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Abstrak
Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara
angsuran. Maka dari itu pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada
pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada
penyedia barang (supplayer) guna pembelian barang, sementara itu penerima
barang (konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada
perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran. PT. Clipan
Finance Cabang Sukoharjo merupakan salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan
yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga pembiayaan, PT. Clipan Finance
Cabang Sukoharjo memiliki produk –produk usaha yang salah satunya adalah
pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah merupakan
salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang bergerak dalam pembiayaan
pembelian kendaraan bermotor roda empat. Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan
diteliti adalah kaidah – kaidah hukum, asas – asas hukum tentang penjelasan
mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum
diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Penelitian ini
akan mengulas tentang bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dalam
perjanjian PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen dan meneliti
tentang Hubungan Hukum yang timbul dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Finance
Abstract
Consumer financing activities are carried out in the form of providing funds for the
procurement of goods based on consumer needs with gradual payments. Therefore,
the consumer submits an application for credit to the consumer finance company to
provide a sum of money to the supplier (supplier), while the recipient of the goods
(consumer) is obliged to return the money to consumer financing on a regular basis
or in installments. PT. Clipan Finance Sukoharjo Branch is a form of financing
institution in Indonesia. As a financial institution, PT. Clipan Finance Sukoharjo
Branch has business products, one of which is consumer financing. A consumer
finance company is one of the consumer finance companies engaged in financing
the purchase of four-wheeled motor vehicles. The approach method used in this
research is the normative method, because this research will examine the legal rules
regarding the explanation of the form and financing agreement as well as the legal
relationship between the parties in the consumer financing agreement. This study
will review the form and content of the consumer financing agreement in the
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agreement of PT. Clipan Finance Sukoharjo Branch with Consumers and examines
the Legal Relations that arise in the financing agreement.
Keyword: Agreement, Consumer Finance, Finance
1. PENDAHULUAN
Negara indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan yang dijalankan
oleh warga negaranya harus berpedoman pada peraturan – peraturan yang telah
dibuat, disepakati dan disahkan oleh pihak – pihak yang berwenang. Hukum
yang telah disahkan berlaku bagi warga negara sebagai pedoman dalam
melakukan perbuatan hukum.
Indonesia sebagai negara yang berada diwilayah Asia Pasifik yang oleh
John Naisbitt diprediksi akan menjadi kawasan penggerak ekonomi dunia
dimasa yang tidak lama lagi, tentunya harus berupaya untuk mempersiapkan diri
dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan dinamika
ekonomi dan perdagangan.1 Dalam hal ini hukum, terutama hukum yang
berkaitan dengan ekonomi dan teknologi akan memegang peran penting untuk
memback – up aktivitas ekonomi dalam negri dan yang dilakukan antar negara.
Untuk itu pengembangan hukum dibidang industri yang berbasis nilai – nilai
keislaman diharapkan dapat memberi arah pada perubahan melalui upaya
pemeliharaan, penciptaan dan pembaharuam hukum yang sudah ada dan perlu
diadakan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang
Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 2
perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan
pasal 1 angka 7 Pembiayaan Konsumen (consumers finance) adalah kegiatan
untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan melakukan
pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah
consumers finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh
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perusahaan finansial.2 Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman yang
diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa
yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan tidak digunakan untuk
tujuan produksi maupun distribusi.3 Dengan sistem pembiayaan konsumen yang
memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk
membeli barang – barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang
disebut captive finance company.4
Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan pasal 6 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan
konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Maka
dari itu pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada pihak perusahaan
pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada penyedia
barang (supplayer) guna pembelian barang, sementara itu penerima barang
(konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada
perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran.
PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo merupakan salah satu bentuk dari
lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga
pembiayaan, PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo memiliki produk –produk
usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Perusahaan

pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan
konsumen yang bergerak dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor
roda empat.
Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan meneliti bentuk dan isi
perjanjian pembiayaan pembelian mobil antara PT. Clipan Finance Cabang
Sukoharjo dengan Konsumen serta ingin mengetahui akibat hukum diantara para
pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu penulis memilih judul
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penelitian;

