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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Mobil Dengan Pemberian 

Tanda Jadi di Surya Indah Motor Kudus. 

Mobil menjadi moda transportasi yang paling favorit digunakan oleh 

masyarakat dewasa ini. Terpilihnya mobil sebagai sarana transportasi yang paling 

favorit disebabkan karena keunggulan mobil itu sendiri dalam hal biaya perawatan, 

biaya bahan bakar, efektifitas waktu perjalanan, kenyamanan serta kemampuannya 

untuk menerobos kemacetan yang terjadi di jalan raya. Tingginya animo 

masyarakat untuk memiliki mobil baru mengakibatkan masyarakat memiliki 

keinginan untuk membeli mobil idaman mereka setelah memesan atau inden 

terlebih dahulu mobil yang mereka inginkan dengan membayar sejumlah uang 

muka sebagai tanda jadi dan mendapat nomor tunggu atau janji dari pegawai divisi 

penjualan tentang kepastian tanggal konsumen atau indentor akan dapat menerima 

mobil yang diindennya. 

Menurut hukum perjanjian, perjanjian dengan tanda jadi merupakan 

perjanjian khusus atau disebut juga perjanjian tidak bernama, karena tidak dijumpai 

dalam KUH Perdata. Istilah DP (Down Payment), panjar, uang muka dalam Pasal 

1464 KUH Perdata mempunyai arti yang sama.Perjanjian ini dapat diterima dalam 
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hukum karena KUH Perdata ditemui satu pasal yang menyatakan adanya asas 

kebebasan berkontrak yakni pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :1 

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

mereka yang membuatnya”. 

 

Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-

hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu 

yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan 

dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian dilengkapi dengan aturan-

aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat 

atau suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan 

oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan. 

Pasal 1339 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa adat atau 

kebiasaan telah ditunjuk sebagai sumber norma disamping undang-undang ikut 

menentukan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. 

Suatu persoalan disini, bila terdapat suatu adat kebiasaan yang berlainan atau 

menyimpang dari undang-undang, suatu pasal (peraturan) undang-undang, 

meskipun sudah ada suatu adat kebiasaan yang menyimpang, masih tetap berlaku 

dan barangsiapa pada suatu hari menunjuk pada peraturan undang-undang tersebut 

harus dibenarkan dan tidak boleh dipersalahkan.  

                                                                 
1M. Yahya Harahap, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 80. 
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Kewajiban pelaku usaha mendasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Pasal 7 UUPK: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatanusahanya; 

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

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan danpemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidakdiskriminatif; 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yangberlaku; 

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 

yangdiperdagangkan; 

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

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai denganperjanjian. 

 

Jefry Hosea menjelaskan bahwa PT. Surya Indah Motor Kudus sebagai 

salah satu perusahaan yang memperjual belikan mobil, dalam mengadakan 

perjanjian jual beli yang dilakukan antara Surya Indah Motor Kudus dengan 

pembeli (konsumen) diadakan secara tertulis yang berbentuk standar kontrak dan 

di dalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pembeli atau konsumen 

yang bermaksud membeli mobil, maka yang bersangkutan dapat mendatangi Surya 

Indah Motor Kudus atau pada sub dealer dengan membawa identitas diri (seperti 

KTP, SIM) dengan mengisi blanko isian yang sudah ditentukan dengan 
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menyebutkan identitas diri dan spesifikasi mobil yang dipesan serta membayar 

uang muka atau tanda jadi.2 

Jefry Hosea menjelaskan bentuk perjanjian yang dilakukan Surya Indah 

Motor Kudus dengan pembeli (konsumen) adalah dilakukan dalam bentuk 

tertulis,dimana isi perjanjian tersebut dibuat dan ditentukan oleh pihak perusahaan. 

Para pembeli atau konsumen yang terikat dalam perjanjian biasanya setelah 

membaca dan mengetahui isi perjanjian tersebut, jika setuju dengan ketentuan-

ketentuan dalam surat perjanjian tersebut maka akan membubuhkan tanda 

tangannya. Sedangkan untuk pembeli atau konsumen yang tidak setuju dengan 

syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut, pembeli atau 

konsumen tersebut tidak akan membubuhkan tanda tangannya. Tentang isi dari 

perjanjian jual beli mobil pihak pembeli atau konsumen tidak terlibat dalam 

pembuatan syarat-syarat perjanjian tersebut dan hanya pihak perusahaan yang 

menentukan isi perjanjiannya.3 

Jefry Hosea menjelaskan konsumen yang telah menandatangani formulir 

isian untuk menginden mobil yang diinginkan, setelah itu konsumen diharuskan 

membayar sejumlah tanda jadi atau uang muka akan dicatat pada buku daftar 

tunggu yang disimpan oleh perusahaan. Daftar tunggu tersebut memuat : nama 

pemesan (indentor), tanggal pemesanan, alamat dan nomor telepon atau handphone 

                                                                 
2Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
3Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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yang dapat dihubungi oleh perusahaan apabila mobil yang dipesan telah datang. 

Pembeli menandatangani surat perjanjian tersebut maka antara PT. Surya Indah 

Motor Kudus dengan pembeli (konsumen) telah terikat dengan isi perjanjian yang 

di dalamnya telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan telah 

mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. Jelaslah bahwa perjanjian 

jual beli mobil antara Surya Indah Motor Kudus dengan pembeli (konsumen), 

bentuk perjanjiannya adalah berbentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk 

standar kontrak, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pihak penjual.4 

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian standar baku adalah suatu bentuk 

perjanjian yang mengatur hubungan para pihak yang telah ditentukan sebelumnya 

dalam bentuk formulir oleh pihak yang posisinya lebih kuat dan tidak dapat dirubah 

kecuali ditentukan lain. Mengenai isi perjanjian standar baku tidak ada ditentukan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.5 Dengan demikian, para pihak dapat 

menentukan sendiri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan 

dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak 

memberikan defenisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku 

                                                                 
4Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
5Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan,  Alumni, Bandung,  1982, hlm. 28. 
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yang tercantum dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, sebagai berikut :  

“setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 

dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib 

dipenuhi oleh konsumen”. 

