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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kendaraan Bermotor pada saat ini bukanlah lagi menjadi barang mewah 

seperti di zaman dulu, karena dalam dunia moderen ini kendaraan bermotor 

sudah menjadi barang kebutuhan sarana tranportasi pribadi yang sangat 

penting bagi setiap orang.  

Dari sekian banyak jenis kendaraan yang paling diminati dari 

kebanyakan orang dalam kegiatan sehari-hari adalah sepeda motor, karena 

peranannya yang cukup penting dalam transportasi, misal sebagai kendaraan 

untuk ke kantor atau sekolah, dan bahkan sepeda motor sebagai sarana utama 

bagi tukang ojek untuk mencari nafkah. 

 Meskipun sudah tersedia transportasi umum yang telah disediakan 

pemerintah untuk masyarakat, seperti bus DAMRI (Djawatan Angkutan 

Motor Republik Indonesia) dan Bus way, namun pada realitanya orang lebih 

cenderung ingin memiliki kendaraan sendiri, dan yang paling banyak 

peminatnya adalah sepeda motor dengan alasan lebih menghemat biaya 

transportasi, lebih nyaman mengendarainya, lebih cepat sampai di tujuan dan 

lebih leluasa dalam menentukan arah tujuan. Sehingga tidak heran jika setiap 

orang-perorangan bisa memiliki sepeda motor pribadi.  

Berbagai  perusahaan sepeda motor pun akhirnya berlomba-lomba dalam 

menciptakan sepada motor yang diminati masyarakat luas dalam hal desain, 
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kecepatan laju sepeda motor, kenyamanan berkendara, kualitas barang dan 

satu lagi yang terpenting adalah hemat bahan bakar. Selain itu untuk menarik 

minat pembeli, perusahaan-perusahaan sepeda motor bersaing membuat iklan 

semenarik mungkin sebagai sajian pembuka dalam pemasaran dunia 

marketing.  

Seiring dengan perkembang kebutuhan akan sepeda motor, banyak 

bermunculan penawaran kepemilikan sepeda motor dengan cara kredit yang 

dilakukan oleh pihak dealer maupun lembaga pembiayaan guna 

mempermudah seseorang untuk memiliki sepeda motor dengan cara 

mengangsur dengan bunga yang telah ditentukan dan demi kelangsungan 

roda keuangan dari suatu produk yang bersangkutan.  

Adapun penawaran kepemilikan sepeda motor melalui arisan sepeda 

motor sistem lelang yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat 

menengah kebawah. 

“Umumnya barang yang dijadikan obyek arisan adalah uang, ada pula 
yang berupa bahan pokok, seperti sembako. Bahkan di beberapa kalangan 

menengah atas menjadikan barang mewah sebagai bahan undian dari 
arisan mereka, seperti rumah atau mobil mewah berdasarkan kesepakatan 
yang telah disetujui bersama.”1 

 
“Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai 

daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, 
misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, 
bahkan tempat ibadah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan 

berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, 
saling “memberi” dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan.”2 

                                                                 
        

1
Andy. 2012. Arisan, Kebersamaan yang Menyenangkan. Okto Magazine 

http://m.oktomagazine.com/arsip/3696..kebersamaan.yang.menyenangkan diakses 22 Desember 

2012. 

        
2
 Srining Astutik. 2008. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi 

Kasus Di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)”. Skripsi, Diajukan Kepada 

Muamalat Fakultas Syarì ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

http://m.oktomagazine.com/arsip/3696..kebersamaan.yang.menyenangkan


3 

 

Seperti yang penulis ketahui di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar 

juga terdapat program Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang yang 

diselenggarakan oleh CV. Patria Multindo Perkasa. Kegiatan arisan tersebut 

sudah berlangsung sejak tahun 2004, jauh sebelum berdirinya CV. Patria 

Multindo Perkasa yaitu pada tahun 2008. Tujuan diadakannya arisan sepeda 

motor sistem lelang tersebut yaitu, untuk memudahkan kepemilikan motor 

baru bagi anggota dan membangun komunitas yang kuat dalam ekonomi 

kerakyatan bagi anggota arisan motor ini.  

Kedepan diharapkan motor bisa dibeli dengan harga yang murah. 

Dengan mengusung konsep arisan motor yang di kelola secara profesional 

transparan jujur dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya di 

lapangan banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan, sehingga 

ada pihak-pihak yang dirugikan. 

