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RINGKASAN 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana akan transportasi, maka 
diperlukan suatu lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam 
bentuk sewa guna usaha. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih permasalahan 
tentang perjanjian kredit motor melalui lembaga pembiayaan PT. Summit Oto Finance  
Selong Kabupaten Lombok Timur khususnya tentang penyelesaian wanprestasi dan 
overmacht yang terjadi pada proses perjanjian kredit motor tersebut. Metode yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, pengumpulan data yang dilakukan 
adalah meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi 
yang sering terjadi dalam perjanjian kredit motor melalui PT. Summit Oto Finance Selong 
Kabupaten Lombok Timur adalah masalah keterlambatan pembayaran angsuran, pemindah 
tangan obyek perjanjian tanpa sepengetahuan kreditur yang dilakukan oleh debitur. 
Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut adalah dengan 
cara memberikan surat pemberitahuan, surat teguran 
 
Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Sewa-Beli Kendaraan Bermotor. 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to meet the funding needs for transportation, a financing institution 
is required to fulfill transportation needs in the form of lease. With this background the 
authors choose the issue of motorcycle loan agreement through the financing institution of 
PT. Summit Oto Finance Selong Branch, especially about the settlement of wanprestasi 
and overmacht that occurred in the motor credit agreement process. The method used in 
this study is the method of juridical empirical approach, the research specification used is 
descriptive analytical, data collection is done is covering primary data and secondary data. 
The results of the study indicate the frequent wanprestasi in motorcycle loan agreement 
through PT. Summit Oto Finance Selong Branch is a matter of late payment of installment, 
hand transfer of object of agreement without the knowledge of creditor by debtor. 
Settlement of wanprestasi done by the debtor is by giving notification letter 

 
Keywords: Credit Agreement, Motor Vehicle Lease. 



I. PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian Indonesia, diikuti pula oleh perkembangan berbagai 

bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum 

yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab 

tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah kerena pesatnya kegiatan bisnis yang 

dilakukan dalam masyarakat modren dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh 

masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan 

jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memilikim dana yang terbatas. 

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, sebagaimana 

yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, 

kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat 

syahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat 

perjanjian, Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan 

hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. 

Salah satu bentuk perjanjiaan adalah perjanjian sewa beli. Sewa-beli sebenarnya 
adalah suatu macam jual beli, setidak - tidaknya sewa-beli mendekati jual beli daripada 
sewa-menyewa, meskipun sewa-beli merupakan suatu campuran dari kedua-duanya dan 
diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire- purchase Act 1965 ia dikontruksikan 
sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa” dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli 
barang yang disewanya. Maksud ke dua belah pihak adalah setuju pada perolehan hak milik 
atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) 
dilain pihak. Jadi sewa beli adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, 
dengan akibat hukum si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru 
kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa 
berubah menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya.1  

Dalam perjanjian sewa-beli tidak ada hukum yang mengatur, tetapi dalam praktek 

memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian KUHPerdata 

                                                             
1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Penerbit Bandung, 1981, hlm. 65. 



menganut sistem kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang berbunyi : 

“semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang - undang bagi 
mereka yang membuatnya”. 

Kebebasan itu, meliputi kebebasam untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak, 

pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis.2  

Dalam perjanjian sewa-beli merupakan perjanjian innominal atau perjanjian tak 

bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam 

undang-undang. Sewa beli dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan diberbagai daerah di 

Indonesia, tidak terkecuali di Selong Kabupaten Lombok Timur. Salah satu perjanjian sewa-

beli yang banyak diminati oleh masyarakat luas adalah sewa beli kendaraan bermotor. 

Karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat mendukung semua kegiatan 

manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu kebutuhan sepeda 

motor sangatlah tinggi. 