 

Ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam Bab V tentang 

ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku 

usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam 

perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan pencantuman 

klausula baku dan Pasal 18 ayat (2) mengatur mengenai bentuk atau format, serta 

penulisan perjanjian baku yang dilarang. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan 

bahwa :  

Pelaku usaha dalam menawarkan barang 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;  

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 atau jasa yang dibeli oleh konsumen 

dan  



 

44 
 

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 atau kredit. 

 

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan 

klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara 

jelas atau yang dalam pengungkapannya sulit dimengerti. 

  Jefry Hosea menjelaskan PT. Surya Indah Motor dalam menggunakan 

klausula baku telah dijelaskan terlebih dulu kepada konsumen, yang paling umum 

adalah terkait pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen.6 

Jefry Hosea menjelaskan perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh Surya 

Indah Motor Kudus sebagai pihak pertama dengan pembeli sebagai pihak kedua 

terdapat hak dan kewajiban. Sebagai pihak pertama, Surya Indah Motor Kudus 

mempunyai kewajiban sebagai berikut :7 

1. Pihak pertama dalam hal ini berkewajiban memberikan mobil kepada 

pihak kedua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

2. Pihak pertama sanggup menyediakan mobil yang dibutuhkan oleh pihak 

kedua dengan keadaan baik. 

3. Pihak pertama harus mengganti mobil kepada pihak kedua jika yang 

diberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 

 

                                                                 
6Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
7Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh pihak 

perusahaan Surya Indah Motor Kudus dan hal tersebut adalah merupakan hak dari 

para pembeli (konsumen) jual beli mobil yang terikat dalam perjanjian. Jika dalam 

pelaksanannya pihak Pembeli mobil tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka 

pembeli mobil selaku konsumen yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti 

rugi akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut. 

Hak pelaku usaha mendasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan; 
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad 

tidakbaik; 
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan; 
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya. 

 

Jefry Hosea menjelaskan mengenai pembatalan pembelian mobil ada 

beberapa konsekuensi baik dari konsumen atau pembeli ataupun dari PT. Surya 

Indah Motor. Jika pembatalan dari konsumen harus diketahui dulu kenapa 

membatalkan, jika konsumen membeli dengan sistem kredit tapi ternyata tidak 

disetujui pembiayaannya oleh leasingmaka uang DP dikembalikan 100%, tapi jika 

sudah disetujui oleh leasing dan konsumen membatalkan DP dikembalikan 50%.8 

                                                                 
8Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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Berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan “jika pembelian dilakukan 

dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan 

pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”. 

Sehingga apa yang dimaksud adalah uang panjar atau tanda jadi, maka apabila 

pembatalan sepihak dari pemberi panjar, maka penerima panjar berhak untuk tidak 

mengembalikan uang panjar tersebut. 

Jefry Hosea menjelaskan kewajiban dari pihak pembeli dalam perjanjian 

jual beli tersebut adalah sebagai berikut :9 

1) Pihak pembeli berkewajiban membayar harga mobil sesuai dengan harga 

yang disepakati. 

2) Pihak pembeli wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang tertera dalam perjanjian yang terdapat di dalam jual beli mobil. 

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh pembeli atau pihak 

kedua yang sekaligus hal itu merupakan hak dari pihak perusahaan Surya Indah 

Motor Kudus . Jika pihak kedua tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan 

tersebut sesuai perjanjian, maka pihak pertama setiap saat dapat memutuskan 

hubungan dengan pihak kedua dan membatalkan perjanjian jual beli mobil ini tanpa 

membayar ganti kerugian apapun kepada pihak kedua atau pembeli. 

Nur Khasanah menjelaskan, dirinya saat menginden mobil merk Calya 

menggunakan tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 

                                                                 
9Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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marketing PT.Surya Indah Motor menjelaskan mengenai pembatalan yang 

dilakukan secara sepihak, akibat hukumnya. Awalnya dirinya ingin membeli mobil 

merk Innova dengan cara kredit, karena uang yang dimiliki tidak cukup, PT. Surya 

Indah Motor kemudian menawarkan kepada konsumen beberapa sistem kredit yang 

ada beserta nama perusahaan kreditnya. Setelah pengajuan kredit disetujui oleh 

Mandiri finance, dirinya membatalkan kredit karena dirinya berubah pikiran untuk 

membeli mobil merk lain (selain Toyota), sehingga DP yang sudah dibayarkan 

kepada PT. Surya Indah Motor dikembalikan 50%.10 

Jefry Hosea menjelaskan bahwa PT. Surya Indah Motor mengembalikan 

DP sebesar 50% sudah baik, karena berdasar Pasal 1464 KUHPerdata jika ada 

pembatalan sepihak maka konsumen/ orang yang melanggar kesepakatan tidak 

berhak meminta kembali DP/ tanda jadi.11 

Sri Ratna Mayawati menjelaskan sebelum membeli mobil merk Calya, 

dirinya mengisi formulir dan memberikan uang muka atau tanda jadi sebesar 

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu dia juga mendapatkan penjelasan 

mengenai peraturan yang diterapkan perusahaan mengenai tanda jadi yang dapat 

hangus akibat pembatalan sepihak dari konsumen.Saat dirinya ingin membeli 

mobil merk Calya dengan sistem kredit, kemudian PT. Surya Indah Motor 

                                                                 
10Nur Khasanah, “Wawancara Pribadi”,Konsumen PT.Surya Indah Motor, Tanggal 22 Oktober 2019, 

Kudus 
11Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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menawarkan kepadanya beberapa sistem kredit yang ada beserta nama perusahaan 

kreditnya. Setelah pengajuan kredit ternyata pengajuan kredit yang dia ajukan tidak 

disetujui karena BI Checking sedikit bermasalah, sehingga dirinya membatalkan 

pembelian mobil merk Calya dengan sistem kredit. DP yang sudah dibayarkan 

kepada PT. Surya Indah Motor dikembalikan kepadanya 100%.12 

Jefry Hosea menjelaskan pengembalian DP sebesar 100% milik Sri Ratna 

Mayawati sudah tepat karena pembatalan perjanjian tersebut bukan kehendak 

dirinya atau tidak sepihak. Pembatalan perjanjian akibat pengajuan kredit yang 

tidak disetujui oleh pihak Mandiri Finance karena BI Checking sedikit 

bermasalah.13 

Agus Reza menjelaskan dirinya membatalkan indennya dengan alasan 

perubahan harga dari Bea Balik Nama atau terlalu lamanya menunggu waktu inden 

sehingga konsumen tidak jadi membeli unit yang sudah dipesan. Dalam rencana 

pembeliannya mobil dengan merk Calya dia tidak menggunakan DP. Dirinya baru 

sebatas memesan kepada salah satu marketing PT. Surya Indah Motor sehingga 

saat pembatalan dirinya tidak kehilangan DP.14 

                                                                 
12Sri Ratna Mayawati, “Wawancara Pribadi”,Konsumen PT. Surya Indah Motor, Tanggal 22 Oktober 

