data sekunder 

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebagainya.
13

 Metode pengumpulan data melalui 

wawancara (interview), pengamatan (observation) dan studi kepustakaan. Setelah 

data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode berpikir deduktif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama dalam Hubungan Antara Dealer PT. 

Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile Finance Magetan 

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, penulis dapat mendapatkan 

analisa bahwa pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih lainnya.
14

 Bentuk perjanjian menurut R.Subekti dapat 

                                                 
9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.52 
10

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : 

Rajawali Pers, Hal. 25. 
11

Ibid, Hal 30. 
12

Muslan Abdurrahman. 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang : 

UMMPress, Hal. 112. 
13

Amirrudin dan Zainal Asikin. Op.Cit, hal 30 
14

Pasal 1313 KUH Perdata 
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dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.
15

 Dalam hal ini PT. 

Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile Finance melakukan perjanjian dalam 

bentuk tertulis dengan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Hal 

ini telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian tersebut 

mendapat jaminan yang mengikat keduanya dan berlaku bagai undang-undang 

bagi mereka yang mebuatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” 

Perjanjian kerjasama antara dealer PT. Mahkota Jaya Manggala telah 

memenhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa: 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan dua syarat: (1) Sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Sesuatu 

hal tertentu; dan (4) Sesuatu yang halal.” 

Syarat subjektif perjanjian kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala 

dan Indomobile Finance terletak pada sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

dan Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan. PT. Mahkota Jaya Manggala dan 

Indomobile Finance sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal-hal apa saja yang tertuang dalam 

perjanjian merupakan hasil kesepakatan murni antara kedua belah pihak tanpa ada 

paksaan dari pihak manapun. Kedua pihak menyepakati segala yang tertuang 

dalam perjanjian dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pihak diatas 

materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah).  

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak untuk menjadi sahnya 

perjanjian adalah syarat objektif, yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal 

sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian 

harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai suatu hal apa 

yang diperjanjikan dalam perjanjianyakni dalam Pasal 1 tentang definisi dalam 

perjanjian kerjasama antara dealer PT. mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance bahwa objek dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah 

                                                 
15

Azlan, 2008, Pelaksanaa Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Pialang  

Berjangka, Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro 
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kendaraan yang didefiniusikan sebagai kendaraan bermotor roda dua, kondisi 

baru, merk Honda. 

Causa yang halal dapat dilihat dari kalimat yang tertulis dalam perjanjian 

bahwa kedua pihak yakni PT. Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile 

Finance melakukan perjanjian dengan sebab yang halal dan diperbolehkan 

menurut undang-undang, yakni untuk kerjasama menjalankan, mengembangkan 

dan memajukan usaha bersama. 

Perjanjian kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance memuat unsur-unsur dalam perjanjian, yakni unsur esensialia, 

unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Perjanjian kerjasama antara PT. Mahkota 

Jaya Manggala dengan Indomobile finance adalah perjanjian innominaat atau 

perjanjian tidak bernama yakni perjanjian yang namanya tidak disebutkan secara 

jelas dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bentuk perjanjian antara PT. 

Mahkota Jaya Manggala merupakan bentuk perjanjian timbal balik, dimana 

keduanya masing-masing memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang 

telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.  

Perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis ini menjadi penting dalam 

hubungan kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile 

Finance, karena dalam menjalankan usahanya, dealer PT. Mahkota Jaya Manggala 

melakukan kerjasama dengan perusahaan finance sebagai perusahaan 

pembiayaan. Dealer adalah suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai 

tangan distribusi dari produsen kepada konsumen. Dealer PT. Mahkota jaya 

manggala merupakan badan usaha berbentuk Perseroan terbatas yang bertugas 

sebagai tangan dari produsen mobil kepada konsumen pengguna motor.Dealer 

motor PT. Mahkota Jaya Manggala merupakan perseroan terbatas yang bergerak 

dalam usaha penjualan motor. Usaha penjualan motor di PT. Mahkota Jaya 

Manggala dapat terus berkembang karena motor sebagai kendaraan roda dua 

memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Motor memiliki berbagai 

manfaat dan fungsi sebagai alat transportasi dan sebagai alat pengangkut barang. 