Sistem yang digunakan dalam perjanjian sewa-beli menggunakan sistem pembiayaan 

atau perjanjian pembiayaan. Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari terjemahan bahasa 

Inggris, yaitu “finance contract”. Lembaga pembiayaan memang relatif masih muda jika 

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Meskipun lembaga 

pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan lembaga perbankan, 

namun dilihat dari pandangan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga 

pembiayaan dan lembaga keuangan perbankan berbeda. Perjanjian pembiayaan lebih 

menekankan fungsi pembiayaan yaitu berkaitan penyediaan dana untuk pembelian barang 
                                                             

2 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata (1). Penerbit Jakarta, 2008, hlm. 1 
. 



dari penjual barang yang dibuat antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau 

penerima fasilitas untuk membiayai dalam pembelian barang. 

Kegiatan lembaga pembiayaan non bank ini bermacam-macam antara lain adalah 

sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan 

perdagangan kartu kredit. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengkaji lebih dalam 

mengenai lembaga pembiayaan konsumen. 

Salah satu lembaga nonbank adalah PT. OTO Finance. PT OTO Finance adalah 

perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga Keuangan bukan bank 

yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 

lembaga pembiayaan. Dimana kegiatan usaha perusahaan pembiayaan adalah ; sewa guna 

usaha atau leasing, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada saat 

ini kegiatan yang dilakukan  PT. OTO Finance adalah kegiatan usaha dalam hal 

pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Penerima fasilitas adalah orang 

perorang atau bisa badan hukum. Pada umumnya, objek yang dibiayai dalam perjanjian 

pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi 

di wilayah kantor PT OTO Finance Cabang Selong. 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN  

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN  WANPRESTASI DALAM 
PERJANJIAN SEWA – BELI KENDARAAN BERMOTOR  
( STUDI DI PT.SUMMIT OTO FINANCE SELONG KABUPATEN LOMBOK 
TIMUR) 
 
Faktor-Faktor Penyebab Sehingga Para Pihak Dinyatakan Wanprestasi Dalam 

Perjannjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor Pada PT. SUMMIT OTO Finance 

Cabang Selong Lombok Timur. 

 

Timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung bagaimanakah caranya 

memberikan  jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk 

membeli barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. 

Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu di cicil atau diangsur tetapi ia 

memerlukan jaminan bahwa barangnya sebelum harga di bayar lunas tidak akan di jual lagi 

oleh si pembeli.3 

Di samping itu yang menjadi latar belakang lahirnya perjanjian sewa beli karena 

adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal ini 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : 

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian . 

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 

3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. 

4. Menentukan bentuk perjanjian, apakah lisan atau tertulis. 

                                                             
3 Subekti, R, Aspek Hukum Perikatan Nasional, 1986, Bandung: Alumni, hlm. 3 

 



Keberadaan Azas Kebebasan berkontrak dalam pelaksaan perjanjian sewa beli 

memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara sewa 

beli, kareana dengan menggunakan jual beli semata-mata maka barang dari pengusaha tidak 

akan laku, ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak banyak 

memiliki uang kontan. 

Dalam perjanjian sewa beli hak milik atas barang masih berada pada penjual sewa 

sebelum harga dilunasi pembeli sewa. Dengan demikian penjual sewa berhak menarik 

kembali barang tersebut dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa wanprestasi 

dalam melakukan cicilan pembayaran harga. Dalam praktiknya perjanjian sewa beli antara 

penjual sewa dengan pelaku usaha dan pembeli sewa selaku konsumen dibuat dalam bentuk 

standar kontrak yang dibuat oleh penjual sewa.4 

Dalam perjanjian terebut selalu dicantumkan klausula bahwa para pihak melepaskan 

ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,sehingga akibat hukumnya 

penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa melalui putusan hakim karena dengan 

terjadinya wanprestasi perjanjian sewa beli dianggap batal demi hukum.5 

Seperti telah dijelaskan dimuka dikalangan ahli hukum dan praktisi hukum terdapat 

perbedaan pendapat apakah wanprestasi merupakan syarat batal sehingga penjual sewa dapat 

menarik kembali barangnya tanpa putusan hakim ataukah paerjanjian beli-sewa tersebut 

harus di minta pembatalannya kepada hakim. Dengan berlakunya Undang-Undang 

perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 disebutkan dalam pasal 18 di sebutkan bahwa 

pelaku usaha di larang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha 

                                                             
4 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus,Prenada Media, 2004, hlm.71 
5 Ibid, hlm. 72 



berhak mengambil tindakan sepihak atas barang yang di beli konsumen secara angsuran. 