2019, Kudus 
13Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
14Agus Reza, “Wawancara Pribadi”,Konsumen PT.Surya Indah Motor, Tanggal 2 Januari 2020, Kudus 
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Jefry Hosea menjelaskan pembatalan inden yang dilakukan Agus Reza 

dikarenakan ada perubahan harga Bea Balik Nama serta lamanya waktu inden. 

Agus Reza belum membayar DP karena belum menandatangani SPKS (Surat 

Pesanan Kendaraan Sementara) yang ditangani oleh tim marketing, sehingga dalam 

hal ini konsumen ataupun PT. Surya Indah Motor sama-sama tidak dirugikan.15 

Saifurrohman menjelaskan saat dia membatalkan indennya yaitu pembelian 

mobil dengan merk Agya, saat sudah memberikan DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu 

juta rupiah), dirinya membatalkan pembelian tersebut secara sepihak, sehingga 

dirinya dikenai sanksi yaitu pemotongan uang inden sebesar 50% dari. Alasan 

dirinya membatalkan indennya adalah adanya kebutuhan mendadak yang harus 

menjadi prioritas.16 

Jefry Hosea menjelaskan bahwa PT. Surya Indah Motor mengembalikan 

DP sebesar 50% sudah baik, karena berdasar Pasal 1464 KUHPerdata jika ada 

pembatalan sepihak maka konsumen/ orang yang melanggar kesepakatan tidak 

berhak meminta kembali DP/ tanda jadi.17 

Permasalahan lain adalah mengenai keluhan konsumen terhadap harga di 

PT. Surya Indah Motor. Puji Astuti menjelaskan dirinya mengeluh dan komplain 

                                                                 
15Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
16 Saifurrohman, “Wawancara Pribadi”,Konsumen PT.Surya Indah Motor, Tanggal 6 Januari 2020, 

Kudus 
17Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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bahwa harga unit mengalami perubahan. Harga tidak sesuai dengan kesepakatan 

seperti yang tertera di Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS). Menurut 

informasi yang pernah diperoleh bahwa telah terjadi lonjakan harga jual mobil 

Fortuner, Yaris dan Agya yang berbeda pada saat Surat Pesanan Kendaraan 

Sementara (SPKS) telah ditandatangani dengan saat penyerahan kendaraan yaitu di 

Surat Pesanan Kendaraan(SPK). Perubahan ini disebabkan naiknya Bea Balik 

Nama (BBN) yang mana setelah dicek ke pihak yang bersangkutan yang 

menyatakan tidak ada perubahan BeaBalik Nama (BBN). Hal ini sangat 

memberatkan pihak konsumen sehingga ada yang sebagian membatalkan niatnya 

untuk membeli dan sebagian tetap membeli dengan perasaan kecewa.18 

Permasalahan lain tentang MDP (Month Delivery Plant) yang dialami 

konsumen sebagai berikut, Musriatun menjelaskan dirinya awalnya menginden 

mobil merk Toyota Yaris namun karena dia ingin mengganti Toyota Rush sehingga 

dia masuk dalam Month Delivery Plant.19Jefry Hosea menjelaskan Mengenai 

lamanya inden tergantung dari jenis mobil itu sendiri biasanya sampai 1 (satu) 

hingga 2 (dua) bulan. Setiap bulan telah dibuat MDP (Main Delivery Plain). Jika 

indennya bulan Januari maka dapatnya bulan Februari, nanti dilihat alokasinya 

                                                                 
18Puji Astuti, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 2 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
19Musriatun, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 6 Januari 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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apakah dia dapat atau tidak, MDP adalah tanggal perakitan dari pabrik dari ATPM 

Jakarta.20 

Mastunik menjelaskan dirinya belum dapat memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pelunasan pembayaran, sehingga penyerahan mobil belum dapat 

dilakukan, sampai batas waktu yang diberikan dirinya belum melakukan pelunasan 

pembayaran, sehingga dilakukan penukaran nomor antrian.21 Jefry Hosea 

menjelaskan pada dealer Surya Indah Motor Kudus terdapat wanprestasi yang 

dilakukan oleh satu konsumen yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pelunasan pembayaran maka pihak dealer akan menunda penyerahan 

kendaraan sampai dipenuhinya pelunasan tersebut. Konsekuensi yang lain apabila 

dalam kurun waktu tiga hari ternyata pembeli tetap belum bisa melunasi 

pembayaran maka mobil yang telah dipesan akan dilimpahkan kepada penginden 

atau pembeli yang lain.Hal tersebut terjadi bila jumlah penginden banyak dan tipe 

mobil sama.Jika terjadi keterlambatan (delay) berarti yang melakukan wanprestasi 

dari dealernya dikarenakan keterlambatan sparepart ataupun perakitannya dan PT. 

Surya Indah Motor akan memberi kompensasi berupa discount atau potongan 

harga. Jika keterlambatan berasal dari konsumen berarti konsumen belum 

melakukan pelunasan pembayaran dan akan diberi jangka waktu, namun jika tidak 

segera dilakukan pelunasan maka akan dilakukan penukaran nomor 

                                                                 
20Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
21Mastunik, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 6 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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antrian.Sebagai contoh ibu Mastunik yang mendapat nomor antrian 14 (empat 

belas) dan bapak Imam Rohmawan mendapat nomor antrian 15 (lima belas), 

ternyata saat mobil tersebut sudah datang maka sales PT. Surya Indah Motor 

menghubungi konsumen (ibu Mastunik). Karena suatu alasan ibu Mastunik tidak 

bisa mengambil mobil tersebut sehingga nomor antrian ibu Mastunik ditukar 

dengan bapak Imam Rohmawan.22 

Jefry Hosea menjelaskan mengenai keterlambatan penyerahan mobil bisa 

disebabkan beberapa faktor, baik dari konsumen atau pembeli, atau dari PT.Surya 

Indah Motor. Jika keterlambatan dari konsumen biasanya konsumen atau pembeli 

sedang ada diluar kota atau ada kegiatan dan sudah menghubungi sales dari PT. 

