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ABSTRAK 

 

 

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu sarana pembiayaan terhadap konsumen 

yang dilakukan oleh lembaga keuangan nonbank selain lembaga pembiayaan leasing, 

factoring, kartu kredit, modal ventura dan lain sebagainya. Dalam pembiayaan 

konsumen, kegiatan pembiayaan dimaksudkan untuk pengadaan barang sesuai 

kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran  oleh konsumen 

berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut 

mencantumkan klausul-klausul eksenorasi yang menyebabkan ketidakseimbangan 

posisi salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak konsumen. Di Indonesia 

perlindungan terhadap konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk membuat Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen harus memperhatikan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang klausula baku.  

Keywords :  Perlindungan Konsumen, Perjanjian, Pembiayaan Konsumen 

 

A. Pendahuluan 

Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada 

supplay, yang menciptakan institusi tradisional dimana pihak yang kelebihan dana 

akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana
2
. Lembaga 

Pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku pada tanggal 18 Maret 2009 dan 

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

Pembiayaan, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 

1988 tanggal 20 Desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan 

                                                           
1
 Dosen Hukum Perdata  Fak. Hukum Universitas Jambi. 

 
2
Munir Fuady, Hukum Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal 

Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Citra Aditya Bakti, Bandung; Cet. Ke-1, 1995, hal 1.   



Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober, 2015 

 

  

Hal 107 

 

  

Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 

angka1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan  pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal
3
. 

Adapun yang menjadi bentuk-bentuk lembaga pembiayaan tersebut, antara 

lain: 

1. Sewa guna usaha (leasing); 

2. Modal Ventura (venture capital); 

3. Perdagangan surat berharga; 

4. Anjak piutang (factoring); 

5. Usaha kartu kredit; 

6. Pembiayaan konsumen
4
.  

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah 

kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 

dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah 

Consumers Finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan finansial
5
. Pembiayaan konsumen tergolong dalam sale credit, karena 

konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan 

kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. 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.
6
. 

Dalam perjanjian kredit melalui pembiayaan konsumen mengakibatkan 

adanya hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen 

yang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam perikatan tersebut 
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dikenal suatu asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan apa 

saja yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Peerjanjian pembiayaan 

konsumen  merupakan pengembangan dari hukum perjanjian diluar Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.    

Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya perjanjian 

sudah dibuat dalam suatu  kontrak baku, sehingga konsumen bisa memilih untuk 

sepakat atau tidak. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai 

debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaa n konsumen sebagai 

kreditur. Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidak seimbangan posisinya 

dalam suatu perjanjian, maka dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana 

dalam undang-undang tersebut memuat tentang larangan pencantuman klausul baku 

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku. Oleh karena itu, maka perlu dilihat dalam pembuatan suatu perjanjian 

apakah ketentuan ini dipatuhi oleh para pelaku usaha sebagai kreditur, dimana 

perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak merugikan salah satu pihak. 

Dalam hal ini konsumen yang cenderung berada di posisi yang lemah sehingga dapat 

merugikan konsumen sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum 

perlindungan konsumen dan kebutuhan perlindungan terhadap konsumen.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini dibahas bagaimanakah 

penerapan klausula eksenorasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen? 

 

C. Pembahasan 

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). 
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Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak dan 

kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum
7
.  

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji 

kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang 

tersebut disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 

dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain 

berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu 

disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan 

debitur
8
.    

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai 

berikut
9
: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Dalam pasal tersebut menganut asas kebebasan berkontrak, maka para 

pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat membuat suatu perjanjian 

sesuai dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of 

contract adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang 

diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban 

umum
10

.  
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Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum 

perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut
11

: 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian  

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian. 

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan 

dibuatnya.  

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang 

bersifat opsional. 

 

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, para 

pihak tidak hanya membuat satu macam perjanjian, tetapi juga diikuti oleh perjanjian 

tambahan atau accesoir. Dalam perjanjian pembiayaan ini, perjanjian pokoknya 

adalah perjanjian pembiayaan, sedang perjanjian tambahannya dapat berupa 

perjanjian pemberian jaminan fiducia, perjanjian alih debitur, perjanjian pemberian 

kuasa
12

.   

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua 

pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi 

pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini 

ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk 

penyediaan dana untuk pembelian kendaraan bermotor dengan dasar kepercayaan 

bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.  

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, biasanya pihak perusahaan 

pembiayaan sudah menentukan sendiri substansi perjanjian yang dibuat dalam 

bentuk tertulis berupa kontrak standar (baku). Yang mana dalam hal ini, pihak 

konsumen tidak ikut serta dalam menentukan substansi perjanjian tersebut, mereka 

hanya menerima atau menolak kontrak atau perjanjian tersebut. Pada umumnya 

konsumen diminta untuk membaca dan memahami isi perjanjian, apabila konsumen 
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sudah mempelajari dan menerima isi perjanjian tersebut, mereka diminta 

menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut
13

.    

Pada umumnya substansi perjanjian pembiayaan konsumen terdiri dari: 

1. Judul perjanjian 

2. Komparisi 

3. Substansi 

4. Penutup 

2. Pengaturan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  

Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yang dimaksud 

dengan konsumen adalah pembeli kendaraan bermotor. 

Guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen maka diperlukan 

adanya hak dan kewajiban konsumen. Adapun kewajiban konsumen menurut Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:  

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,  

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,  

3. membayar sesuai dengan nilai tukar,  

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

Disamping kewajibannya tersebut,menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mempunyai hak yaitu 

sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

diijanjiikan; 
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memakai istilah “pelaku usaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3, pelaku 

usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk 

dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, 

pedagang, distributor, dan lain-lain
14

.  

