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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan 

Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang secara aktif 

membantu para konsumen untuk membiayai pengadaan barang apa yang ingin 

dimilikinya tapi tidak bisa membeli secara langsung dengan pembayaran penuh 

akan tetapi mengenakan bunga sebagai ganti atas jasa peminjaman dana untuk 

kegiatan pengadaan barang yang di butuhkan oleh konsumen, dalam proses 

pembiayaan ini dibuat perjanjian tentang pembiayaan tersebut mengenai segala 

sesuatu yang menaungi jalannya perjanjian tersebut antara lain apa barang yang 

dibiayai, jumlah barang yang dibiayai, harga barang dan juga besaran bunga serta 

jangka waktu angsuran yang akan dijalani. 

Dalam perkembangan era industri sekarang ini membuat sarana 

transportasi menjadi hal wajib yang harus di miliki masing – masing individu 

untuk memenuhi kebutuhan mobilitas hidupnya mulai dari sepeda motor hingga 

mobil yang rata – rata harga dari alat transportasi ini menginjak angka – angka 

yang cukup besar apabila di bayar secara langsung dan disinilah biasanya lembaga 

– lembaga pembiayaan konsumen banyak mendapatkan konsumennya, sedangkan 
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dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Perusahaan 

Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor 

dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia 

dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur 

mengenai jaminan fidusia. 

Tapi dalam praktek yang ada banyak sekali hal yang bisa terjadi selain apa 

yang telah termuat dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama 

antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya, dengan salah contoh adalah 

perkara yang putusannya saya angkat menjadi objek penelitian ini, yaitu dalam 

putusan Mahkamah Agung nomor : 2581.K/PDT/2008 yang memiliki kasus posisi 

sebagai berikut : 

Pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu drg. Putu 

Sari Utami Berniat membeli kendaraan berupa mobil dengan merek dan tipe 

Mercedes Benz (dalam putusan ditulis dengan istilah Mercy benz) ML 320, warna 

abu-abu metalik, keluaran tahun 2000 dengan nomor rangka 

WDC1631542a079357 dan nomor mesin 11294230325491 yang dalam 

pembeliannya pihak Putu Sari Utami ini menggunakan jasa dari sebuah Lembaga 

Pembiayaan Konsumen yaitu PT. Verena Oto Finance yang dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen ini menjadi pihak kreditur yang atas pembelian ini berlaku 

mekanisme pembiayaan konsumen yang sebelumnya telah saya jabarkan yaitu 
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dalam pembelian ini lembaga pembiayaan konsumen melakukan pembayaran 

kepada penjual secara tunai kemudian membebankan jaminan fidusia pada objek 

pembiayaan tersebut yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada Putu Sari 

Utami selaku konsumen (debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen), dan 

sebagai timbal-baliknya Putu Sari Utami harus membayar angsuran tiap bulannya 

beserta bunga kepada pihak PT. Verena Oto Finance (kreditur dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen) dengan nilai total yang harus dibayar sebesar 

Rp.468.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) yang 

merupakan hasil penjumlahan dari harga pokok kendaraan dengan jenis Mercedes 

Benz ML 320 yang menjadi objek perjanjian pembiayaan yaitu sebesar 

Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga yang 

timbul dari perjanjian pembiayaan ini sebesar 10% flat p.a. sebesar 

Rp.108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang kemudian itu menjadi 

prestasi dari Putu yang menjadi debitor dalam perjanjian pembiayaan ini selama 

36 bulan (3 tahun) atau dengan kata lain membayar Rp.13.000.000 (Tiga Belas 

Juta Rupiah) untuk tiap bulannya, yang sesuai perjanjian yaitu angsuran paling 

lambat harus sudah dilakukan pada tanggal 26 pada tiap bulan angsurannya. 