Surya Indah Motor, sedangkan keterlambatan penyerahan dari PT.Surya Indah 

Motor biasanya dari pusat atau Toyota Motors baik proses perakitan mobil itu 

sendiri ataupun proses pengiriman mobil karena bencana alam (force majeure). 

Mengenai ketidaksesuaian mobil sangat minim dan hampir tidak terjadi karena 

sebelum penyerahan sudah dicek atau sudah dipastikan bahwa merk, model atau 

spesifikasi yang diinginkan konsumen atau pembeli telah benar-benar sesuai.23 

Tuntutan atau claim pembeli mobil untuk mendapatkan hak indentor 

(pemberi tanda jadi) agar segera memperoleh mobil yang telah diindennya dapat 

                                                                 
22Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 

 
23Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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diajukan kepada Surya Indah Motor Kudus dengan berbagai cara yang bersifat 

kekeluargaan atau jalur hukum. Sebelum indentor mengajukan tuntutan melalui 

jalur hukum di Pengadilan, perlu dianalisa terlebih dahulu apakah kerugian yang 

diderita konsumen merupakan akibat langsung dari tindakan Surya Indah Motor 

Kudus atau tidak, karena menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang 

memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : 

1) Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu 

perjanjian dibuat. 

2) Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada 

ingkar janji. 

Apabila konsumen mengajukan gugatan tanpa didasari alasan tersebut 

maka gugatan konsumen tidak akan diterima oleh Pengadilan.24 Claim yang 

diajukan konsumen terhadap perusahaan umumnya disampaikan langsung oleh 

konsumen pada Surya Indah Motor Kudus di kantor pemasaran, melalui situs 

internet khusus untuk para indentor mobil Toyota, melalui surat kabar, surat 

elektronik (e-mail) atau media-media lainnya yang memuat ketidakpuasan 

konsumen atas layanan Surya Indah Motor Kudus atau tidak terpenuhinya hak-hak 

konsumen oleh Surya Indah Motor Kudus. 

Muhadi menjelaskan dirinya mengeluh bahwa masa inden cukup lama dan 

                                                                 
24 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm. 24. 
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pernah terjadi komplain dari konsumen atas lamanya waktu inden yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan PT. Surya Indah Motor kepada konsumen. 

Dirinya mengganti tipe unit yang dipesan,yang disebabkan karena tipe yang 

dibelinya kurang cocok dari segi warna maupun aksesoris tambahan selain itu dapat 

juga dipengaruhi oleh bujukan baik dari orang lain yang telah membeli produk yang 

sama.  Mobil dengan merek Toyota Fortuner 4x2 M/T dengan Fortuner 4x4 A/T. 

Dirinya komplain karena adanya cacat tersembunyi yang diakibatkan oleh cacat 

produksi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) bahwa mobil tersebut 

catnya lecet dan buku servisnya ada yang kurang. Adanya cacat tersembunyi 

terhadap mobil yang dibeli konsumen maka pihak PT. Surya Indah Motor Kudus 

akan mengganti atau memperbaiki bagian yang salah tersebut. Hal ini telah jelas 

merupakan kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi.25 

Jefry Hosea menjelaskan dalam hal ini ada beberapa hal yang di garansi 

atau tidak garansi, misalnya yang di garansi seperti mesin, cat bodydikarenakan ada 

servis berkala dan jaminan mesin tiga tahun. Sedang untuk yang tidak garansi 

seperti oli, kampas rem, kaca dll. Apabila masalah mobil tersebut tidak bisa diatasi 

di bengkel dan memang perlu diklaim maka hal tersebut akan langsung diklaim 

atau barang yang rusak tersebut ditukar ke Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM) di PT. Toyota Motors Jakarta.26 

                                                                 
25Muhadi, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 4 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, Kudus 
26Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 



 

55 
 

Kasus lain, Ikbar Saputra menjelaskan dirinya komplain terhadap mobil 

yang telah dibelinya. Ada suatu komponen yang kurang pas memasangnya, ada 

juga yang komplain masalah AC karena kurang dingin setelah mobil digunakan 

perjalanan jauh, ada salah satu per mobil yang tekanannya terlalu lembek maka 

pada waktu mobil dipakai terasa kurang nyaman. Komplain tersebut dapat 

diselesaikan melalui musyawarah dengan kesepakatan perbaikan di bengkel PT. 

Surya Indah Motor secara gratis.27 

Jefry Hosea menjelaskan seluruh claim yang disampaikan masyarakat 

ditangani oleh Divisi Human Relation Surya Indah Motor Kudus yang berwenang 

menangani kritik, saran dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung 

maupun melalui media elektronik dan media massa. Tuntutan masyarakat yang 

berakibat hukum, disampaikan ke Divisi Legal untuk ditindak lanjuti dan 

diselesaikan, sedangkan tuntutan yang bersifat kritik dan saran akan dibalas dengan 

disertai upaya penyempurnaan dan pemenuhan hak-hak konsumen. Khusus 

tuntutan konsumen dalam perjanjian pemberian tanda jadi, umumnya mengenai 

panjangnya waktu yang dibutuhkan indentor untuk menunggu datangnya mobil 

yang diindent serta adanya indikasi karyawan Surya Indah Motor Kudus 

melakukan penukaran nomor urut tunggu indentor sehingga indentor yang telah 

lama menanti belum memperoleh mobil yang diinden, sedangkan indentor lain 

                                                                 
27Ikbar Saputra, “Wawancara Pribadi”, Konsumen PT. SIM, Tanggal 8 Januari 2020, Surya Indah 