“Tinjauan

Yuridis

Perjanjian

Pembiayaan

Konsumen

Pembelian Mobil (Studi pada PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo).”
2. METODE
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah – kaidah
hukum, asas – asas hukum tentang penjelasan mengenai bentuk dan isi perjanjian
pembiayaan konsumen serta hubungan hukum diantara para pihak dalam
perjanjian pembiayaan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai bentuk dan isi
perjanjian serta hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian
pembiayaan konsumen.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pembelian Mobil
Antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo Dengan Konsumen
Analisis bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil
antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen dibuat
dalam bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan bahwa
“Seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan
Debitur wajib dibuat secara tertulis.”
Di dalam praktek perjanjian pembiayaan Konsumen umunya dibuat
dalam bentuk perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (standart
contract, standart segremeent). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku
adalah “suatu perjanjian yang didalamnya terdapat syarat – syarat tertentu
yang dibuat oleh salah satu pihak.”5 Dalam perjanjian pembiayaan
konsumen antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen
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dibuat dalam bentuk perjanjian baku, hal ini dibolehkan dan tidak
bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.
Di dalam asas kebebasan berkontrak disebutkan bahwa semua orang
bebas untuk membuat perjanjian selama perjanjian tersebut telah memenuhi
syarat sahnya perjanjian yaitu telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.
Selanjutnya asas konsensualisme menyebutkan bahwa dalam suatu
perjanjian harus ada kesepakatan diantara para pihak. Pasal 1338 KUH
Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan
undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan
oleh undang – undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.
Suatu perjanjian pada umumnya memuat empat bagian yang terdiri
dari judul perjanjian, komparisi, batang tubuh dan penutup. Pertama,
perjanjian diatas memiliki judul perjanjian pembiayaan konsumen, judul
dalam perjanjian memberikan gambaran yang dituangkan dalam perjanjian
itu sendiri.
Kedua, komparisi dalam perjanjian yaitu menjelaskan tentang pihak –
pihak yang melakukan perjanjian, dalam perjanjian ini pihak pertama adalah
PT. Clipan Finance Cabang sukoharjo yang diwakili oleh Suryo Pranoto
selaku Branch Manager yang selanjutnya disebut KREDITUR dan pihak
kedua yaitu Arinta Sulistyo Putri yang disebut DEBITUR.
Ketiga, batang tubuh yang terdiri dari premis atau recital dan isi akta,
premis atau recital merupakan latar belakang atas suatu keadaan dalam
perjanjian untuk menjelaskan terjadinya perikatan, didalam recital biasanya
juga mencantumkan tujuan atau klausula masing – masing pihak, hal ini
sangat berguna karena merupakan salah satu syarat perjanjian. Dan yang
terahir yaitu penutup, berisi tandatangan diatas materai oleh para pihak
sebagai bukti adanya persetujuan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para
pihak. Dalam perjanjian itu sendiri terdapat 3 unsur, yaitu sebagai beriku :6
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a. Unsur Essensial
Unsur Essensial adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada
didalam suatu perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur
tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini
penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian
itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
b. Unsur Naturalia
Unsur Naturalia adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu
unsur yang tanpa diperjanjikanya secara khusus dalam perjanjian secara
diam – diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena
sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan
demikian, unsur ini oleh undang – undang diatur tetapi oleh para pihak
dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah aanvullendrecht (hukum
mengatur)
c. Unsur Accidentalia
Unsur Accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut
secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak
dalam perjanjian artinya undang – undang tidak mengaturnya. Dengan
demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.
Unsur – unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah :
- Pihak yang melakukan perjanjian, pihak – pihak yang dimaksud adalah
subyek perjanjian.
- Consensus antar para pihak
- Obyek perjanjian
- Tujuan dilakukanya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta
kekayaan yang dinilai dengan uang.
- Bentuk perjanjian yang berupa lisan maupun tulisan.
Sebagai sutau bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan
konsumen pada PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo, harus didasarkan
pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai
syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah dimuka
hukum. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
6