Setelah perjanjian itu disepakati kedua belah pihak yaitu tehitung mulai 

tanggal 27 Juli 2004 perjanjian pun berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan 

atas perjanjian itu pula telah terbit sertifikat fidusia No. 0001001846-001, tanggal 

27 Juli 2004. Selama 8 bulan berjalannya perjanjian ini atau dengan kata lain 

dalam rentang waktu tanggal 27 Juli 2004 hingga tanggal 26 Februari 2005 isi 
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perjanjian terkait pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan terkait 

besarannya angsuran, akan tetapi dalam waktu pelaksanaannya pihak Putu Sari 

Utami sering melakukan keterlambatan yang seharusnya sesuai dengan isi 

perjanjian paling lambat angsuran sudah harus dibayar pada tanggal 26 pada tiap 

bulannya, akan tetapi setelah menginjak pada bulan ke 9 angsuran selanjutnya 

yang seharusnya dilakukan oleh Putu Sari Utami tidak lagi dilakukan tanpa 

adanya alasan yang jelas. 

Dikarenakan adanya penghentian pembayaran angsuran yang seharusnya 

dilakukan oleh pihak Putu Sari Utami (debitur) dan pihak PT. Verena Oto Finance 

(kreditur) juga telah meminta kepada tergugat secara patut untuk membayar 

kewajibannya selama terjadi penghentian pembayaran angsuran maka pada 

tanggal 3 Mei 2005, sesuai dengan salah satu isi klausula perjanjian pembiayaan 

yang telah disepakati tentang pengeksekusian jaminan yang dapat dilakukan 

dengan cara parate eksekusi (eksekusi langsung), pihak PT. Verena Oto Finance 

terpaksa menarik kendaraan yang menjadi objek perjanjian pembiayaan ini yang 

sekaligus menjadi jaminannya, untuk kemudian akan di jual dan di perhitungkan 

dengan seluruh kewajiban yang harus di bayar oleh pihak debitur kepada pihak 

kreditur, sedangkan perolehan atas penjualan objek sekaligus jaminan hutang ini 

adalah sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). 

Adapun besaran kewajiban yang harus dibayar pihak Putu Sari Utami 

dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut : denda yang harus dibayar 

berdasarkan perjanjian adalah hasil dari perhitungan 0,2%/hari (nol koma dua 
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persen per hari) dikalikan dengan besaran angsuran Rp.13.000.000 (Tiga Belas 

Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp.26.000 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk tiap 

hari keterlambatannya, oleh karena itu debitur secara hukum dengan dasar 

perjanjian pembiayaan yang telah disepakati harus membayar denda atas 

keterlambatan pembayaran angsuran dengan rincian sebagai berikut : 

a. Sesuai installment info atas nama tergugat diketahui sejak angsuran ke-2 

(kedua) hingga ke-8 (kedelapan) telah terdapat keterlambatan pembayaran 

angsuran sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) hari, hingga akibat 

kelalaiannya debitur berkewajiban membayar denda sebesar Rp.2.314.000 

(Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah); 

b. Debitur juga telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar angsuran 

ke-9 (kesembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2005 hingga 

akhirnya pada tanggal 3 Mei 2005, kreditur terpaksa menarik kendaraan 

yang menjadi objek perjanjian pembiayaan ini yang sekaligus menjadi 

jaminannya, untuk kemudian akan di jual dan di perhitungkan dengan 

seluruh kewajiban yang harus di bayar oleh pihak debitur kepada pihak 

kreditur. Untuk hal itu terhitung tanggal 27 Maret 2005 hingga saat 

penarikan unit pada tanggal 3 Mei 2005, maka debitur dikenakan denda 

keterlambatan sebesar 26.000/hari (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) X 38 

hari yaitu sebesar Rp. 988.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan 

Ribu Rupiah); 
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Total denda akibat keterlambatan debitur untuk membayar angsuran hutang 

adalah sebesar Rp.3.302.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah). 

Untuk jumlah keseluruhan kewajiban terhutang dari pihak debitur adalah 

sebagai berikut:  