 

Dalam perjanjian pembiayaan ini yang bertindak sebagai produsen atau 

pelaku usaha adalah perusahaan pembiayaan konsumen. 

Untuk menjaga keseimbangan konsumen dan pelaku usaha, maka dalam 

undang-undang ini pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak pelaku 

usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 6 

adalah sebagai berikut
15

 : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 
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e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

    

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen sebagai berikut
16

: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau  mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen”. 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, bahwa perjanjian standar/kontrak baku 

itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terlebih-

lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana pada akhirnya kepentingan 

masyarakatlah yang didahulukan
17

.       

Menurut St. Remy Syahdeini, perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu 

kenyataan yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Sehingga diperlukan aturan hukum 
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untuk mengaturnya sehingga tidak dipersalahgunakan atau menimbulkan kerugian 

bagi pihak lain
18

. 

Asas kebebasan berkontrak, ternyata bukan bebas mutlak, karena adanya 

beberapa pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini 

yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas, antara lain: 

1. Pasal 1320 ayat (1), dimana asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas 

konsesualisme. Maksudnya bahwa kebebasan para pihak untuk menentukan 

isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. 

2. Pasal 1320 ayat (2), menetukan bahwa kebebasan orang untuk membuat 

kontrak dibatasi oleh kecakapan untuk membuat kontrak. 

3. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337, menentukan bahwa para pihak tidak bebas 

untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh 

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

4. Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk membuat 

kontrak sepanjang menyangkut objek kontrak. 

5. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dslam 

melaksanakan kontrak
19

.  

     

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, sekalipun asas kebebasan berkontrak yang 

diakui KUH Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, 

tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini menimbulkan 

ketidakseimbangan dan ketimpangan apabila para pihak yang membuat kontrak tidak 

sama kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang tidak sama
20

. 

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur mengenai pengusaha dalam menawarkan produk atau 

komoditas yang ditujukan untuk diperdagangkan hendaknya dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yaitu sebagai 

berikut
21

 : 

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 

setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
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b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 

yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 

yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.    

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya 

sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya 

sulit dimengerti. 

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen 

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan 

undang-undang ini.  

  

Undang-undang Perlindungan konsumen tidak melarang adanya klausul 

baku dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang tidak 

bertentangan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 tersebut diatas. Pembatasan 

atau pelarangan untuk memuat klausula baku tertentu dalam perjanjian, dimaksudkan 

untuk mencegah penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih 

kuat, dan merugikan pihak yang lemah
22

  

Klausula baku yang sering diterapkan dalam perjanjian pembiayaan antara 

lain, yaitu: 

1. Wewenang untuk sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. 

2. Wewenang untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh konsumen atau 

pemilik kendaraan. 
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Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 138.  
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3. Wewenang untuk menjual barang jaminan, dan memperhitungkan seluruh 

hutang-hutang konsumen dari hasil penjualan barang jaminan secara sepihak. 

4. Dapat merubah tingkat suku bunga. 

5. Dapat menentukan besarnya denda tunggakan dan biaya-biaya lainnya yang 

dibebankan kepada debitur secara sepihak.  

6. Dapat membuat surat kuasa kepada konsumen yang mengizinkan tindakan 

memasuki ruangan tempat tinggal  atau kantor pemberi kuasa atau tempat lain 

kendaraan tersebut berada. 

7. Dapat mengalihkan barang objek perjanjian kepada pihak lain. 

8. Perusahaan Pembiayaan konsumen  dapat menjatuhkan biaya finalty nego (biaya 

yang dikenakan terhadap pelunasan angsuran yang dilakukan oleh konsumen 

sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, biaya tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di suatu perusahaan). 

Berdasarkan klausula baku yang sering diterapkan oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen diatas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) dan (b) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebenarnya memberikan contoh 

pengalihan tanggung jawab itu, seperti pelaku usaha dapat menolak penyerahan 

kembali uang  yang telah dibayar konsumen
23

. 

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen ayat 1, menyatakan bahwa: 

“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 

miliar rupiah)”. 

   

Menurut Sriwati pengaturan terhadap klausula baku dimaksudkan agar 

masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian dan memiliki 

posisi yang sama dengan pelaku usaha
24

. Serta memberikan gambaran bahwa perlu 

adanya suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan perjanjian 

baku , yang tentu saja merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Peraturan ini 
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Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, hal 145.  

 
24

Ibid, hal 147.  
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diharapkan dapat menjadi tonggak awal untuk adanya keseimbangan dalam 

penempatan pihak dalam suatu perjanjian
25

.  

 

D. Penutup 

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka mengenai penerapan 

klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan salah satu pengembangan dari 

berbagai perjanjian di luar KUH Perdata. Perusahaan Pembiayaan merupakan 

lembaga yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen 

dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Bentuk perjanjian 

pembiayaan konsumen pada umumnya dibuat dalam bentuk klausula baku, dimana 

konsumen tidak dapat menentukan substansi dari perjanjian pembiayaan yang 

disepakatinya. Sehingga UUPK tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif 

terhadap konsumen. Kurangnya pemahaman konsumen, pelaku usaha dan aparat 

penegak hukum terhadap perlindungan konsumen mengakibatkan pelanggaran 

terhadap hak-hak konsumen masih sering terjadi.  
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