
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelesaiam sengketa dalam praktek perjanjian lembaga sewa 

guna memiliki posisi yang kuat bila di bandingkan dengan pembeli. Hal 

ini, dikarena adanya resiko yang tidak mau diambil oleh pihak sewa guna 

apabila terjadinya kemacetan dalam angsuran yang telah ditetapkan 

kedua belah pihak. Maka dibuatlah klausula-klausula yang memberikan 

hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut 

perjanjian yang dilakukannya. Jika  terjadi persoalan, umumnya yang 

ditarik adalah obyek dari perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang 

akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah 

Hakim.  

Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual 

menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek sewa guna 

(otomotif) secara langsung. Sepeti halnya suatu perjanjian antara  pelaku 

usaha yang pada umumnya lebih kuat, dihadapkan dengan pihak 

konsumen yang cenderung mempunyai posisi lemah, bagi pihak yang 

lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila mereka membutuhkan 

jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui 

semua syarat-syarat yang diajukan kepadanya, tanpa menghiraukan 

apakah konsumen mengetahui dan atau memahami urusan perjanjian 
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tersebut atau  tidak, dan sebaliknya, apabila bagi pihak yang tidak 

menyetujui syarat-syarat yang diajukan kepadanya, maka harus 

meninggalkan atau tidak mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha 

tersebut.1 

Saat ini banyak sekali di jumpai kasus-kasus pelanggaran 

konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari kualitas produk 

yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas produk yang tidak 

sesuai dengan iklan yang ditawarkan, informasi hadiah yang 

menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain 

yang sangat merugikan konsumen. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, 

menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam 

suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian 

jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang 

kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut 

kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara, 

harus diketahui terlebih dahulu, apakah suatu objek tersebut sudah 

dijaminkan fidusia atau tidak. 

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di 

kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia 

tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai 

                                                             
1Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis 

danPerkembangan Pemikiran, ( Bandung: Nusamedia, 2008), hal.57 
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hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang 

melakukan eksekusi, seperti penarikan mobil atau motor atas suatu objek 

yang di sengketakan dalam perjanjiaan kredit (Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang 

dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan 

mobil atau motor tersebut.  

Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi 

atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan mobil atau motor 

oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu 

merupakan perbuatan melawan hukum. Sejak 2012, Kementerian 

Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk 

menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak 

pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan 

No.130/PMK.010/2012). Tindakan leasing melalui debt collector yang 

mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci mobil atau 

motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk 

kategori perampasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 368 

KUHP.  Selain itu, tindakan demikian termasuk pelanggaran terhadap 

hak-hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen). 

Maka tindakan penarikan paksa terhadap kendaran konsumen dan 

pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 

Namun, terkait hutang yang konsumen miliki tetap harus dibayarkan 



4 

 

 
 

sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap 

permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya, (1) Mengupayakan 

mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); (2) 

Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak kepolisian; (3) 

Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri 

terkait penarikan kendaraan secara paksa.  

Berkaitan dengan aspek hukum perdata mengenai perlindungan 

konsumen, ternyata telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan disahkannya Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, maka beberapa sengketa akibat perjanjian 

dapat diatasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur 

tentang tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku 

usaha, ketentuan pencantuman klasula baku, tanggung jawab pelaku 

usaha, pembinaan dan pengawasan, tentang Badan Perlindungan 

Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 

Khusus penyelesaian sengketa diatur di dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :  

1. Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat 

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum. 
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2. Ayat (2). Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan 

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

3. Ayat (3). Penyelesaikan sengketa di luar pengadilan 

sebagaiman dimaksudkan pada ayat (2) tidak menghilangkan 

tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

4. Ayat (4). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian konsumen 

di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.2 

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) tentang Gugatan 

atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan; 

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang 

sama; 

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau 

yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan 

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 

                                                             
2 Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen Republik 

Indonesia. 

 



6 

 

 
 

adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 

4. Pemerintah dan/atau instanasi terkait apabila barang dan/atau 

jasa yang dikonsumsi atau dimanfaakan mengakibatkan 

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 

sedikit. 