Klausula baku seperti adalah batal demi hukum. Dengan demikian dalam kasus wanprestasi 

dimana pembeli sewa berstatus sebagai konsumen, palaku usaha harus melakukan gugatan 

wanprestasi terlebih dahulu di pengadilan negeri dan meminta pengadilan negeri agar 

menghukum pembeli sewa untuk menyerahkan kembali barangnya.6 

Meskipun debitur sudah wanprestasi dalam membayar utang,adakalanya, kreditur 

memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan rescheduling dan restrukturasi 

utang.  

Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa 

factor:7 

1. Factor intern kreditur 

a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisa kredit yang belum memadai. 

b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik,sehingga 

pemutusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri ,misalnya dipengaruhi 

tekanan dariluar. 

c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai. 

d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah 

kebutuhan yang sesungguhnya. 

e. Kreditur tidak mempunyai informasi mengenai watak dan track record debitur. 

2. Faktor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan: 

a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak 

sesuai dengan tujuan pemberian kredit. 

                                                             
6Ibid 
7 Ibid, hlm, 74 



b. Terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan 

perusahaannya. 

c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga 

kinerja perusahaan tidak efesien. 

3. Factor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

kreditur. 

a. Kondisi perekonomian indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan dampak negative 

terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang 

mengandalkan utang untuk membiayai bisnisnya. 

b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengosumsi produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya 

produksi dan modal. 

c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.8 

Perbedaan antara rescheduling dan restrukturasi dapat dijelaskan sebagai berikut 

:9Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk 

tidak membayar utang pokok sehingga meperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau 

cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada 

debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang 

pokok satu juta dolar semula di cicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk 

mencicil sebanyak dua puluh kali. 

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor 

di PT. Summit OTO Finance Cabang Selong yang biasa terjadi adalah masalah penunggakan 

                                                             
8 Ibid,hlm. 39 
9 Iswahyudi Karim, rescheduling dan Retrukturasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakara, 2003, hlm, 3-5 



pembayaran angsuran oleh pembeli, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembeli 

tersebut juga memindah tangankan objek perjanjian pada pihak ketiga, jika pembeli tidak 

mau membayar angsuran kendaraan bermotor dalam bulan pertama sudah terlambat hingga 

24 hari ataupun selama dua bulan berturut-turut maka pembeli tersebut sudah dianggap 

melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan yang perlu dipahami bahwa dalam suatu 

perjanjian pembiayaan dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan 

dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), tetapi dalam 

kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.10 

Wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa 

yang telah diperjanjikan, dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji 

atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh 

dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut 

pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti 

kerugian). Mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang paling umum terjadi di dealer dalam 

perjanjian pembiayaan adalah masalah penuggakan pembayaran angsuran dari pihak 

pembeli. Hal ini ditegaskan bahwa jika pembeli membayar angsuran namun tidak tepat pada 

waktunya maka pihak PT. Summit OTO Finance Cabang Selong diijinkan mendatangi 

pembeli untuk menagih tunggakan angsuran tersebut. 

Pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau 

yang telah diperjanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau dapat 

                                                             
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Field Collector yang bertugas memaintenance 

nasabahnya, Pada tanggal 23 September 2017 



pula dikatakan bahwa pembeli lalai atau alpha atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan 

sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Wanprestasi menurut Pasal 1365 KUH 

Perdata, adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut. Mengenai wanprestasi yang paling umum terjadi dalam praktek adalah masalah 

pembayaran angsuran dari pembeli, jika pembeli tidak mau membayar angsuran kendaraan 

bermotor  selama sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, maka sesuai pasal yang 

telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama yaitu antara pihak 

PT. Summit OTO Finance Cabang Selong dengan pembeli, maka pihak yang menyewakan 

kendaraan bermotor  atau kuasanya berhak datang untuk menagih pada pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan 
Bermotor Di OTO Fainance Cabang Selong Lombok Timur. 
 