Motor Kudus, Kudus. 
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dengan nomor urut di belakang dapat menerima mobil lebih dahulu karena 

memberikan sesuatu pada karyawan tertentu.28 

Jefry Hosea menjelaskan terhadap claim konsumen, Divisi Human Relation 

bekerjasama dengan Divisi Legal akan melakukan penelitian terhadap karyawan 

berdasarkan informasi konsumen yang apabila diperlukan akan dihubungi oleh 

Divisi Human Relation dan Legal untuk dimintai keterangan.Bila setelah 

dikonfirmasikan dengan keterangan konsumen, terbukti bahwa karyawan telah 

sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang dilaporkan konsumen maka 

Pimpinan Kantor Cabang Surya Indah Motor Kudus akan menindak karyawan.29 

Jefry Hosea menjelaskan konsumen akan mendapat pemenuhan haknya 

segera dari perusahaan atau Surya Indah Motor Kudus dengan disertai permohonan 

maaf apabila ternyata karyawan terbukti melakukan tindakan yang merugikan 

konsumen. Jalur yang ditempuh perusahaan merupakan jalur administratif yang 

melibatkan Divisi yang bertanggung jawab langsung dengan masalah tuntutan 

konsumen yaitu Divisi Human Relation dan Divisi Legal yang bertanggung jawab 

langsung pada Pimpinan Cabang Surya Indah Motor Kudus, sehingga apabila 

tuntutan konsumen terbukti benar maka karyawan yang terbukti melakukan 

perbuatan yang merugikan perusahaan dapat segera dikenakan sanksi administrasi 

dan sanksi hukum bila merugikan keterangan dan nama baik perusahaan.Atas dasar 

                                                                 
28Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
29Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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analisa tersebut, maka lebih baik dan berhasil guna apabila tuntutan diajukan 

konsumen pada perusahaan melalui upaya kekeluargaan tanpa melibatkan pihak 

ketiga (Pengadilan), sehingga masalah indentor dapat diselesaikan disamping 

kredibilitas perusahaan tetap terjaga di masyarakat. 30 

Dalam hal terjadinya keterlambatan diserahkannya mobil tersebut kepada 

indentor, sehingga atas keterlambatan tersebut pihak indentor merasa dirugikan 

maka kerugian yang dialami oleh indentor tersebut tidak dapat semata-mata 

dibebankan kepada Surya Indah Motor Kudus, karena bagaimana pun juga Surya 

Indah Motor Kudus hanya bertindak sebagai penjual mobil tersebut dan untuk 

penyerahannya pun masih bergantung pada produsen.  

Jefry Hosea menjelaskan bahwa perihal keterlambatan atas penyerahan 

mobil tersebut beserta alasan-alasan penyebab keterlambatannya sudah dijelaskan 

kepada pihak indentor dan indentor yang mengalami keterlambatan penyerahan 

mobil tidak keberatan dan dapat mengerti hal-hal tersebut, karena keterlambtan 

tersebut juga bukan merupakan kesengajaan atau kelalaian pihak Surya Indah 

Motor Kudus.31 

Upaya untuk menjamin kesesuian dan pertanggungjawaban ketika terjadi 

ketidaksesuaian yang dilakukan Surya Indah Motor Kudus kepada Bapak Lis 

menunjukan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam 

                                                                 
30Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
31Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
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Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Surya 

Indah Motor Kudus kepada indentor dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada 

mobil yang diterima oleh indentor.  

Bapak Lis menjelaskan pembelian mobil di Surya Indah Motor Kudus  

dengan cara indent yaitu satu unit Toyota Fortuner Manual berwarna hitam 

metallic, terhitung 1 minggu pemesanan, mobil yang dipesan tersebut datang dan 

setelah dilakukan pengecekan untuk menjamin dan memastikan kesesuaian mobil 

tersebut pun diserahkan kepadanya. Dalam 3 (tiga) hari pemakaian Bapak Lis 

menelpon pihak dealer untuk menyampaikan keluhan yang dialaminya terhadap 

mobil yang baru dibelinya dari Surya Indah Motor Kudus  tersebut. Bapak Lis 

menceritakan 2 (dua) hari setelah mobil digunakan untuk aktifitas sehari-hari 

seperti biasa mobil tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak ditemui kendala, 

namun memasuki hari ketiga ditemui keluhan terhadap mobil tersebut, yaitu 

mengeluarkan suara berisik pada mesinnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan 

pada saat berkendara. Kemudian Bapak Lis merekam suara berisik tersebut yang 

memang jelas terdengar saat mesin dinyalakan.32 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli dengan cara inden antara Surya Indah Motor Kudus 

dan Bapak Lis selaku indentor. Surya Indah Motor Kudus sebagai pihak penjual 

                                                                 
32Lis, “Wawancara Pribadi”,Konsumen PT.Surya Indah Motor, Tanggal 30 Oktober 2019, Kudus 
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telah melaksanakan pertanggungjawabannya terhadap Bapak Lis selaku indentor 

dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh Bapak Lis. Secara 

garis besar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Surya Indah Motor Kudus 

yaitu : 

Surya Indah Motor Kudus melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang 

terjadi pada mobil yang dibeli oleh Bapak Lis dari Surya Indah Motor Kudus. 

Proses perbaikan mobil dilakukan di bengkel resmi Surya Indah Motor Kudus 

seperti bengkel resmi Toyota. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bapak 

Lis terhadap mobil yang telah dibeli dari Surya Indah Motor Kudus, maka Surya 

Indah Motor Kudus menanggung kerugian yang timbul dan diderita oleh Bapak 

Lis. 