 Hutang pokok   : Rp. 360.000.000 

 Bunga 10% p.a.  : Rp. 108.000.000   + 

 Total hutang pokok  : Rp. 468.000.000 

 Total angsuran debitur : Rp. 104.000.000   - 

 Sisa hutang   : Rp. 364.000.000 

 Denda keseluruhan  : Rp.    3.302.000   + 

 Sisa hutang + denda  : Rp. 367.302.000 

 Hasil penjualan jaminan : Rp. 220.000.000   - 

 Total sisa kewajiban  : Rp. 147.302.000 

Berdasarkan klausa dalam perjanjian tentang wanprestasi yang isinya 

“apabila debitur lalai melaksanakan salah satu kewajibannya membayar angsuran 

dan/atau kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian, maka 

kreditur dapat mengakhiri fasilitas pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan dan 

seluruh hutang debitur kepada kreditur dapat ditagih dengan seketika dan 

sekaligus.” Pada tanggal 21 Maret 2006 kreditur telah memberitahukan  bahwa 

perjanjian pembiayaan tertanggal 27 juli 2004 telah berakhir akibat debitur telah 

gagal bayar hutang, dan atas itu kreditur meminta kepada debitur untuk membayar 
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sisa kekurangan hutangnya kepada kreditur sebesar Rp.147.000.000 (Seratus 

Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus. Kemudian pada 

tanggal 29 maret 2006, kreditur telah memberikan somasi kepada debitur agar 

membayar membayar sisa hutang beserta bunga dan denda secara seketika dan 

sekaligus. Akan tetapi debitur tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya 

berdasarkan perjanjian. 

Dikarenakan pihak Putu Sari Utami selaku debitur tetap tidak 

mengindahkan somasi dengan tidak memenuhi kewajiban atas pembayaran sisa 

angsurannya beserta bunga dan denda, maka atas terbitnya surat somasi itu yang 

merupakan suatu tindakan persuasive yang telah dilakukan pihak PT Verena Oto 

Finance yang tidak diindahkan oleh pihak Putu Sari Utami maka PT Verena Oto 

Finance mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putu Sari 

Utami yang dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

melunasi kekurangan prestasinya, juga atas denda yang juga ada dalam salah satu 

klausul perjanjian pembiayaan yang mereka sepakati pada awal perjanjian. 

Untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara aqou nantinya tidak akan 

sia – sia, maka PT. Verena Oto Finance selaku penggugat memohon kepada ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan meletakan sita jaminan 

(conservatoir beslaag) terhadap harta Putu Sari Utami selaku tergugat, adapun 

harta yang dimaksud disini adalah : Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di 

Jalan Neptunus IV/5 Villa Cinere, RT 03/ RW 1, Kelurahan Pisangan, Kecamatan 

Ciputat, Tangerang. 
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Berdasarkan posisi kasus di atas maka pihak PT. Verena Oto Finance 

mengajukan gugatan – gugatan sebagai berikut : 

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya; 

2. Menyatakan tergugat wanprestasi; 

3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang dan denda 

sebesar Rp. 147.302.000 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua 

Ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus; 

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang 

diletakan terhadap tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di 

Jalan Neptunus IV/5 Villa Cinere RT/RW 03/13, Kelurahan Pisangan, 

Kecamatan Ciputat, Tangerang, beserta benda – benda yang melekat di 

atasnya; 

5. Menghukum tergugat dengan uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000 (Satu 

Juta Rupiah) setiap harinya; 

6. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit 

voerbaar bij vorraad); 

7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara aquo. 

Atas sengketa ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam 

sengketa antara PT. Verena Oto Finance dengan drg Putu Sari Utami 

dimenangkan oleh pihak PT. Verena Oto Finance dengan amar putusan yang 
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termuat dalam putusan nomor 111/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 2 Agustus 

2006, sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seluruh sisa 

hutang berikut bunga dan denda sebesar Rp. 144.988.000 (Seratus Empat 

Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); 

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.464.000 

(Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah); 

5. Menolak gugatan selebihnya. 

Merasa tidak puas, pihak Putu Sari Utami, mengajukan permohonan 

banding ke tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, walaupun pada akhirnya di 

tingkat ini hasilnya tetap sama bagi pihak Putu Sari Utami selaku pemohon 

banding, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang 

menguatkan putusan sebelumnya, dengan amar putusannya di dalam putusan 

nomor 316/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 16 November 2007, berisi sebagai berikut: 

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 2 Agustus 

2006, nomor 111/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding; 
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3. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara 

untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan 

sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). 

