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I. PENDAHULUAN 

 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang terus 

meningkat mengakibatkan perusahaan membutuhkan alat yang cukup guna 

perkembangan dan promosi dan naiknya daya beli masyarakat terhadap 

kendaran bermotor, bagi masyarakat yang mampu akan membeli barang 

secara tunai sedangkan masyarakat yang memiliki modal terbatas dapat 

memperolehnya dengan cara sewa guna usaha (leasing). Sebagaimana yang 

diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan Nomor 

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. 

Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa 

meyewa.Karna memang dasarnya leasing merupakan suatu bentuk derivatif 

dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah 

sewa menyewa dalam bentuk khusus yang di sebut leasing itu atau kadang 

kadang di sebut sebagai lease saja, dan telah berubah fungsinya menjadi 

salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia sering di istilahkan 

dengan “sewa guna usaha”. 
1
 

       “Praktik dunia usaha menyebutnya sebagai perjanjian baku. Dalam 

perjanjian baku ini pihak yang lebih dominanlah yang menentukan isi 

perjanjian. Perjanjian disebut baku karena tidak ada yang dapat di 

negosiasikan mengenai isi perjanjian, pihak yang lemah hanya 

mempunyai pilihan setuju melaksanakan perjanjian atau tidak setuju 

melaksanakannya. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam 

pejanjian ini cendrung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut 

atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada”
2
. 

 

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar di izinkan oleh 

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atur 

dalam Bab V yang hanya terdiri atas satu Pasal yaitu Pasal 18.Pencantuman 

                                                             
1 Munir fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktik), PT.Citra Aditiya 

Bakti,Bandung,2002,hlm 7 
2 Gunawan Wijaya Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,PT.Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta,2001,hlm 42 
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klausula baku dalam peraktiknya banyak yang tidak mengindahkan 

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak 

pelaku usaha yang tidak memperhatikan atau tidak mentaati ketentuan 

tersebut, misalnya perjajian jual beli yang di tulis dengan huruf kecil dan 

bahasa yang berbelit-belit. 

Salah satu perusahaan leasingyang melaksanakan usaha pembiayaan adalah 

PT. WahanaOtoMitra Multiatra Finance merupakan perusahaan leasing 

yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan 

untuk kendaraan bermotor yang di dirikan pada tahun 1982. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen 

apabila perjanjian baku yang di buat oleh lessor (PT Wahana Oto Mitra 

Multiatra Finance) tidak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan 

Konsumen, 2. Bagaimana implementasi perjanjian baku yang dibuat pada 

PT Wahana Oto Mitra Multiatra Finance Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen ? 

          Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah a. Untuk mengetahui 

Bagaimana implementasi perjanjian baku yang dibuat pada PT Wahana Oto 

Mitra Multiatra Finance Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen 

apabila perjanjian baku yang di buat oleh lessor (PT Wahana Oto Mitra 

Multiatra Finance) tidak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan 

Konsumen 
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Adapun manfaat penelitian ini adalah a. Secara Teoritis, Untuk 

memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai kebulatan studi program 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan untuk 

memperluas cakrawala, wawasan, dan pengetahuan hasil penelitian ini di 

harapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan hukum khususnya hukum 

bisnis yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. b. Secara Praktis, 

Agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk 

memperbaiki kinerja, terutama bagi PT Wahana Oto Mitra Multialtra 

Finance dan pihak-pihak terkait serta seseorang untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian baku 

leasing kendaraan bermotor pada PT Wahana Oto Mitra Multialtra Finance. 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skrips ini yakni penelitian 

scara normatif dan empiris dengan metode pendekatan yaitu Pendekatan 

perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan sosiologis  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data 

Kepustakaan, dan b. Data Lapangan. Jenis Data digunakan adalah Data 

sekunder mencakup: 1) hukum primer, 2) Bahan hukum sekunder, 3) Bahan 

hukum tersier. Metode sampling yang digunakan adalah metode quota 

sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan metode 

sebagai berikut: 1. Data kepustakaan, 2. Data lapangan. Analisis Data dalam 

penelitian inimenggunakan analisis sebagai berikut: Deskriptif dan 

Kualitatif normative.  
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II. HASIL PEMBAHASAN 

Bentuk perlindungan hukum konsumen apabila perjanjian baku yang di 

buat oleh lessor (PT Wahana Oto Mitra Multiatra Finance) tidak sesuai 

dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. 

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang 

konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan 

pelaku usaha tersebut.Hukum perlindungan konsumen juga merupakan 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah 

yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku 

usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang 

menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. 

Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen 

diatur oleh   hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-

undang perlindungan konsumen
3
 

Perlindungan hukum kepada setiap konsumen merupakan hal yang 

semangkin penting disebabkan antara lain faktor-faktor yaitu yang pertama, 

kedudukan perekonomian yang relatif lemah dibandingkan produsen. Kedua, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak 

produktifitas dan efesiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau 

jasa. Ketiga, perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan 

dalam kontek lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi 

global.
4
 

Perjanjian baku pada PT WOM Finance sudah sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dalam 

perjanjian leasing pada PT WOM Finance sama dengan standar yang di 

                                                             
3
Ahmadi Miru,Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia,(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), hlm 9 
4
Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hlm 93. 
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izinkan oleh undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

yang di atur dalam Bab V Pasal 18 berbunyi : 1. Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan / atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan di 

larang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan 

atau perjanjian apabila : a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 

usaha, b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang di beli konsumen. c. Menyatakan bahwa pelaku usaha 

berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang dan 

atau jasa yang di beli 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 

di beli konsumen secara angsuran. e. Mengatur prihal pembuktian atas 

hilangnya kegunaan barang  atau pemanfaatan jasa yang di beli 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 induknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan 

baku, tambahan dan lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang di buat 

pihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang di 

belinya. h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan 

terhadap barang yang di beli konsumen secara angsuran. 2. Pelaku usaha 

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 

terlihat atau tidak dapat di baca secara jelas atau pengungkapannya sulit di 

mengerti. 3. Setiap klausula baku yang telah di tetapkan oleh pelaku usaha 
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pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi  ketentuan sebagaimana di 

maksud pada ayat 1 dan 2 di nyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku usaha 

wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang undang 

ini. 

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yaitu 

ada 2 dalam bentuk preventif dan represif sebagai berikut : 1. Perlindungan 

hukum secara preventif : a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari 

Segi Peraturan Perundang-undangan :  Adapun yang menjadi dasar hukum 

perlindungan konsumen, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut: Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN),Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaraan KonsumenPeraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (LPKSM), Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 

2001 tentang Pendaftaran LPKSM Perturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 

2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata 

Cara Pengajuan Keberatan Tehadap Keputusan BPSK Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa 

KonsumenKeputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

76/2010tentang Juknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, dan 
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Sekertariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. b. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi 

Kontrak : Prinsip The privity of Contrac menyatakan, pelaku usaha 

mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat 

dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. 

Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal–hal di luar yang diperjanjikan. 

Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (contractual 

liability). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku 

usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah 

pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. 

Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat 

merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen 

menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha 

dapat sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. 

Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan 

“kecil”, maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak 

tercakup dalam perjanjian. 

   Perlindungan hukum secara represif 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Pengadilan : Hukum 

yang responsif didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan yang 

ada. Akan tetapi moralitas yang tampak adalah moralitas kerjasama, 

sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu, 

ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif. 
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Terlepas dari hal tersebut, dalam hukum bisnis atau perjanjian selalu ada 

kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa. Sengketa yang perlu 

diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-

klausula perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya, maka 

hal ini dapat diselesaiakan melalui non litigasi (diluar pengadilan) dan 

litigasi (pengadilan). 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat mempermudah 

konsumen untuk melakukan proses beracara, mengingat karakteristik 

sengketa konsumen umumnya berskala luas (melibatkan banyak orang). 

Maka,dalam kaitan dengan karakteristik ini, proses beracara dalam hukum 

perlindungan konsumen mengenal, antara lain: 
5
 a. Small Claim : Small 

claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen, sekalipun 

dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya sangat kecil. Adapun alasan 

fundamental small claim diizinkan dalam perkara konsumen yaitu: 

Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata–

mata dari nilai uang kerugiannya,Keyakinan bahwa pintu keadilan 

seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan 

miskin, Untuk menjaga integritas badan–badan peradilan. b. Class Action : 

Gugatan perwakilan kelompok (gugatan kelompok) adalah pranata hukum 

yang berasal dari Common Law, nmun saat ini sudah diterima di hampir 

semua negara bertradisi Civil Law. UUPK mengakomodasikan gugatan 

kelompok (class action) ini dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (b). Ketentuan itu 

                                                             
5 http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-

preventif.html?m=1 diakses pada tanggal 7 november 2018 pukul 13 : 45 WITA 

http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-preventif.html?m=1
http://ayumilyuner.blogspot.com/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-preventif.html?m=1
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menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan 

oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 

Penjelasan dari rumusan itu menyatakan bahwa gugatan kelompok tersebut 

harus diajukan oleh konsumen yang benar–benar dirugikan dan dapat 

dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adanya bukti transaksi.  

 

Implementasi perjanjian baku yang dibuat pada PT WOM Menurut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

Perjanjian pembiayaan konsumen di wom finance terdiri dari 2 

halaman yakni halaman depan dan halaman belakang. Dalam perjanjian 

pembiayaan antara wom finance dan konsumen seperti kontrak pada 

umumnya terdiri dari 3 bagian yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan 

bagian penutup. 

Bagian pendahuluan dalam kontrak wom finance terdiri dari sub 

bagian pembuka, sub bagian komparisi, dan sub bagian recital. Dalam sub 

bagian pembuka, kontrak wom finance terdiri dari judul atau nama kontrak 

yakni “perjanjian pembiayaan” , nomor kontrak dan tanggal pembuatan 

kontrak. 