Jefry Hosea menjelaskan penyebab masalah tersebut, diperoleh keterangan 

bahwa teknisi Surya Indah Motor Kudus mendiagnosa penyebab dari suara berisik 

pada mesin mobil tersebut terdeteksi memang perlu ganti spart yaitu Lifter Assy 

Tensioner. Lifter Assy Tensioner atau disingkat LAT terletak pada blok mesin 

belakang blok silinder, yang dikelilingi oleh rantai keteng/chain yang menunjang 

kerja piston dan klep sisi lainnya. Dalam kerja kerasnya yang terus menerus selama 

mesin hidup, rantai memerlukan ketegangan yang sesuai agar dapat bekerja 

maksimal dan minim suara berisik, rantai akan semakin berisik apabila 

ketegangannya berkurang atau rantai mulai renggang atau memuai akibat panas 

area mesin. Apabila rantai renggang, selain berisik maka efek lainnya dapat 
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menyebabkan kerja rantai dan gir menjadi tidak presisi dan juga berpengaruh pada 

piston dan klep bertabrakan, ketika mobil sedang dikendarai/kondisi mesin hidup 

seringkali terdengar suara berisik dalam mesin.33 

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengganti spart lifter assy 

tensioner tersebut, yang mana dalam proses penggantian ini tidak memakan biaya 

karena masih dalam masa garansi dealer. Ketentuan dan kondisi garansi Indako 

memberikan jaminan apabila terdapat kerusakan pada komponen atau hasil kerja 

pabrikan dan setelah dilakukan pengecekan oleh tim tekhnisi Surya Indah Motor 

Kudus dan dipastikan bahwa permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak Lis 

bukan dikarenakan kesalahan penggunaan ataupun force majeur melainkan 

dikarenakan hasil kerja pabrikan yang tidak presisi atau tidak tepat. Sehingga Surya 

Indah Motor Kudus  bersama bengkel resminya Toyota memulihkan kerusakan 

dengan cara perbaikan atau sesuai kondisi dengan cara mengganti komponen yang 

rusak dan tidak mengganti dengan kendaraan yang baru. 

Hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang dapat mempunyai akibat 

hukum dan mengikat para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perjanjian jual beli 

mobil dengan cara indent antara Surya Indah Motor Kudus dan Bapak Lis telah 

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Perjanjian jual-beli mobil dengan cara indent antara 

                                                                 
33Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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Surya Indah Motor Kudus dan Bapak Lis lahir karena adanya kata sepakat 

mengenai harga dan jenis barang yang akan dipesan, yang selanjutnya dituangkan 

dalam Surat Pesanan Kendaraan atau SPK dan diserahkannya uang muka yang 

selanjutnya akan diperhitungkan sebagai harga mobil bila mobil yang dipesan 

tersebut telah tersedia. 

Masing-masing pihak dalam perjanjian jual-beli mobil dengan cara indent 

antara Surya Indah Motor Kudus dan Bapak Lis cakap melakukan perbuatan 

hukum, yang disyaratkan untuk menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau SIM 

yang hanya dapat dimiliki oleh orang dewasa atau sudah berusia sekurang-

kurangnya 17 (tujuh belas) tahun. Suatu hal atau objek tertentu, objek dalam 

perjanjian jual-beli dengan cara indent yaitu satu unit mobil Toyota Fortuner yang 

dipesan oleh Bapak Lis yang spesifikasi mobil tersebut umumnya telah dimuat 

dalam brosur-brosur yang disediakan di showroom penjual maupun iklan-iklan di 

media elektronik dan media massa. 

Sebab atau causa yang halal, causa adalah sasaran atau tujuan yang kedua 

belah pihak bermaksud mencapainya. Adapun causa yang halal adalah kausa atau 

tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. Tujuan perjanjian yang dilakukan oleh Surya Indah Motor Kudus dan 

Bapak Lis adalah melakukan kegiatan perdagangan, yakni jual-beli mobil. Adapun 

kegiatan jual-beli mobil ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 
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dan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan perjanjian jual beli ini adalah 

sah karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan cara inden diatas, 

pada dasarnya Surya Indah Motor Kudus selaku pihak penjual telah beritikad baik 

dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual beli tersebut, hal ini 

terlihat dari proses awal pemesanan hingga ketika mobil tersebut dikirimkan dan 

diserahkan kepada indentor dengan melakukan pengecekan atas mobil tersebut, 

dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Surya Indah Motor Kudus untuk menjamin 

kesesuaian mobil yang dipesan oleh indentor, yang meliputi pengecekan atas mobil 

tersebut untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada 

indentor tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dipesan oleh indentor yang 

tertuang dalam SPK dan memastikan bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik. 

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (good faith) 

memiliki peranan yang sangat penting, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini 

menjadi alasan yang sangat rasional karena itikad baik merupakan suatu landasan 

pelaksanaan perjanjian, apakah suatu perjanjian dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya atau tidak. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan baik atau tidak, dapat 

dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut. 

Upaya untuk menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban ketika terjadi 

ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Surya Indah Motor Kudus kepada Bapak Lis 
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menunjukan perwujudan pelaksanaan asas pacta sun servanda. Asas ini 

berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata, yang dapat disimpulkan dari kata “….berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Asas pacta sun servanda disebut juga asas kepastian 

hukum, dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan 

sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan 

dijamin pelaksanaannya. 

Perjanjian jual beli mobil dengan cara indent diatas juga menunjukan 

pelaksanaan asas itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Surya Indah Motor Kudus kepada 

indentor telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban pihak penjual yang diatur dalam 

Pasal 1474 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Pihak penjual memiliki 

kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan indentor, tetapi 

juga untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan mobil 

tersebut. 

Dalam hal ini, barang telah diserahkan dan masing-masing pihak telah 

melaksanakan prestasinya, namun setelah barang diterima oleh indentor terjadi 

sesuatu hal yang tidak diharapkan dan diluar kemampuan kedua belah pihak pada 

barang tersebut, sehingga kerugian diderita oleh indentor berkaitan dengan hal 

tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang 
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sesuai dengan pesanan indentor, tetapi juga untuk menanggung segala risiko yang 

ditimbulkan dari penyerahan mobil tersebut. Risiko adalah kewajiban memikul 

kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak 

yang mengadakan perjanjian. Risiko diatur dalam hukum perjanjian, pada Pasal 

1237 KUH Perdata yang berbunyi :34 

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, 

maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si 

berpiutang”. 

 

Surya Indah Motor Kudus juga telah melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sebagai pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 yang 

mengatur kewajiban pelaku usaha. Surya Indah Motor Kudus memiliki bentuk-

bentuk pertanggungjawaban kepada indentor dalam hal terjadinya ketidaksesuaian 

terhadap mobil yang dibeli dari Surya Indah Motor Kudus, yang mana 

pertanggungjawaban Surya Indah Motor Kudus dilakukan dengan tetap 

mengedepankan kepentingan Bapak Lis selaku indentor sebagai konsumen. 