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak 

sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya 

perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula 

tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakanya perjanjian tersebut dikenal 

dengan istilah wanprestasi.  

Proses penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak  lessee/ debitur 

tersebut adalah langkah pertama yang dilakukan menelepon  lessee/debitur untuk 

mengingatkan bahwa jangka waktu untuk pembayaran angsuran sudah habis, jika debitur 

belum membayar maka dalam kurun waktu  7 hari debitur akan mendapat surat 

pemberitahuan dari PT.Summit OTO Finance Cabang Selong akan keterlambatan 

pembayaran angsuran, jika debitur/lessee setelah diberikan surat pemberitahuan tetap tidak 

membayar angsuran, maka dalam kurun waktu 15 hari debitur/lessee diberikan surat 

teguran, jika debitur/lessee tidak mengindahkan surat teguran tersebut maka dalam kurun 

waktu 21 hari debitur/ lessee diberikan surat peringatan terakhir dari PT. Summit OTO 

Finance Cabang Selong yang diantar langsung oleh collector ke tempat tujuan atau alamat 

debitur/lessee, dan jika debitur/lessee tetap tidak membayar angsuran setelah diberikan surat 

peringatan terakhir tersebut, maka dalam jangka waktu 24 hari obyek perjanjian atau 

kendaraan bermotor ditarik/diambil oleh PT. Summit OTO Finance Cabang Selong yang 

diwakili oleh collector.11 

                                                             
11  Wawancara dengan bapak Andreas Gunawan selaku Deputy Manager Marketing, Pada Tanggal 10 

September 2017 



PT. Summit OTO Finance Cabang Selong akan memberikan surat peringatan ketika 

pembeli terbukti tidak melunasi angsuran kendaraan bermotor dan dengan surat peringatan 

pertama pembeli belum melunasi tunggakan cicilan tersebut, maka pihak PT. Summit OTO 

Finance Cabang Selong diperbolehkan datang langsung ke alamat pembeli untuk menagih 

tunggakan angsuran tersebut. Jika pada waktu tersebut pihak PT. Summit OTO Finance 

Cabang Selong datang untuk menagih uang angsuran pada pihak pembeli, dan pihak 

pembeli belum mempunyai uang untuk melunasi maka pihak pembeli berhak untuk 

mengajukan permohonan bahwa pembeli akan melunasi tunggakan angsuran dalam jangka 

waktu yang ditetapkan.12 

Dengan adanya pengajuan permohonan dari pembeli untuk melunasi tunggakan 

angsuran, maka pihak PT. Summit OTO Finance Cabang Selong harus mau memenuhi hak 

dari si pembeli, dan pihak yang menyewakan tidak bisa langsung menarik motornya sampai 

batas yang ditentukan oleh si pembeli, karena itu sudah termasuk dalam surat perjanjian. 

Biasanya permohonan tersebut dilakukan dengan lisan oleh pihak pembeli. Tapi jika dalam 

jangka waktu yang sudah disepakati bersama itu pihak pembeli belum juga melunasi 

tunggakan angsurannya, maka pihak yang menyewakan berhak untuk mencabut kendaraan 

bermotor tersebut dengan paksa, dan pembeli diwajibkan membayar denda atau kerugian 

yang telah ditentukan oleh pihak finance. 