Pada sub bagian identitas para pihak atau komparisi, dalam kontrak 

wom finance tersusun atas pencantuman para pihak yang mengikatkan diri 

dalam kontrak dan pihak-pihak yang menandatangani kontrak – kontrak 

tersebut, yang terdiri atas 3 pihak yakni pihak wom finance (selaku 

kreditor), pihak konsumen (selaku debitur), dan pihak ketiga (selaku 

penjamin). 
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Bagian isi dalam kontrak wom finance terdiri dari tiga pasal pada 

halaman depan. Sedangkan pada halamn belakang terdapat 16 (enam 

belas) syarat syarat perjanjian yang telah di tetapkan secara sepihak oleh 

pihak wom finance. Secara umum klausula –klausula yang ada dalam 

bagian isi kontrak wom finance tersebut terdiri atas klausula transaksi dan 

klausula ketentuan umum. Dalam kontrak wom finance, klausula transaksi 

tercantum di dalam pasal 1 dan pasal 2 sedangkan klausula ketentuan 

umum di cantumkan dalam pasal 3 yang juga melingkupi 16 syarat-syarat 

perjanjian yang ada di halaman belakang kontrak wom finance. 

Pasal 1 dalam perjanjian pembiayaan wom finance berisi tentang 

fasilitas pembiayaan yaitu debitur menerima fasilitas pembiayaan dari 

wom finance untuk pengadaan barang dan / atau yang di beli dan di 

perlukan oleh debitur dari penyedia barang dan / atau jasa dengan tujuan 

untuk pemakaian / konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktifitas 

usaha) dengan cara pembiayaan dengan secara angsuran sebagaimana di 

uraikan dalam pasal 2 perjanjian (untuk selanjutnya di sebut fasilitas 

pembiayaan). 

Pasal 2 dalam perjanjian pembiayaan yang terdiri dari jumlah 

pembiayaan bunga,besar angsuran perbulan,jangka waktu angsuran , dan 

mulainya angsuran pertama, tujuan penggunaan objek pembiayaan, biaya 

jasa hukum  dan  notaris (jika ada), biaya administrasi dan besarnya uang 

muka jaminan. 
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Pasal  3 berisi tentang rincian objek pembiayaan sepeda motor yang 

terdiri dari merek motor, nomor mesin,nomor rangka,nomor BPKB, nomor 

faktur. 

Pasal 3 poin 3. 2 memuat menyatakan konsumen atau debitur dan / 

atau penjamin tunduk pada syarat – syarat perjanjian yang terletak di 

halaman belakang perjanjian pembiayaan konsumen wom finance, 

pemberian kuasa mutlak dari konsumen dan atau penjamin kepada wom 

finance selaku pihak kreditor. 

Pada bagian penutup yang tercantum dalam halaman depan kontrak 

wom finance terdiri dari sub bagian kata penutup dan sub bagian 

penempatan tanda tangan yang tercantum di bagian bawah pada halaman 

depan kontrak wom finance. 

Dari sejumlah pasal dan syarat- syarat perjanjian konsumen pada 

wom finance yang telah di sebutkan sebelumnya, penyusun berpendapat 

bahwa terdapat beberapa ketentuan  dan syarat- syarat perjanjian dalam 

kontrak wom finance yang sesuai dengan klausula baku dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen karena tidak mencantumkan yang 

dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan KonsumenPasal 18 ayat (1) 

yaitu : a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. b. 

Menyatakab bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali 

barang yang dibeli konsumen. c. Manyatakan bahwa pelaku usaha berhak 

menolak penyerahan kembali yang yang dibayarkan atas barang dan/atau 

jasa yang dibeli oleh konsumen. d. Menyatakan pemberian kuasa dari 

konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 
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langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibelikan 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. Menyataka bahwa 

konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 

tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran.  
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap pokok dari 

skripsi ini dan menjadi inti sari dari uraian dalam bab-bab sebelumnya. maka 

dapat disimpulkan yaitu : 1. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian 

leasing pada PT WOM Finance sama dengan standar yang di izinkan oleh 

undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di atur 

dalam Bab V Pasal 18. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen  

perjanjian baku ada 2 yaitu secara preventif berupa Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dari Segi Peraturan Perundang-undangan, Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Kontrak dan secara represif yaitu 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Pengadilan. 2. 

Perjanjian Pembiayaan konsumen yang diadakan oleh Wom Finance adalah 

perjanjian baku yang berisi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan 

secara sepihak oleh WOM Finance. Penggunaan klausula baku dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen di WOM Finance sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Mengenai Klausula baku 
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Saran 

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini penyusun akan mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut : 1. Diharapkan kepada pelaku usaha dalam 

hal ini adalah lessor tidak membuat perjanjian yang memberatkan konsumen 

terutama konsumen ekonomi kebawah. 2. Diharapkan kepada pelaku usaha 

agar memberikan hak kepada konsumen untuk memberikan masukan atas isi 

perjanjian yang dinilai tidak mampu dipenuhi atau melanggar. 
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