Apabila para pihak yaitu Surya Indah Motor Kudus  dan konsumen tidak 

melakukan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka telah 

melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dengan adanya ingkar janji 

atau wanprestasi terhadap janji itulah, maka penting adanya peraturan hukum 

perjanjian yang didalamnya mengatur seluk-beluk peristiwa sehubungan dengan 

                                                                 
34 R.Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Intermasa,Jakarta,1993,Hlm.59. 
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orang yang ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji disini adalah tidak menepati 

janji sebagaimana mestinya.  

Dengan demikian secara umum wanprestasi dapat diartikan dengan 

pelaksanaan prestasi atau kewajiban yang tidak sebagaimana diharapkan. Pasal 

1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan wanprestasi  yang 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jual beli mobil dengan cara 

pemberian tanda jadi antara Surya Indah Motor Kudus dengan konsumen, jika 

wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan 

ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika 

tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam 

hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-

duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 

pihak yang menderita kerugian. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu 

tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau 

kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga 

yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika 

debitur tidak lalai. 

Berdasarkan pembahasan di atas bentuk perlindungan konsumen dilakukan 

sebagai berikut: 
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1. Konsumen yang melakukan pembatalan sepihak yaitu Nur Khasanah, 

Saifurrohman, dan Agus reza. Nur Khasanah dan Saifurrohman sudah 

membayar DP dan dari masing masing mereka sudah menandatangani 

SPKS (surat pesananan kendaraan sementara), sehingga apabila mereka 

membatalkan karana alasan sepihak maka DP akan dipotong 50%. 

Berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan setiap orang yang 

membatalkan perjanjian secara sepihak maka uang DP/panjar sudah tidak 

ada hak baginya,sedangkan Agus Reza karena belum menandatangani 

SPKS (surat pesananan kendaraan sementara) dan membayar DP dan dia 

membatalkan pembelian tidak ada konsekuensi hukum bagi dirinya atau 

PT. Surya Indah Motor karena belum terikat perjanjian. Kasus lain adalah 

Sri Ratna Mayawati yang batal membeli mobil merk Calya karena proses 

kredit yang diajukan tidak disetujui oleh pihak leasing sehingga pembatalan 

bukan kehendak dirinya dan uang DP dikembalikan 100%. 

2. Puji Astuti, dirinya mengeluh dan komplain bahwa harga unit mengalami 

perubahan. Harga tidak sesuai dengan kesepakatan seperti yang tertera di 

Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS). Sebagai bentuk perlindungan 

konsumen, PT. Surya Indah Motor memberi discountkepada konsumen 

kisaran 1 juta hingga 2 juta. 

3. Musriatun, dirinya awalnya menginden mobil merk Toyota Yaris namun 

karena dia ingin mengganti Toyota Rush sehingga dia masuk dalam Month 
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Delivery Plant. Sebagai bentuk perlindungan konsumen PT. Surya Indah 

Motor memberi informasi karena perubahan merk mobil pada pembelian 

merupakan keinginan konsumen dan harus masuk agenda Month Delivery 

Plant, sehingga konsumen harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

sistem tersebut. 

4. Mastunik, dirinya belum dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan 

pelunasan pembayaran sehingga penyerahan mobil belum dapat dilakukan, 

sampai batas waktu yang diberikan dirinya belum melakukan pelunasan 

pembayaran, sehingga dilakukan penukaran nomor antrian dengan bapak 

Imam Rohmawan. Sebagai bentuk perlindungan konsumen tidak ada yang 

perlu dipenuhi kepada ibu Mastunik karena mekanisme yang dilakukan 

sudah benar, ibu Mastunik tidak mampu membayar kekurangan sebelum 

unit dikirim ke alamat ibu Mastunik. 

5. Listyawan, dirinya merasa terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima 

oleh Bapak Lis terdapat banyak gangguan diantaranya suara mesin yang 

berisik. Sebagai pertanggungjawaban PT. Surya Indah Motor kepada 

konsumen maka mobil bapak Listyawan akan diperbaiki di bengkel PT. 

Surya Indah Motor, namun jika tidak bisa akan diganti dengan unit terbaru 

dari pusat yaitu Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). 

6. Muhadi, dirinya mengeluh bahwa masa inden cukup lama atas lamanya 

waktu inden yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan PT. 
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Surya Indah Motor kepada konsumen. Dirinyamengganti tipe unit yang 

dipesan, yang disebabkan karena tipe yang dibelinya kurang cocok dari segi 

warna maupun aksesoris tambahan.  Mobil dengan merek Toyota Fortuner 

4x2 M/T dengan Fortuner 4x4 A/T. keluhan konsumen adalah karena 

adanya cacat tersembunyi yang diakibatkan oleh cacat produksi dari Agen 

Tunggal Pemegang Merek (ATPM) bahwa mobil tersebut catnya lecet dan 

buku servisnya ada yang kurang. Sebagai bentuk perlindungan konsumen 

mobil Toyota Fortuner tersebut akan diperbaiki di bengkel PT. Surya Indah 

Motor, namun jika tidak memungkinkan akan dikirim ke Jakarta sebagai 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). 

7. Kasus lain Ikbar Saputra, dirinya komplain terhadap mobil yang telah 

dibelinya. Ada suatu komponen yang kurang pas memasangnya, selain itu 

dirinya komplain masalah AC karena kurang dingin setelah mobil 

digunakan perjalanan jauh, sehingga mobil dipakai terasa kurang nyaman. 

Sebagai bentuk tanggung jawab PT. Surya Indah Motor memberikan servis 

secara gratis kepada Ikbar Syaputra agar AC mobil dan keluhan yang ada 

bisa kembali normal. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum 

terhadap pembeli mobil dengan pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus 

adalah dalam transaksi jual-beli kredit mobil adalah memberikan keterangan terkait 

mobil secara jelas dan lengkap, memberikan keterangan terhadap produk yang 
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ditawarkan menggunakan kalimat yang dimengerti oleh konsumen menjamin mutu 

barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang yang 

berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba 

barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang 

diperdagangkan memberi kompensasi ganti rugi apabila mobil yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

B. Cara Penyelesaian Masalah Yang Dilakukan Oleh Surya Indah Motor Kudus 

Baik Terhadap Konsumen Dengan Pemberian Tanda Jadi Maupun Tanpa 

Tanda Jadi. 