Minat masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan jenis motor terlihat dari 

hadirnya dealer-dealer motor yang tidak hanya di kota besar saja, namun dealer 

saat ini sudah dapat ditemukan di kota-kota kecil. Salah satu dealer yang terdapat 

di kota Magetan adalah dealer PT. Mahkota Jaya Manggala.  
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PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan menjalin hubungan kerjasama 

dengan Indomobile Finance sebagai pihak perusahaan pembiayaan. Perusahaan 

finance melakukan pembiayaan konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 2 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah:
16

 

"Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak 

Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit." 

Kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile 

Finance didasarkan pada perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis. Secara 

umum pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya. Perjanjian dalam hubungan kerjasama merupakan hal yang penting, 

karena dengan perjanjian maka keduanya memiliki kesepakatan untuk 

menjalankan kegiatan usahanya secara bersama-sama. Perjanjian antara PT. 

Mahkota Jaya Manggala mengikat keduanya bagai undang-undang. Kedua pihak 

harus melakukan hal-hal apa saja yang telah disebut dalam perjanjian, dan 

keduanya tidak boleh melakukan hal-hal apa yang disebutkan dalam perjanjian 

untuk tidak boleh dilakukan. 

3.2 Pertanggungjawaban dari para pihak dalam kerjasama antara dealer 

PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile Finance 

Magetan 

Indomobile Finance sebagai perusahaan finance yang memberikan 

pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan  barang dan/atau jasa. Indomobile Finance Magetan melakukan 

pembiayaan untuk pengadaan barang berupa kendaraan bermobil jenis mobil.  

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh PT. Mahkota Jaya Manggala 

dengan Indomobile Finance merupakan simbiosis mutualisme yakni hubungan 

kerja sama yang saling menguntungkan.
17

 Dealer PT. Mahkota Jaya Manggala 

hanya sebatas melakukan penyediaan barang berupa mobil dan melakukan 

penjualan. Dealer PT. Mahkota Jaya Manggala melakukan beberapa cara untuk 

menarik  perhatian konsumen dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan 

                                                 
16

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 
17

Wawancara supervisor PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan, pada hari Jumat tanggal 25 

Mei 2018, Pukul 11.00 WIB.  
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kepada konsumen agar tertarik untuk membeli mobil di dealer PT. Mahkota Jaya 

Manggala yang salah satunya adalah fasilitas kemudahan pembayaran. Untuk 

memberikan fasilitas kemudahan pembayaran secara angsuran tersebut, PT. 

Mahkota Jaya Manggala melakukan kerjasama dengan Indomobile Finance 

seabagai penyedia pembiayaan konsumen. 

Berdasarkan perjanjian kerjasama kedua pihak, dapat diketahui hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yakni: (1) Indomobile finance berkewajiban 

melakukan analisa dan verifikasi yang dianggap perlu dan sesuai dengan standar 

operasional indomobile finance atas setiap aplikasi yang diajukan oleh dealer 

sebelum akhirnya disetujui oleh pembiayaan indomobile finance; (2) Dealer 

berkewajiban menyerahkan kendaraan pada end user hanya setelah dealer 

menerima Purchasing Order (PO) dari Indomobile Finance. Apabila kendaraan 

yang telah disetujui untuk dibiayai oleh Indomobile Finance diminta untuk ditukar 

oleh end user, maka penukaran tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Indomobile Finance; (3) Indomobile 