Kemudian, tanggal 16 Juni 2008 Putu Sari Utami membawa kasus ini ke 

tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan permohonan kasasi secara lisan, yang 

pada akhirnya putusan tetap memenangkan pihak PT. Verena Oto Finance karena 

pihak Mahkamah Agung menyatakan menolak permohona kasasi yang telah 

diajukan pihak Putu Sari Utami, adapun rincian putusan nomor : 2581 

K/PDT/2008 yang di keluarkan Mahkamah Agung dalam amar putusannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : drg Putu Sari Utami, 

tersebut; 

2. Menghukum pemohon kasasi/ tergugat membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 

Dalam kasus seperti ini bila dilihat sekilas dari runtutan putusannya yang 

saling menguatkan maka akan terlihat seperti kasus normal yang sudah tepat dan 

sesuai dengan segala ketentuan, akan tetapi apakah benar begitu adanya? Karena 

dalam kasus ini terdapat poin penting yang menurut khalayak umum pasti akan 

memunculkan penafsiran yang tidak adil, karena pihak lembaga pembiayaan 

konsumen dengan kekuasaannya berdasarkan perjanjian bakunya yang tentunya 

semua klausul di dalamnya akan selalu menguatkan posisi kreditur, telah 
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mengambil mobil yang menjadi objek perjanjian ini yang sekaligus jadi jaminan 

dari perjanjian ini karena terjadinya wanprestasi sampai sini masih menjadi hal 

yang wajar, akan tetapi setelah diambilnya mobil yang menjadi objek perjanjian 

ini yang sekaligus jadi jaminan dari perjanjian ini tadi dengan kekuasaan 

berdasarkan perjanjian baku yang sama juga, lembaga pembiayaan konsumen ini 

masih menagih hutang – hutang yang timbul dari perjanjian ini. Bila khalayak 

umum memandang putusan dari hal – hal yang semacam ini pasti akan 

menyatakan hal ini sebagai hal yang tidak adil dan atasnya mungkin saja membuat 

mereka berfikir telah terjadi persekongkolan antara badan hukum dengan lembaga 

pembiayaan yang notabene adalah pihak yang memiliki kemampuan finansial 

yang besar, jadi bisa membuat kesan bahwa hukum telah di beli atau yang lain 

sebagainya sehingga masyarakat akan berfikir peradilan di Indonesia tidak dapat 

memenuhi 3 tujuan hukum yaitu Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan. 

Untuk menghindari penafsiran – penafsiran ketidakadilan dan presepsi – 

presepsi buruk lainnya, maka dalam kasus seperti itu diperlukan tempat yang 

dapat menemukan titik terang untuk menyelesaikan hal yang tidak mungkin lagi 

diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan guna menghindari hal – hal 

yang tidak diinginkan dan untuk menjaga rasa keadilan dari para rakyatnya 

Negara membentuk sistem peradilan yang sistematis guna menemukan jalan 

keluar seadil mungkin bagi para pihak yang mencari keadilan melaluinya. Dan 

tempat terbaik untuk menyelesaikan perkara seperti ini adalah melalui peradilan 

perdata yang dalam peradilannya dibuka untuk umum agar terdapat tranparansi di 
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tiap tahap peradilannya. Sedangkan dalam pengambilan putusan dalam proses 

peradilan khususnya peradilan perdata adalah salah satu proses penegakan hukum 

yang tidak dapat dianggap sebagai perkara yang mudah dan sederhana . Ketika 

para hakim dalam suatu sengketa perdata yang memiliki tingkat pembuktian yang 

sangat komplek dan sulit karena masing – masing pihak yang bersengketa saling 

beradu argumen dan bukti masing – masing yang sama kuatnya, belum lagi dalam 

putusan perkara perdata terdapat asas “wajib mengadili seluruh bagian dari 

gugatan” sehingga membuat tidak mustahil apabila produk putusan dari peradilan 

perdata yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. 