Dalam pelaksanaan arisan sepeda motor, tidak jarang terjadi problem 

antara peserta arisan dengan pengurus arisan. Masalah yang paling sering 

muncul adalah terkait keterlambatan pembayaran angsuran hingga berbulan-

bulan lamanya, pemenang arisan lelang yang kabur dan tidak melunasi sisa 

angsurannya, sampai penarikan sepeda motor hasil arisan bagi peserta arisan 

yang tidak sanggup membayar angsuran. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih mendalam tentang praktek arisan sepeda motor sistem lelang 

dengan judul ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS ARISAN SEPEDA 
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MOTOR SISTEM LELANG (Studi di CV. Patria Multindo Perkasa, 

Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar). 

 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana analisis yuridis praktek arisan sepeda motor sistem lelang di 

CV. Patria Multindo Perkasa, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar? 

2.  Bagaimana upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi oleh peserta arisan 

sehingga merugikan pengurus dalam arisan sepeda motor sistem lelang di 

CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1.   Untuk mengetahui analisis yuridis sosiologis praktek arisan sepeda motor 

sistem lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, Kecamatan Wlingi, 

Kabupaten Blitar. 

2.   Untuk mengetahui cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi oleh peserta 

arisan sehingga merugikan pengurus dalam arisan sepeda motor sistem 

lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten 

Blitar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan bagi penulis untuk dapat 

memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum mampu 
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menjadi referensi serta bahan studi lanjutan bagi pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi: 

a. Penulis 

1) Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang hukum 

khususnya bidang hukum perdata. 

2) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dan pemahaman 

penulis mengenai praktek arisan sepeda motor sistem lelang 

serta mengetahui upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi 

oleh peserta arisan sehingga merugikan pengurus dalam arisan 

sepeda motor sistem lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, 

Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. 

b. Masyarakat 

Untuk menambah wawasan masyarakat agar lebih selektif dan 

berhati-hati dalam mengikuti arisan sepeda motor sistem lelang agar 

tidak dirugikan satu sama lain.  

E. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

yuridis sosiologis dimana pembahasan berpedoman pada peraturan, pokok-

pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar yang dapat dijadikan arahan 
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untuk menganalisis gejala hukum yang timbul dan kemudian diarahkan pada 

aspek sosiologis berupa kenyataan dalam masyarakat.  

1. Metode Pendekatan. 

Uraian serta pembahasan masalah menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis.  

“Menurut Muslan pendekatan sosiologis yuridis yakni melihat 
hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Yuridis, yaitu 
pendekatan dari aspek hukum. Sedangkan sosiologis merupakan 

pendekatan dengan kejadian atau kenyataan yang ada di 
masyarakat”.3  

 
Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai analisis yuridis 

sosiologis arisan sepeda motor sistem lelang di CV. Patria Multindo 

Perkasa, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.  

2. Lokasi Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di CV. Patria 

Multindo Perkasa, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Karena tingkat 

pengambilan sepeda motor melalui arisan cukup tinggi namun tanpa 

disertai dengan pemngetahuan tentang hukum bagi peserta arisan sepeda 

motor sistem lelang, sehingga menurut penulis CV. Patria Multindo 

Perkasa, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar merupakan tempat yang 

tepat untuk dilakukan penelitian. 

3. Jenis data 

a. Data Primer 

                                                                 
       3 Muslan Abdurrahman,  2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

hal. 103. 
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Merupakan jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber informasi yang 

utama4 yaitu: 

1)  Dokumen tertulis dari tempat penelitian yaitu CV. Patria Multindo 

Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar. 

2)  Hasil wawancara dari responden yang bersangkutan yaitu wakil 

ketua pengurus paguyuban dan peserta arisan sepeda motor sistem 

lelang CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, 

kabupaten Blitar. 

b. Data Sekunder 

Merupakan jenis data yang mendukung, serta memberikan 

tafsiran terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari 

buku, jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel, media elektronik, 

maupun internet.5 Bahan hukum sekunder yang terkait dengan 

penulisan hukum ini  antara lain : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

3) Keputusan Menteri Perdagangan dan Kopreasi No. 34/K/II/1980 

tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual 

Beli Dengan Angsuran dan Sewa (renting); 

4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

                                                                 
        

4
 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

Hal. 18. 