Finance berkewajiban melakukan pencairan pelunasan kendaraan kepada dealer 

segera setelah Indomobile Finance menerima dokumen-dokumen dan 

kelengkapan kendaraan; (4) Dana pelunasan kendaraan kepada dealer akan 

dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah kantor pusat Indomobile Finance 

menerima pemberitahuan permintaan pembayaran dari kantor cabang Indomobile 

Finance yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen; (5) Dealer 

berkewajiban melakukan pengurusan BPKB kendaraan yang dibiayai oleh 

indomobile finance dan dealer dengan perjanjian tersebut mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan BPKB tersebut berikut dokumen faktur pembelian atau 

dokumen kendaraan terkait lainnya kepada Indomobile Finance selambat-

lambatnya 3 bulan sejak tanggal penagihan pelunasan kendaraan; (5) Dealer 

bertanggung jawab penuh atas keaslian atau keabsahan dokumen BPKB 

kendaraan. Apabila dokumen BPKB yang diserahkan oleh dealer kepada 

Indomobile Finance berupa dokumen BPKB palsu atau duplikat, maka dealer 

dengan biayanya sendiri harus menanggung klaim yang diajukan oleh end user; 

(6) Apabila data yang tertera pada BPKB tidak sesuai dengan kenyataan fisik 

kendaraan, maka dealer harus mengurus pembiayaan-pembiayaan BPKB tersebut 

dengan pembiayaannya sendiri. Apabila end user membayar pelunasan pembelian 

kendaraan sebelum dokumen BPKB diterbitkan, maka surat pernyataan 
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penyerahan BPKB yang ditandatangani oleh dealer masih tetap berlaku sampai 

dengan dokumen BPKB kendaraan yang bersangkutan terbit; (7) Dealer 

menjamin dan tanggung jawab atas kelengkapan standar kendaraan, jaminan 

purna jual, cacat fisik dan cacat tersembunyi kendaraan dan klaim atau tuntutan 

dari end user yang disebabkan adanya cacat produksi atas kendaraan dari pabrik; 

(8) Dealer menjamin Indomobile Finance bahwa kendaraan yang dibiayai oleh 

Indomobile Finance adalah kendaraan yang diperoleh secara sah, bukan hasil 

curian, sita, atau cara ilegal lainnya. Dealer menjamin kepada Indomobile Finance 

bahwa kendaraan yang dibiayai oleh Indomobile Finance tidak sedang 

dijaminkan, dijual, atau dialihkan ke pihak manapun; dan (9) Indomobile Finance 

berkewajiban mengasuransikan kendaraan yang dibiayai olehnya pada perusahaan 

asuransi yang ditunjuk oleh Indomobile Finance dan beban biaya premi kendaraan 

yang dikenakan pada end user. Penutupan asuransi akan dilakukan oleh 

Indomobile Finance akan dilakukan segera setelah Indomobile Finance menerima 

konfirmasi tentang nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dari dealer.  

Hak dan kewajiban dealer PT. Mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian telah sesuai 

dengan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan 

Konsumen. Dealer PT.Mahkota Jaya Manggala dan Indomobile Finance sebagai 

pelaku usaha, keduanya sama-sama memiliki hak dan kerwajiban sebagaimana 

yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

masing-masing pihak baik dealer PT. Mahkota Jaya Manggala dan perusahaan 

finance Indomobile Finance memiliki hak dan kewajiban untuk dipenuhi dalam 

menjalin hubungan kerjasama tersebut. Hak Dealer PT. Mahkota Jaya Manggala 

dan Indomobile Finance berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:  

Pertama, PT. Mahkota Jaya Manggala dan Indomobile Finance berhak 

untuk menerima pembayaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam 

kesepakatan.  Dealer berhak menerima pembayaran dari perusahaan finance dan 

perusahaan finance berhak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen 

berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan antara perusahaan finance dengan 

konsumen. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan finance kepada dealer 

adalah pembayaran tunai, sedangkan pembayaran yang dilakukan konsumen 
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kepada perusahaan finance adalah pembayaran secara angsuran. Dealer PT. 