a. Adanya Kesepakatan Diantara Para Pihak Untuk Mengikatkan Dirinya.
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Clipan Finance
Cabang Sukoharjo, terjadinya kesepakatan dapat dilihat pada saat
ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak
konsumen dengan pihak PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo.
b. Adanya Kecakapan Diantara Para Pihak Untuk Membuat Suatu
Perjanjian.
Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan
pihak PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo, mengenai ketentan
kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui
bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT.Clipan Finance
Cabang Sukoharjo merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum
dan memiliki akta pendirian perusahaan yang sah menurut hukum,
sedangkan pihak konsumen memiliki identitas yang jelas sehingga
dianggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.
c. Suatu Hal Tertentu.
Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang
menjadi obyek dari perjanjian. Sesuai dengan isi pasal 1333 KUH
Perdata yang menyebutkan bahwa : “ suatu persetujuan harus
mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang – kurangnya
ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja
jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Yang menjadi
pokok perjanjian antara konsumen dengan pihak PT. Clipan Finance
Cabang Sukoharjo adalah pembiayaan pembelian kendaraan bermotor
roda empat khususnya mobil merk Brio Satya yang pembayaranya
dilakukan secara angsuran.
d. Suatu Sebab yang Halal
Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Clipan
Finance Cabang Sukoharjo memiliki tujuan atau causa untuk membiayai
konsumen dalam melakukan pembelian mobil. Syarat ini telah terpenuhi
dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya diperbolehkan
dan/atau halal serta tidak dilarang oleh undang – undang dan tidak
7

bertentangan dengan kepentingan umum serta kesusilaan.
Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006
Pasal 6 Ayat (1) kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk
penyedia dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen
dengan pembayaran secara angsuran. Ayat (2) kebutuhan konsumen
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), antara lain meliputi : pembiayaan
kendaraan bermotor, pembiayaan alat – alat rumah tangga, pembiayaan
barang – barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Dalam perjanjian
pembiayaan konsumen diatas merupakan pembiayaan terhadap kendaraan
bermotor berupa 1 unit mobil Merk Brio Satya 1.2 E CVT CKD yang
pembayaranya secara angsur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan
disepakati oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian pembiayaan konsumen
antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen telah
memenuhi ketetapan Pasal 6 Peraturan Mentri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006, 1320, 1321, 1330, 1333, 1335, dan 1337 KUH Perdata.
3.2 Hubungan

Hukum

Diantara

Para

Pihak

Dalam

Perjanjian

Pembiayaan Konsumen Pembelian Mobil.
Hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan
konsumen ini didasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen Nomor :
71400232111, yang bentuk dan isinya sudah penulis uraikan pada hasil
penelitian dan pembahasan poin A tersebut diatas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku
sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hal ini berarti

perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat mengkitat para pihak
untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang
diperjanjikan.
8