 Apabila hal itu terjadi pastilah akan muncul dampak dimana penegakan 

hukum  dapat menjadi hal yang menyakiti rasa keadilan bagi para pihak tekait 

maupun masyarakat tertentu. Untuk mencegah hal itu di buatlah tahapan – 

tahapan yang dapat ditempuh dalam mencari keadilan dalam dunia peradilan 

perdata. Dimulai dari Pengadilan Negeri dimana sebagai pengadilan tingkat 

pertama secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara 

perdata pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, 

berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama1. dilanjutkan 

dengan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dimana bertugas 

dan berwenang mengadili perkara di tingkat banding atas segala putusan yang 

dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama atau secara singkatnya 

berarti Pengadilan Tinggi berfungsi dan memiliki kewenangan untuk melakukan 

                                                           
1 M. Yahya Harahap, 2012, Hukum acara perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hal 190 
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koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terhadap putusan itu 

dimintakan banding oleh pihak yang bersengketa2. Hingga upaya hukum terakhir 

di tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan terhadap 

kasus yang menjadi objek penelitian ini dimana putusan ini adalah putusan yang 

dikeluarkan oleh mahkamah agung terdapat hal yang dirasa oleh penulis kurang 

adil, dan hal itu juga yang mendorong penulis untuk meneliti hal tersebut 

diantaranya atas putusan Mahkamah Agung ini yang memutuskan untuk 

menghukum pembayaran kekurangan angsuran dan belum lagi masih ditambah 

pengenaan denda atas tergugat (debitur dalam perjanjian), sementara mobil yang 

pada mulanya menjadi objek perjanjian pembiayaannya yang dimintakan kepada 

lembaga pembiayaan untuk dibiayai sudah ditarik secara penuh untuk memenuhi 

kekurangan hutang yang masih menjadi kewajiban si tergugat karena objek 

pembiayaan ini memang telah di jadikan jaminan atas pembiayaan yang dilakukan 

oleh lembaga pembiayaan tersebut, akan tetapi sebagaimana hal yang telah di 

sampaikan di dalam posisi kasus sebelumnya apakah adil apabila dalam perjanjian 

pembiayaan yang mana objek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan telah di 

tarik dikarenakan adanya wanprestasi akan tetapi atas perjanjian itu pula pihak 

lembaga pembiayaan masih menarik sejumlah uang kepada debiturnya dengan 

mengatasnamakan denda dan bunga bahkan juga menganggap angsurannya belum 

lunas, padahal objek sekaligus jaminan dari perjanjian telah di ambilnya. 

                                                           
2 Ibid  
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Karena menjadi jalan hukum terakhir dalam pencarian keadilan khususnya 

dalam perkara perdata tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini dianggap sebagai 

titik vital yang apabila mengeluarkan putusan yang keliru atau tidak tepat akan 

sangat menciderai rasa keadilan bagi para pihak terkait maupun masyarakat 

tertentu sehingga mendorong saya untuk menganalisis salah satu produk putusan 

dari Mahkamah Agung tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan 

jaminan fidusia dalam bentuk karya tulis skripsi yang berjudul ANALISA 

YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2581/ 

K/PDT/2008. (Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Antara PT. Verena Oto Finance Dengan Putu Sari Utami). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam 

menolak permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi? 

2. Apakah putusan Judex Factie menghukum membayar seluruh sisa hutang 

dan denda yang dikuatkan secara eksplisit dengan penolakan permohonan 

kasasi ini telah memenuhi keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan 

apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan menurut teori – 

teori keadilan yang ada? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk kemudian mengkaji lebih 

lanjut apakah sudah tepat alasan yang menjadi dasar pertimbangan 

pemutusan perkara tersebut berdasarkan fakta yang ada dan hukum yang 

mengaturnya karena lebih lanjut atas putusan ini juga dapat di gunakan 

sebagai salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi. 

2. Untuk menjawab apakah putusan yang menjadi objek penelitian tersebut 

telah memenuhi aspek – aspek keadilan berdasarkan norma – norma, 

kaidah – kaidah dan teori – teori yang ada tentang keadilan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis, hasil penulisan ini akan memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya 

hukum ekonomi bisnis yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian 
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pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia untuk kedepannya dapat kita 

memperoleh jawaban konkrit bagaimanakah pengaturan tentang perjanjian 

pembiayaan konsumen ini digunakan dalam pengambilan putusan oleh hakim, 

apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melindungi rasa 

keadilan bagi para pengguna jasa pembiayaan konsumen serta perlindungan 

terhadap penjalanan usaha pembiayaan konsumen itu sendiri kepada para 

penyedia jasa pembiayaan konsumen. 