Mahkota Jaya Manggala berhak pula mendapatkan pembayaran dari konsumen 

secara langsung dari konsumen jika konsumen membeli kendaraan dengan cara 

lunas.  

Kedua, PT. Mahkota Jaya Manggala dan Indomobile Finance berhak 

untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 

tidak baik. Perlindungan hukum bagi PT. Mahkota Jaya Manggala dari tindakan 

konsumen yang tidak baik telah termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dealer yang melakukan perjanjian jual 

beli dengan konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan asas 

perjanjian. KUH Perdata telah mengatur asas yang melekat pada perjanjian dan 

menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, yakni: (1) Asas Konsensualisme 

atau asas kesepakatan; (2) Asas Asas Kebebasan Berkontrak  (Pasal 1338 ayat 

(1)); (3) Asas Kebebasan berkontrak. Pengertian asas iktikad baik menurut Pasal 

1338 ayat (3) KUH Perdata aadalah bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan iktikad yang baik yakni tidak bertentangan dengan kepatutan dan 

keadilan; dan (4) Asas Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda). Asas 

Mengikatnya Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) merupakan asas yang menyatakan 

bahwa suatu perjanjian mengikat kedua belah pihak bagai undang-undang. 

Ketiga, PT. Mahkota Jaya Manggala  dan Indomobile Finance berhak 

untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, PT. Mahkota Jaya 

Manggala dan Indomobile Finance memiliki hak dan kesempatan yang sama 

denag konsumen dalam hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 

ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa 

setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

Keempat, PT. Mahkota Jaya Manggala dan Indomobile Finance berhak 

untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

Kewajiban PT. Mahkota Jaya Manggala dan Indomobile finance berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam hubungan kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance, Pertanggung jawaban dealer PT. Mahkota jaya Manggala 
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berada pada jaminan ketersediaan kendaraan dan kualitas/mutu kendaraan dalam 

keadaan baik. Pertanggung jawaban dealer PT. Mahkota Jaya Manggala terbatas 

sampai pada penyerahan kendaraan kepada konsumen. Pertanggung jawaban 

dealer PT. Mahkota Jaya Manggala terkait juga dengan menjamin proses Bukti 

Pemilik Kendaraan Bermobil (BPKB) setelah perusahaan finance melakukan 

pembayaran secara lunas atas kendaraan konsumen.
18

   

Dealer PT. Mahkota Jaya Manggala bertanggung jawab untuk menjamin 

dan memastikan bahwa kendaraan yang dibiayai oleh Indomobile Finance adalah 

kendaraan yang sah, bukan barang curian, sita, atau barang ilegal lainnya. Dealer 

motor PT. Mahkota Jaya Manggala Finance bertanggung jawab atas keadaan fisik 

kendaraan roda dua yang dibiayai oleh Indomobile Finance yakni atas 

kelengkapan standar kendaraan, jaminan purna jual, cacat fisik dan cacat 

tersembunyi kendaraan dan klaim atau tuntutan dari end user yang disebabkan 

adanya cacat produksi atas kendaraan dari pabrik. Jaminan atas cacat fisik, cacat 

tersembunyi dan cacat produksi atas kendaraan yang diperjual belikan merupakan 

salah satu syarat sahnya jual beli. Jauh sebelum hukum perdata yang berlaku 

mengatur tentang cacat yang melekat pada barang yang diperjual belikan, hukum 

islam telah mengaturnya dalam ketentuan mengenai khiyar dalam jual beli. Dalam 

jual beli kendaraan yang dilakukan oleh PT. Mahkota Jaya Manggala, adanya 

cacat fisik maupun cacat produksi yang melekat pada kendaraan dijamin oleh 

dealer, sehingga end user merasa puas dan nyaman dengan membeli kendaraan di 

dealer PT. Mahkota Jaya Manggala. 