        
5
 Ibid.  
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5) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/Pmk.012/2006 Tentang 

Perusahaan Pembiayaan 

6) Buku-buku yang revelan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Data Tersier 

Merupakan jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang 

diperoleh dari :6 

1. Kamus, dan 

2. Buku-buku yang relevan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

teknik sample dimana penulis memilih beberapa bagian dari populasi yang 

akan dijadikan sebagai objek penelitian antara lain: 

a. Wawancara 

Menurut J. Moleong wawancara (interview) adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.7 Wawancara merupakan metode bertatap 

muka secara langsung dengan responden mengenai fakta-fakta yang 

ada dan pendapat maupun persepsi responden yang mana nantinya 

penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

responden untuk mengetahui masalah yang diteliti. Yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini adalah:  

                                                                 
        

6
 Ibid. 

        
7
 J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal. 

186. 
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1) Peserta arisan yang melakukan wanprestasi sebanyak 25% (dua 

puluh lima persen) dari seluruh peserta yang melakukan 

wanprestasi pada tahun 2012.  

Keseluruhan peserta arisan yang melakukan wanprestasi 

merupakan populasi. Populasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian.8 Sampel diambil dengan menggunakan teknik random 

sampling, yaitu cara pengambilan secara random (tidak pandang 

bulu), artinya setiap elemen dari populasi mendapat kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel.9 

2) Direktur CV. Patria Multindo Perkasa merangkap sebagai wakil 

pengurus harian arisan sepeda motor sistem lelang, yaitu Ibu 

Katharina Kristiana Wijayanti.  

Direktur CV. Patria Multindo Perkasa merangkap sebagai 

wakil pengurus harian arisan sepeda motor sistem lelang 

merupakan populasi sekaligus sampel dari penelitian, selain itu 

juga merupakan responden yang telah dipilih secara purposive 

sampling. 

b. Dokumentasi 

Merupakan pengumpulan data-data dengan cara mencatat dan 

memanfaatkan data yang berhubungan dengan arisan sepeda motor 

sistem lelang dalam CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, 

kabupaten Blitar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

                                                                 
         

8
 Pedoman Penulisan Hukum. Op.Cit. hal. 18. 

         
9
 Muslan Abdurrahman. Op.Cit. hal. 105. 
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c. Studi Kepustakaan 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, karya 

ilmiah, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan objek yang diteliti.  

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penulisan hukum sosiologis adalah melalui 

analisa deskriptif kualitatif.10 Menurut Muslan kualitatif merupakan data 

yang tidak berbentuk angka, artinya data dituturkan melalui uraian-uraian 

kalimat semata.11  

“Sedangkan penelitian kualitatif menurut J. Moleong adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”12  

 

Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa dengan menggunakan 

cara pengumpulan data serta informasi yang diperoleh dari data primer dan 

data sekunder secara jelas sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang diteliti. 

 Sebagaimana dengan hal tersebut di atas, maka penulis mengamati 

permasalahan mengenai pelaksanaan praktek arisan sepeda motor sistem 

                                                                 
        

10
 Pedoman Penulisan Hukum. Loc.Cit.  

        
11

 Muslan Abdurrahman. Op.cit. hal. 112. 

        
12

 J. Moleong. Op.cit. hal. 6. 



11 

 

lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten 

Blitar, serta cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi oleh peserta arisan 

sehingga merugikan pengurus dalam arisan sepeda motor sistem lelang di 

CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar.  

Selain itu penulis juga menganalisa dengan menggunakan instrument 

hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Menteri Perdagangan dan Kopreasi 

No. 34/K/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire 

Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (renting), Peraturan 

Menteri Keuangan No. 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan 

Pembiayaan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar bagi keseluruhan penulis 

yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas tinjauan pustaka meliputi deskripsi dan uraian 

mengenai berisi bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat para sarjana dan 

kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait analisis 

yuridis arisan sepeda motor sistem lelang di CV. Patria Multindo Perkasa 
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kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar serta cara penyelesaian bila terjadi 

wanprestasi oleh peserta arisan sehingga merugikan pengurus dalam arisan 

sepeda motor sistem lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan 

Wlingi, kabupaten Blitar. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dikaji 

dan dianalisis secara sistematis mengenai analisis yuridis arisan sepeda motor 

sistem lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten 

Blitar serta cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi oleh peserta arisan 

sehingga merugikan pengurus dalam arisan sepeda motor sistem lelang di CV. 

Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diangkat terkait analisis yuridis arisan sepeda motor sistem 

lelang di CV. Patria Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar 

serta cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi oleh peserta arisan sehingga 

merugikan pengurus dalam arisan sepeda motor sistem lelang di CV. Patria 

Multindo Perkasa, kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar. 

 