Ciri khas perjanjian pembiayaan adalah bahwa hak milik akan berpindah tangan pada 

pembeli pada saat harga barang dibayar lunas, oleh karena itu jika harga barang belum 

dibayar lunas, maka pembeli belum mempunyai hak milik sepenuhnya atas barang yang 

menjadi obyek perjanjian. Pembeli hanya berhak memakai dan menggunakan barang 

tersebut sesuai dengan sifat dan tujuannya, sehingga pemindah tanganan yang menjadi 
                                                             

12 Ibid. 



obyek perjanjian pembiayaan adalah merupakan hal yang dilarang dan dapat diancam 

dengan tindakan pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 

378 KUHP). 

Apabila unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan perjanjian 

pembiayaan yang telah ditanda tangani bersama ternyata alamat, nama dan persyaratan yang 

tertera dan terlampir dalam surat perjanjian hanya dipinjam nama saja oleh orang lain atau 

pihak ketiga dilakukan dengan sengaja, maka tindakan pembeli dapat dituduh telah 

melakukan tindak pidana “persekongkolan jahat karena telah melakukan penipuan untuk 

mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain”. Mengenai 

larangan tersebut pasti pihak lembanga pembiayaan konsumen dalam hal ini adalah PT. 

Summit OTO Finance Cabang Selong memberitahu atau menjelaskan kepada pembeli untuk 

tidak mengalihkan atau menjual kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan 

sebelum angsuran lunas. Penjelasan ini diberikan pada waktu disepakatinya perjanjian 

pembiayaan, sehingga apabila calon pembeli tersebut merasa keberatan dengan isi surat 

perjanjian tersebut, maka perjanjian pembiayaan tersebut tidak akan  jadi dilaksanakan, 

namun demikian dalam prakteknya tetap banyak juga pembeli yang melanggar isi dari 

perjanjian pembiayaan tersebut. Biasanya pihak pembeli menjual kembali obyek perjanjian 

yaitu kendaraan bermotor yang pembiayaannya sebelum pembeli membayar lunas 

angsurannya. Hal ini dilakukan pembeli dengan alasan ekonomi, yaitu karena adanya 

tuntutan kebutuhan yang mendesak kepada pembeli kemudian pembeli menjual motor secara 

sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan konsumen. Pihak 

penjual sendiri juga dirasa jarang melakukan pengawasan terhadap obyek yang diperjanjikan 

yang berada di tangan pembeli. PT. Summit OTO Finance Cabang Selong tahu kalau 



kendaraan tersebut telah dipindahtangankan atau dijual oleh pembeli apabila pembeli macet 

dalam pembayaran angsurannya, jika terjadi kemacetan oleh pihak pembeli maka pihak 

lembaga pembiayaan konsumen akan memberikan peringatan baik secara lisan ataupun 

tulisan, kalau peringatan ini diabaikan maka lembga pembiayaan konsumen akan segera 

menarik kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

13 Ibid 



III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

 Peristiwa wanprestasi yang terjadi dalam praktek perjanjian kredit motor melalui 

lembaga pembiayaan PT.Summit OTO Finance Selong Kabupaten Lombok Timur 

sebagian besar dilakukan oleh pihak debitur, yang sering kali terjadi dan dapat 

dikatakan mayoritasnya adalah masalah keterlambatan pembayaran uang angsuran 

pada tiap-tiap bulannya, yang kemudian disusul masalah pemindahtanganan obyek 

perjanjian sebelum selesainnya maslah angsuran oleh pihak debitur tanpa 

sepengetahuan kreditur. 

SARAN  

Sebelum member persetujuan atau pembiayaan terhadap calon debitur, maka pihak 

lembaga pembiayaan harus melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan 

kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan dari calon debitur guna menghindari 

timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit motor melalui lembaga 

pembiayaan PT.Summit OTO Finance Selong Kabupaten Lombok Timur. 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Penerbit 
Bandung, 1981, hlm. 65. 

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata (1). Penerbit Jakarta, 
2008, hlm. 1 

Subekti, R, Aspek Hukum Perikatan Nasional, 1986, Bandung: Alumni, hlm. 3 

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus,Prenada Media, 2004, hlm. 

Iswahyudi Karim, rescheduling dan Retrukturasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakara, 2003, 
hlm, 3-5 

Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Field Collector yang bertugas 
memaintenance nasabahnya, Pada tanggal 23 September 2017 

Wawancara dengan bapak Andreas Gunawan selaku Deputy Manager Marketing, Pada 
Tanggal 10 September 2017 