Sementara itu mengenai perlindungan hukum yang dilakukan, pada
dasarnya merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak,
khususnya yang dirugikan sebagai akibat dari adanya perjanjian
pembiayaan konsumen. Menurut pasal 1 angka (1) Undang – Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya kepastian hukum untuk
melindungi konsumen yang diperkuat oleh Undang – Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) tersebut, setidaknya memberikan suatu pengharapan
agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang – wenang yang dapat
merugikan hak – hak konsumen.
Hak – hak konsumen yang tertuang dalam Undang – Undang
Perlindungan Konsumen diatas, maka secara keseluruan pada dasarnya ada
10 macam hak konsumen, yaitu:7a) Hak Atas Kemanan dan Keselamatan;
b) Hak untuk Memperoleh Informasi; c) Hak untuk Memilih; d) Hak untuk
Didengar; e) Hak untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup; f) Hak untuk
Memperoleh Ganti Kerugian; g) Hak untuk Memperoleh Pendidikan
Konsumen; h) Hak untuk Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Bersih dan
Sehat; i) Hak untuk Mendapatkan Barang Sesuai dengan Nilai Tukar yang
Diberikan; dan j) Hak untuk Mendapat Upaya Penyelesaian Hukum yang
Patut
Pengetahuan tentang hak – hak konsumen sangat penting, agar pihak
konsumen dapat menuntut kepada perusahaan apabila konsumen dirugikan
oleh perusahaan, salah satu contoh kerugian adalah ketika mobil yang
didatangkan tidak cocok dengan yang dipesan sebelumnya. Tujuanya jika
ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, konsumen
tersebut dapat langsung menyadari dan bertindak lebih jauh untuk
memperjuangkan hak – hakya. Selain daripada hak – hak tersebut konsumen
juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.
Kewajiban konsumen yang diatur dalam undang – undang
7
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perlindungan konsumen dianggap sangatlah tepat, sebab kewajiban tersebut
berguna bagi konsumen untuk mengimbangi hak antara konsumen dengan
pelaku usaha. Selain hak – hak konsumen, Undang – Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) juga mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha.
Hak – hak yang diataur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan
lainya.
Adanya hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha
dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha dan untuk
menciptakan pola hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan
konsumen.
Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang
mengatur mengenai hak – hak konsumen yang terdiri dari Ayat 1 sampai
dengan Ayat 9. Ayat 1 mengatur bahwa konsumen dalam undang – undang
ini memiliki hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang
dan/atau jasa. Ayat 2 mengatur hak untuk memilih barang sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi Dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor :
71400232111, yang bentuk dan isinya sudah penulis uraikan pada hasil
penelitian dan pembahasan poin A tersebut diatas dapat dilihat hak
konsumen tersebut diatur dalam Pasal 12 yaitu tentang asuransi yang
memiliki tujuan untuk meminimalisir resiko – resiko berbahaya.
Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan
Konsumen dalam Ayat 3 sampai dengan 9 yaitu mengenai hak atas
informasi yang jelas dan jujur mengenai konsumsi barang, hak untuk
didengar pendapat, hak untuk perlindungan, dan penyelesaian yang patut,
hak untuk mendapat bimbingan dan pendidikan konsumen, hak untuk
dilakukan dan dilayani secara benar, hak untuk mendapatkan kompensasi
jika bbarang yang dipesan tidak sesuai dan hak – hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang – undangan lainya. Dalam perjanjian
pembiayaan konsumen hak tersebut tertuang dalam Pasal 10 yang isinya
mengatur tentang pernyataan, hak dan kewajiban debitur.
Pasal 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur
mengenai kewajiban konsumen yang isinya yaitu konsumen berkewajiban
10

untuk mengikuti petunjuk informasi mengenai pemakaian dan pemanfaatan
barang, beritikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan
nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum secara
patut. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ketentuan tersebut diatur
dalam Pasal 1 tentang pemberian fasilitas pembiayaan dan pengakuan
hutang, Pasal 2 jangka waktu, Pasal 4 pembayaran kembali dan pelunasan
kewajiban, Pasal 5 syarat pembayaran, Pasal 11 tentang perawatan barang,
Pasal 21 tentang penyelesaian masalah, dan Pasal 22 tentang lain – lain,
yang pasal – pasal tersebut telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan
pembahasan poin A diatas.
Pasal 6 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur
mengenai hak pelaku usaha yang isinya mengenai hak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapat perlindungan
hukum, hak untuk mendapatkan pembelaan diri secara sepatutnya dalam
penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik dan hak
– hak yang diatur dalam undang – undang lainya. dalam perjanjian
pembiayaan konsumen Nomor : 71400232111 hak – hak pelaku usaha
tertuang dalam Pasal 7 yaitu tentang kejadian kelalaian dan Pasal 8 tentang
hak dan kewajiban kreditur.
Pasal 7 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengatur
mengenai kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan
usaha, memberikan informasi yang benar jelas dan jujur, melayani
konsumen secara baik, menjamin mutu barang, memberi kesempatan
kepada konsumen untuk mengui barang, memberikan kompensasi, ganti
rugi dan/ayau penggantuan atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan, barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan memberi
kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor :
71400232111 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 mengenai hak dan
kewajiban Kreditur dan Pasal 18 tentang responden.
Dari hasil analisis bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu
PT.Clipan Finance Cabang Sukoharjo dalam perjanjian pembiayaan
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konsumen yang tertuang dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 serta lampiran
dari perjanjian tersebut diatas telah sesuai denagn pasal Pasal 6 dan Pasal 7
Undang – Undang Perlindungan Konsumen tentang Hak Dan Kewajiban
Pelaku Usaha, serta telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Demikian juga dengan hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian
pembiayaan konsumen dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 beserta
lampiranya telah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang – Undang
Perlindungan Konsumen tentang Hak Dan Kewajiban Konsumen serta pasal
1338 KUH Perdata.
Dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang
terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak
supplier.
1. Hubungan antara pihak Kreditur dengan Konsumen adalah hubungan
kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen.8 Dimana pihak
pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen)
sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk
memberi sejumlah uang untuk pembelian susuatu barang konsumsi,
sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk
membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi
biaya.
2. Hubungan pihak Konsumen dengan pihak Supplier adalah hubungan jual
beli, dalam hal jual beli bersyarat, dimana pihak Supplier selaku penjual
menjual 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 apa pun
pihak pemberi biaya tidak dapat memberikan dananya, maka jual beli
antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan
batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang
jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban
“menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan

8

Munir Fuady, 2014, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Hal. 166
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sebagainya.
3. Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier adalah suatu hubungan yang
mana sebenarnya pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak
Supplier (penyedia barang) tidak mempunyai suatu hubungan hukum
yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang
disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan
dalam perjanjian jual beli antara pihak Supplier dengan pihak konsumen.
Hubungan hukum yang terjadi antara PT Clipan Finance Cabang
Sukoharjo dengan konsumen adalah PT Clipan Finance Cabang Sukoharjo
melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan
bermotor roda empat yang dalam hal ini adalah satu unit mobil. Dalam hal
ini PT Clipan Finance menyediakan uang atau dana bagi para konsumen
untuk keperluan pembelian barang tersebut dengan cara angsuran atau
dengan sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan
dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk
pembiayaan atas kendaraan roda empat tersebut. Disini PT Clipan Finance
Cang Sukoharjo tidak memiliki kendaraan roda empat itu sendiri untuk
dikreditkan tetapi kendaraan tersebut diambil dari toko – toko kendaraan
yang telah bekerjasama dengan PT Clipan Finance Cabang Sukoharjo.
Jika dilihat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh PT Clipan
Finance Cabang Sukoharjo terhadap konsumenya adalah pembiayaan
konsumen. Hal ini sesuai dengan unsur – unsur dalam pembiayaan
konsumen . adapun yang menjadi unsur – unsurnya adalah:9
1. Subjek adalah para pihak yang terkait dalam hubungan hukum
pembiayaan

konsumen,

yaitu

perusahaan

pembiayaan

konsumen(kreditur), konsumen (debitu), dan penyedia barang (pemasok,
supplier).
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai
untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi,
kulkas, mesin cuci, alat – alat dapur, perabotan rumah tangga, kendaraan
9

Abdulkadir Muhammad Dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan
Pembiayaan, Bandung: Citra Adtya Bakti, Hal. 246.
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bermotor dan lain – lain.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan
antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual
beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh
dokumen – dokumen.
4. Hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan
konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperluhkan
konsumen dan membayarnya secara tumai kepada pemasok. Konsumen
wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan
konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan
tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan kepada konsumen
(Debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayaran angsuran
sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang
dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen
kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen
(fiduciary transfer of owenership) sampai angsuran terahir dilunasi.
Adapun jaminan tambahan berupa pengakuhan hutang (promissory
notes) dari konsumen.
Sedangkan karakteristik dari pembiayaan konsumen adalah :10
1. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang –
barang konsumsi.
2. Objek pembiayaan berupa barang – barang untuk kebutuhan atau
konsumsi konsumen.
3. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan
konsumen kepada masing – masing konsumen relatif kecil, sehingga :
4. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaanya tersebar
pada banyak konsumen.
5. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan
konsumen dilakukan secara berkala atau angsuran.