Kemudian terdapat dalam ayat (2) Gugatan yang diajukan oleh 

sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. Ayat (3). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau 

korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Berdasarkan undang-undang diatas bahwa ada dua (2) cara 

penyelesaian sengketa yang ditempuh dan diserahkan kepada masing-

masing pihak yaitu melalui gugatan ke pengadilan negeri dan/atau ke 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini dibentuk di 

setiap daerah tingkat 2 (pasal 49 UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen). BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa 

konsumen diluar pengadilan, dan badan ini mempunyai anggota-anggota 

dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Di Jakarta telah 

dibentuk BPSK dimana berdasarkan hasil penelitian penulis, BPSK 

menerima banyak pengaduan sengketa akibat perjanjian pembiayaan. 

Contoh Kasus dapat dilihat sebagaimana diuraikan di bawah ini : 
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1. Contoh Kasus :  

Penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan 

oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. 

Masalahnya, kasus yang masih kerap terjadi di Kota/ Kabupaten 

Tangerang. Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan 

oleh debt collector tidaklah diperbolehkan. Menurut prosedur 

penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang 

pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Kasus penyitaan 

hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan 

Fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh meminta 

paksa melalui jasa debt collector,” yang biasa mangkal di Jalan. 

Pada saat dilakukan penyitaan oleh pihak pengadilan, pihak 

pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor 

tersebut. Dia menambahkan, apabila masih ada debt collector yang 

mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan, bagi pihak leasing 

dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan. 

Meminta paksa kendaraan bermotor di jalan merupakan 

tindak pidana kekerasan atau perampasan, bagi leasing dengan 

diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP 

dengan hukuman 12 tahun penjara. Dalam pelaksanaan dilapangan, 

ditemukan debt collector berhasil diamankan petugas/ aparat 

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html
http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html
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penegak hukum. Selanjutnya akan diberi pembinaan dan pengarahan, 

bila kedapatan nama atau orang yang sama dikemudian hari, maka 

polisi akan memproses secara hukum. Ulasan Hukum dan Pidana 

Debt Collector, Merampas Motor/ Mobil Kredit Laporkan Pasal 

Pencurian, Penipuaan dan Perampasan. Karena seringnya 

mendapatkan pengaduan dari konsumen tentang kelakuan debt 

collector yang beroperasi di jalan dengan seenaknya sendiri. 

Maka menyajikan ulasan Hukum dan Pidana Debt 

Collector, Merampas Motor/ Mobil Kredit Laporkan Pasal 

Pencurian, Penipuaan dan Perampasan. Menyita kendaraan nasabah 

kredit macet dan tidak peduli bahwa masalah utang piutang 

merupakan kasus perdata dapat diselesaikan lewat pengadilan 

perdata. Maraknya kasus pemaksaan dan penganiayaan oleh debt 

collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait 

pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara 

mengangsur/ mencicil. Penarikan atau perampasan Mobil/ Motor 

kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. dan tidak 

jarang debt collector bertindak sebagai pelaku kejahatan yang 

merampas secara paksa kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di 

jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki Perampok/ 

Maling, terhadap debt collector yang kerap bertindak kasar 

melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai 

motor atau mobil di jalan bebas. 

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html
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Infomasi yang dipublikasikan oleh pihak Kepolisian yang 

memperingatkan melalui akun media sosial facebook Humas Polres 

Jakarta Barat, rupanya, mencerahkan para konsumen kredit 

kendaraan yang senantiasa diancam para debt collector atau tukang 

tagih resmi maupun jasa tukang tagih bayaran kalangan leasing. 

Disebutkan bahwa pihak leasing tidak boleh mengambil motor, 

mobil maupun rumah apabila konsumen mengalami telat atau gagal 

membayar kredit. 

Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak tahun 2012 telah 

dibuat Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan 

pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Pihak 

Kreditur (Leasing) tidak berhak mengambil motor/ mobil/di rumah 

dengan seenaknya sendiri. Jika motor/mobil anda akan ditarik secara 

paksa oleh perusahaan leasing karena telat atau gagal membayar 

cicilan bulanan. Bahwa tidak perlu khawatir, sejak tahun 2012, 

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang 

melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara 

paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.3 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi 

perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. 

Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran/ 

cicilan. 

                                                             
3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 Tentang Pendaftaran 

Fidusia. 
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Tindakan Leasing melalui Debt Collector/Mata lelang yang 

mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindak 

pidana Pencurian. Bila pengambilan Motor dilakukan oleh 

Depkolektor dijalan' maka hal itu merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum, tindak pidana yakni Perampasan dapat dijerat 

pasal 365 KUHP tentang perampasan.4 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen Pasal 59 ayat (1) selain Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud. Dalam Undang-undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat (2) Penyidik Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang : 

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen; 

                                                             
4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Negara Republik 

Indonesia 



11 

 

 
 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidanan di bidang 

perlindungan konsumen; 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen; 

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat 

bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 

pidana di bidang perlindungan konsumen; 

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perlindunagn konsumen. 

Ayat (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Ayat (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Pasal 60 ayat (1) Badan penyelesaian sengeketa konsumen 

berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 

ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (3) Tata cara penetapan 
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sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dalam peraturan perundang-undangan.  

Pasal 61 Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 

dan/atau pengurusnya. Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 

13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, 

ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah). Ayat (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, 

dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) terhadap pelanggaran 

yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian 

diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

Pasal 63 terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat 

dijatuhkan hukuman tambahan, berupa : 

a. Perampasan barang tertentu; 

b. Pengumuman putusan hakim; 

c. Pembayaran ganti rugi; 

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian konsumen; 

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 

f. Pencabutan izin usaha. 
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Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dapat 

memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen serta 

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh 

perilaku pelaku usaha. Memperhatikan keadaan demikian, banyaknya isi 

perjanjian baku yang memberatkan atau merugikan konsumen 

sebagaimana diketahui lazimnya syarat-syarat dalam perjanjian baku 

adalah mengenai :5 

1. Cara mengakhiri perjanjian; 

2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian; 

3. Cara penyelesaian sengketa; dan 

4. Klausula eksonerasi. 

Perlindungan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas–

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 

hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) 

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

                                                             
5Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, 

(Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003) hal.5.  
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konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan pasal 2 UUPK 

menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha 

bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembagunan 

nasional, yaitu :  

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secra keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepeda 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.  

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keasmanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
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dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 6 

Terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 

perlindungan konsumen bertujuan : 7 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri;  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

d. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi;  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha menegnai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; dan 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat 

sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat 

                                                             
6 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 

Media, 2002) hal.30.  
7Ohanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, (Universitas Katolik Parahyangan, 

Bandung, 1999) hal.3. 
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setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase). Perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya 

transaksi (no conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan cara antara 

lain: 8 

1. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan 

memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya 

peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh 

perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada 

batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara 

konsumen dan pelaku usaha.  

2. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, 

dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela 

membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan 

waspada dalam menjalankan usahanya meliputi:9 

1. Bentuk perjanjian tertulis; 

2. Format perjanjian dibakukan; 

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha; 

4. Konsumen hanya menerima atau menolak; 

                                                             
8 Ibid, hal.3.  
9 Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut 

Perjanjian Baku Standard, (Makalah disampaikan pada Simposium Aspek-aspek Hukum 

Masalah Perlindungan Konsumen, diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman, Jakarta, 16-18 Oktober 1980), hal. 4. 
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5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan; 

Dalam uraian ini yang dimaksud dengan syarat-syarat perjanjian 

adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam 

pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat 

perjanjian meliputi ketentuan ketentuan mengenai:10 

a. Kewajiban dan hak pihak-pihak; 

b. Wanprestasi; 

c. Akibat wanprestasi; 

d. Tanggung jawab dan eksonerasi; dan 

e. Penyelesaian sengketa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, maka 

permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Adanya 

Tindakan Penarikan Sepihak Barang Leasing Oleh Perusahan 

Leasing ? 

2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Penarikan Yang Dilakukan 

Penarikan Sepihak Oleh Leasing ? 

 

 

                                                             
10 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitass Dalam Kontrak 

Komersaril (Penerbit: Prenadamedia Group 2014) hal. 108. 

 