Dealer PT Mahkota Jaya Manggala dalam hubungan kerjasama ini 

menjamin kepada Indomobile Finance bahwa kendaraan yang dibiayai oleh 

Indomobile Finance tidak sedang dijaminkan, dijual, atau dialihkan ke pihak 

manapun. Kendaraan yang diperjual belikan pada dealer PT. Mahkota Jaya 

Manggala adalah kendaraan yang bebas, sah, legal tanpa ada kepemilikan pihak 

lain atas kendaraan tersebut. Dengan menjamin hal tersebut kepada Indomobile 

Finance, merupaka upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang timbul di 

kemudian hari dan dimungkinkan dapat merusak hubungan kerjasama antara 

dealer PT. Mahkota Jaya Manggala dengan pihak perusahaan finance yakni 

Indomobile Finance.  

                                                 
18

Wawancara supervisor PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan, Pada hari Jumat tanggal 25 

Mei 2018, Pukul 11.00 WIB 
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Pertanggung jawaban perusahaan finance adalah memberikan kepastian 

pembayaran kepada dealer terhadap kendaraan yang telah berstatus Delivery 

Order (DO). Indomobile Finance berkewajiban untuk melunasi pembayaran 

kepada dealer setelah melakukan perjanjian pembiayaan dengan debitur 

(konsumen).Kendaraan yang telah dikirim dan sampai di tangan konsumen 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan finance dan  konsumen itu 

sendiri, sementara pertanggung jawaban dealer terkait dengan kendaraan dan 

konsumen telah usai. Pertanggung jawaban dealer PT. Mahkota Jaya Manggala 

dengan Indomobile Finance terkait kendaraan konsumen berakhir setelah dealer 

PT. Mahkota Jaya Manggala melakukan Delivery Order (DO) kepada end user 

dan menyerahkan Bukti Permilik Kendaraan Bermobil (BPKB) kepada 

perusahaan finance.  

Perusahaan finance wajib memastikan kondisi dan keadaan kendaraan 

bermotor roda dua dalam keadaan yang baik dengan memberikan asuransi pada 

kendaraan tersebut. Perusahaan finance dalam hal ini menunjuk perusahaan 

asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor roda dua 

yang dibiayai oleh perusahaan finance dengan premi yang dibayarkan oleh end 

user. 

Pertanggung jawaban lain dalam hubungan kerjasama antara dealer PT. 

Mahkota Jaya Manggala dengan perusahaan finance Indomobile Finance adalah 

masing-masing pihak wajib memenuhi prestasi yang telah disebutkan dalam 

klausula perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi maka 

pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan pihak yang 

melakukan wanprestasi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai 

dengan klausula Pasal dalam perjanjian kerjasama yng mengatur tentang 

wanprestasi. Perjanjian kerjasama antara PT. Mahkota Jaya Manggala dengan 

Indomobile Finance tidak mengatur tentang wanprestasi, maka ketika terjadi 

wanprestasi kedua pihak akan mendasarkan ketentuan pada KUH Perdata tentang 

wanprestasi yakni pada Pasal Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah 

dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu 

yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau 

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.  
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Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut maka jika diantara PT. 

Mahkota Jaya Manggala atau Indomobile Finance melakukan wanprestasi maka 

pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai pertanggung jawaban untuk 

melakukan penggantian biaya, ganti kerugian, dan memberikan bunga. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Pertama, bentuk perjanjian kerjasama dalam hubungan antara dealer PT. 

Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile Finance Magetan adalah 

perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang ditanda 

tangani oleh keduanya diatas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah). Isi perjanjian 

kerjasama  antara dealer PT. Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile Finance 

memuat tentang identitas para pihak, causa melakukan perjanjian, pasal-pasal 

yang berisi tentang definisi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, asuransi, 

jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama, cara penyelesaian jika 

dikemudian hari timbul sengketa, dan ditutup dengan tanda tangan kedua pihak 

diatas materai cukup. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara dealer PT. 