10

Adypato, Pembiayaan Konsumen, www.google.com, 9 Juli 2021
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Hal ini sesuai dengan unsur – unsur dan karakteristik pembiayaan
konsumen yang terdapat di PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo yaitu
terdapat subyek berupa Debitur dan Kreditur dan terdapat objek yaitu
barang yang dibiayai adalah barang bergerak yaitu satu unit kendaraan roda
empat dan terdapat perjanjian pembiayaan konsumen dan terdapat
hubungan hak dan kewajiban yang mana menyebutkan bahwa perusahaan
pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang
diperluhkan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok.
Selain itu juga terdapat jaminan yang berupa kepercyaan terhadap
konsumen dan jaminan pokok yang bersifat fidusia. Konsumen wajib
membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan
pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan terdapat juga
jaminan yang berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa
konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuranya sampai selesai.
Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan
pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang
dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terahir
dilunasi.
Suatu perjanjian apabila telah dibuat berdasarkan atau telah
memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian (1320), maka berakibat
mengikat kepada para pihak yang membuatnya, karena akan berlaku sebagai
undang – undang bagi mereka. Hal ini diatur dalam 1338 KUH Perdata yaitu
“ semua persetujuan yang dibuat sesuai undang – undang berlaku sebagai
undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian yang telah
dibuat itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali atas
persetujuan pihak yang lainya, dan perjanjian yang telah dibuat sendiri oleh
para pihak harus dipenuhi dengan itikad baik. Persetujuan Dalam perjanjian
para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui
dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan dan
undang – undang.
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4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Kesimpulan tentang bentuk dan isi perjanjian antara PT. Clipan Finance
Cabang Sukoharjo dengan Konsumen adalah perjanjian dibuat dalam
bentuk tertulis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan
bahwa “Seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan
dengan Debitur wajib dibuat secara tertulis.”
Perjanjian pembiayaan konsumen umunya dibuat dalam bentuk
perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (standart contract,
standart segremeent). hal ini dibolehkan dan tidak bertentangan dengan
asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.
Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Clipan Cabang Sukoharjo
dengan Konsumen didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata
yaitu adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan
dirinya, adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu
perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 6
Ayat (1) kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk
penyedia dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam perjanjian
pembiaayn konsumen

Nomor : 714002321111 bertujuan untuk

membiayai kendaraan bermotor yaitu berupa 1 unit Brio Satya yang
pembayaranya dilakukan secara angsuran. Isi perjanjian pembiayaan
konsumen antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan
Konsumen telah memenuhi ketetapan Pasal 6 Peraturan Mentri
Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, 1320, 1321, 1330, 1333, 1335,
dan 1337 KUH Perdata.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua
persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai
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undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau
karena alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian

pembiayaan konsumen yang telah dibuat mengkitat para pihak untuk
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pasal 1 sampai dengan 22 yang
mengatur hak dan kewajiban konsumen telah sesuai dengan Undang –
Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 tetang hak dan
kewajiban konsumen dan Pasal 6 dan 7 tetang hak dan kewajiban pelaku
usaha serta telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.
Terdapat tiga pihak dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak
perusahaan, pihak konsumen dan pihak supplier.
Suatu perjanjian apabila telah dibuat berdasarkan atau telah memenuhi
syarat – syarat sahnya perjanjian (1320), maka berakibat mengikat
kepada para pihak yang membuatnya, karena akan berlaku sebagai
undang – undang bagi mereka. Hal ini diatur dalam 1338 KUH Perdata
yaitu “semua persetujuan yang dibuat sesuai undang – undang berlaku
sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian
yang telah dibuat itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali
atas persetujuan pihak yang lainya, dan perjanjian yang telah dibuat
sendiri oleh para pihak harus dipenuhi dengan itikad baik. Dalam
perjanjian para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas
disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan,
kebiasaan dan undang – undang.

4.2 Saran
1. Bagi Pelaku Usaha, sebagai suatu perusahaan pembiayaan, PT. Clipan
Finance Cabang Sukoharjo dalam melakukan perjanjian pembiayaan
terhadap konsumen diharapkan selalu memeriksa perjanjian yang telah
dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahan didalam isi perjanjian yang
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dapat berakibat merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri ataupun
konsumen.
2. Bagi Konsumen, untuk pihak konsumen sebelum melakukan
persetujuan terhadap perjanjian pembiayaan sebaiknya membaca dan
memahami secara teliti tentang isi perjanjian pembiayaan konsumen
tersebut dan bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati dalam
perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga dalam melaksanakan hak
dan kewajibanya dapat berjalan dengan lancar, baik dan benar sesuai
dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.
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