2. Praktis 

Berdasarkan rumusan masalah memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Untuk lebih lanjut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan 

untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi kasus yang hampir 

serupa. 

b. Memberikan informasi kepada khalayak umum atas hak dan kewajiban 

berdasarkan hukum yang berlaku dalam perkara tersebut guna 

memberi pengetahuan hukum. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis : sebagai pemenuhan tugas akhir berupa skripsi dalam 

pemenuhan studi sebagai mahasiswa fakultas hukum guna meraih gelar 

sebagai Sarjana Hukum 

2. Bagi hakim : sebagai salah satu acuan untuk dijadikan dasar pertimbangan 

dalam memutuskan kasus yang serupa. 



17 
 
 

 

3. Bagi para pihak yang bersengketa : untuk mengetahui hak dan kewajiban 

masing – masing atas kasus yang dihadapi berdasarkan hukum yang 

berlaku. 

4. Bagi masyarakat : sebagai informasi umum dalam hal hukum berkaitan 

dengan hal – hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat umum terkait 

hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

jaminan fidusia. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi3 Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di 

dalam kerangka know-how di dalam hukum yang artinya know mengetahui 

apakah aturan hukumnya sudah sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat 

serta how bagaimana penerapannya dalam hal yang dimaksud penulis adalah 

penerapan dalam penggunaannya sebagai dasar pengambilan putusan oleh para 

hakim di dalam suatu proses peradilan dengan tujuan yang ingin di capai adalah 

untuk memberikan presepsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas 

masalah yang ada. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan pustaka. Yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
                                                           

3 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, Hal 35 
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sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data 

sekunder4. Kemudian menginjak tentang pengertian Penelitian Hukum Normatif 

itu sendiri yang menjadi metode penelitian yang digunakan oleh penulis, adapun 

definisi dari Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. 

Yang pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang 

dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – 

surat pribadi, buku – buku harian, sampai dokumen – dokumen resmi yang 

dikeluarkan pemerintah. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri – ciri 

sebagai berikut : data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat 

(ready-made), bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh 

peneliti – peneliti terdahulu, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau 

dibatasi tempat dan waktu. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang 

penulis tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap 

faktor – faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri5. 

 

 

 

 

                                                           
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada, Hal 12 
5 Ibid, Hal 23 – 24. 
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2. Jenis Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang metode penulisan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari Putusan Mahkamah Agung nomor : 88/Pdt.G/2011/Pn.Sda 

yang menjadi objek penelitian dan perundang – undangan yang berlaku 

tentang objek penelitian. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal 

dan hasil penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari kamus, ensiklopedia dan hal lain yang bersangkutan dengan 

objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan 

di dalam penulisan ini seperti yang telah disebutkan atas, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (Library 
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Research). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis ini 

adalah mempelajari dan melakukan analisis terhadap sumber – sumber atau 

bahan – bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini teknik analisa yang digunakan adalah analisa isi 

(content analysis) yang berarti penulis menganalisis isi atau muatan dari 

objek penelitian yang dalam hal ini adalah isi atau muatan dari putusan 

Mahkamah Agung yang kemudian akan di sesuaikan dengan substansi 

perundang – undangan dan berbagai doktrin serta teori – teori hukum dalam 

mengkaji suatu putusan terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

jaminan fidusia. 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian hukum tentunya penulis perlu untuk menyusun suatu 

sistematika penulisan dimana nantinya sistematika penulisan ini  akan membantu 

penulis maupun pembaca dalam memahami pembahasan isu hukum yang di 

angkat oleh penulis. Adapun rencana sistematika penulisan penulis ialah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang pengambilan isu hukum oleh penulis, 

rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 
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penulisan ini, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA : 

Berisikan penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep dari  

pengertian pembiayaan konsumen, wanprestasi, perjanjian 

pembiayaan konsumen, fidusia dan jaminan fidusia. 

BAB III : PEMBAHASAN : 

Berisikan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam 

penulisan ini yakni analisa terkait dasar pertimbangan putusan 

dalam objek penelitian dan analisa terkait apakah putusan tersebut 

telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. 

BAB IV : PENUTUP 

Berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada pokok permasalahan dan juga berisi mengenai 

saran yang menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai upaya 

penemuan pemecahan masalah atau problem-solving atas isu 

hukum yang diangkat. 

 

 

 

 

 