Mahkota Jaya Manggala dengan Indomobile Finance telah mencerminkan asas 

kebebasan berkontrak dimana keduanya berhak secara bebas untuk menentukan 

bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian tersebut telah dilakukan oleh 

orang yang cakap untuk melakukan perjanjian dan memuat sesuatu atau objek 

tertentu yakni kendaraan bermotor merk Honda, dan causa yang halal yakni 

Perjanjian dibuat untuk hubungan kerjasama dalam melakukan usaha kedua pihak.  

Kedua, pertanggungjawaban dari para pihak dalam kerjasama antara dealer 

PT. Mahkota Jaya Manggala Magetan dengan Indomobile Finance Magetan telah 

tercantum dengan jelas dalam perjanjian kerjasama yakni Indomobile finance 

berkewajiban melakukan analisa dan verifikasi yang dianggap perlu dan sesuai 

dengan standar operasional indomobile finance atas setiap aplikasi yang diajukan 

oleh dealer sebelum akhirnya disetujui oleh pembiayaan indomobile finance, 

Dealer berkewajiban menyerahkan kendaraan pada end user hanya setelah dealer 

menerima Purchasing Order (PO) dari Indomobile Finance, Indomobile Finance 

berkewajiban melakukan pencairan pelunasan 2 (dua) hari kerja kendaraan kepada 

dealer segera setelah Indomobile Finance menerima dokumen-dokumen dan 
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kelengkapan kendaraan, Dealer berkewajiban melakukan pengurusan BPKB 

kendaraan yang dibiayai oleh indomobile finance dan menyerahkan BPKB 

tersebut berikut dokumen faktur pembelian atau dokumen kendaraan terkait 

lainnya kepada Indomobile Finance selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal 

pelunasan kendaraan, Dealer bertanggung jawab penuh atas keaslian atau 

keabsahan dokumen BPKB kendaraan. Apabila dokumen BPKB yang diserahkan 

oleh dealer kepada Indomobile Finance berupa dokumen BPKB palsu atau 

duplikat, maka dealer dengan biayanya sendiri harus menanggung klaim yang 

diajukan oleh end user, Apabila data yang tertera pada BPKB tidak sesuai dengan 

kenyataan fisik kendaraan, maka dealer harus mengurus pembiayaan-pembiayaan 

BPKB tersebut dengan pembiayaannya sendiri. Dealer menjamin dan tanggung 

jawab atas kelengkapan standar kendaraan, jaminan purna jual, cacat fisik dan 

cacat tersembunyi kendaraan dan klaim atau tuntutan dari end user yang 

disebabkan adanya cacat produksi atas kendaraan dari pabrik., Dealer menjamin 

Indomobile Finance bahwa kendaraan yang dibiayai oleh Indomobile Finance 

adalah kendaraan yang diperoleh secara sah, bukan hasil curian, sita, atau cara 

ilegal lainnya. Dealer menjamin kepada Indomobile Finance bahwa kendaraan 

yang dibiayai oleh Indomobile Finance tidak sedang dijaminkan, dijual, atau 

dialihkan ke pihak manapun, Indomobile Finance berkewajiban mengasuransikan 

kendaraan yang dibiayai olehnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh 

Indomobile Finance dan beban biaya premi kendaraan yang dikenakan pada end 

user. Penutupan asuransi akan dilakukan oleh Indomobile Finance akan dilakukan 

segera setelah Indomobile Finance menerima konfirmasi tentang nomor rangka 

dan nomor mesin kendaraan dari dealer. Hak dan kewajiban dealer dan 

perusahaan pembiayaan tersebut telah sesuai dengan hak dan kewajiban pelaku 

usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

4.2 Saran 

Dalam melakukan hubungan kerjasama antara kedua pihak atau lebih 

dalam bentuk apapun, sebaiknya didasarkan pada perjanjian kerjasama yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan 

kewajiban masing-masing pihak agar hubungan kerjasama dapat berjalan dengan 

baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan kerjasama 

tersebut. 
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