PT. Surya Indah Motor dalam menyelesaikan masalah dengan konsumen 

dengan tanda jadi maupun tanpa tanda jadi didasarkan pada beberapa peraturan PT. 

Surya Indah Motor, ataupun kesepakatan yang telah dilakukan dengan konsumen 

saat akan memesan atau menginden mobil.  

Jefry Hosea menjelaskan sebelum memesan mobil maka konsumen 

bersama PT. Surya Indah Motor membuat perjanjian terlebih dahulu dan telah 

ditandatangani kedua belah pihak. Setiap perjanjian mempunyai tujuan yang sama 

yaitu semua pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. 

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya akan terdapat 

hambatan yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Hambatan atau kesalahan itu 

bisa berasal dari penjual atau pembeli. Dalam bidang hukum, kesalahan atau 

kelalaian ini disebut dengan wanprestasi.Untuk mengetahui terjadinya suatu 
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wanprestasi atau tidak maka terlebih dahulu dilihat hak dan kewajiban para pihak, 

apakah sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak. Hak dan kewajiban para pihak 

dalam jual beli pada umumnya adalah:35 

1. Hak dan Kewajiban Pembeli 

Hak pembeli adalah menerima barang (mobil) dalam keadaan utuh 

sesuai standar pabrik, peralatan pendukung dan aksesoris lain sesuai 

dengan isi perjanjian. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar 

harga yang telah disepakati sesuai dengan jadwal dalam perjanjian. 

2. Hak dan Kewajiban Penjual 

Hak penjual adalah menerima harga pembayaran yang telah disepakati 

dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan 

kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian 

dan menanggung cacat tersembunyi yang terdapat dalam mobil 

tersebut. 

 

Jefry Hosea menjelaskan macam-macam ketentuan konsumen yang perlu 

diperhatikan, yang tertera pada SPK atau form jual beli mobil yaitu:36 

1. Tanda jadi minimum 5% dari harga jual; 

2. Uang muka minimum20%dari harga jual; 

3. Jika uang muka tidak dilunasi dalam tempo tiga hari setelah tanda jadi 

diterima, maka harga / delivery tidak mengikat; 

4. Sisa pembayaran yang tidak dilunasi pada waktunya dikenakan denda 

sebesar 2% / hari; 

5. Pembatalan pemesanan dikenakan potongan sebesar 2,5% dari harga 

jual; 

6. Pembayaran dengan cek / giro baru dianggap sah jika cek / giro tersebut 

bisa diuangkan; 

7. Jika terjadi force majeur sehingga kendaraan tidak dapat diserahkan 

oleh penjual maka uang muka yang sudah diterima akan dikembalikan; 

8. Surat pesanan kendaraan ini berlaku sebagai Faktur Penjualan jika 

barang telah diterima; 

9. Surat pesanan kendaraan ini bukan merupakan bukti pembayaran. 

 

                                                                 
35Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
36Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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Jefry Hosea menjelaskan pelaksanaan jual beli mobil sering terjadi 

kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan 

Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS) atau form jual beli mobil. Kesalahan-

kesalahan tersebut, yang dinamakan dengan wanprestasi adalah sebagai berikut:37 

1. Dari Pihak Penjual atau Dealer 

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh dealer 

dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden adalah: 

a. Pesanan tidak tepat waktu yang sesuai dalam surat perjanjian 

awal 

Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh jadwal penginden yang 

sangat padat dan kemampuan produksi. Hal ini pernah terjadi 

lima kali di Surya Indah Motor Kudus. 

b. Ada cacat tersembunyi terhadap mobil yang dibeli konsumen. 

Hal ini pernah terjadi satu kali di PT. Surya Indah MotorKudus. 

Cacat tersembunyi disebabkan karena kesalahanproduksi dalam 

menghasilkan mobil yang tidak sesuai dengan standar kualitas 

pabrik, misalnya: 

1) Cacat tersembunyi: arus listrik konslet, cat body ada yang 

pudar atau lecet, dan lain-lain. 

2) Cacat produksi: mesin mati sendiri, per mobil lemah 

sebelah, dan lain-lain. 

2. Dari Pihak Pembeli atau Konsumen 

Bentuk wanprestasi dilakukan oleh pembeli atau konsumen 

meliputi: 

a. Konsumen mengganti tipe yang akan dibeli 

Hal ini bisa terjadi karena pembeli merasa pilihan atau tipe yang 

dibelinya kurang cocok dari segi warna maupun aksesoris 

tambahan. Penilaian ini lebih ke arah subjektif belaka dari 

pembeli, kepuasan akan suatu produk yang akan dibeli menjadi 

tujuan utama seseorang ingin membeli suatu barang. Selain itu 

juga dipengaruhi oleh bujukan baik dari orang terdekat maupun 

orang lain yang telah membeli produk yang sama dan pernah 

terjadi dua kali di Surya Indah Motor Kudus. 

b. Konsumen yang membatalkan inden secara pihak 

Alasan yang disampaikan konsumen terhadap pembatalan inden 

meliputi ada musibah keluarga, pembeli itu sendiri sedang sakit 

                                                                 
37Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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atau sedang ada masalah. Di Surya Indah Motor Kudus pernah 

ada dua konsumen yang membatalkan indennya secara sepihak. 

c. Konsumen terlambat membayar pelunasan pembayaran sesuai 

jadwal dalam perjanjian 

Keterlambatan pembayaran terjadi karena beberapa alasan, 

meliputi pembeli menunggu atau menginden cukup lama 

sehingga uang dipakai untuk keperluan yang lain, uang 

yangdigunakan untuk membayar belum cair. Hal ini pernah 

terjadi dua kali di Surya Indah Motor Kudus. 

 

Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobildengan 

sistem pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus, adalah sebagai berikut 

:38 

1. Tahap Prosedur perjanjian 

Dalam tahap ini ada ketentuan yang paling menonjol adalah adanya 

perjanjian baku yang tertulis dalam Surat Pesanan Kendaraan Sementara 

(SPKS) dan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang dibuat penjual. Hal ini dapat 

berakibat merugikan konsumen sebagai calon pembeli mobil. Ketentuan 

tersebut berbunyi: 

a. Jika uang muka tidak dilunasi dalam tempo tiga hari setelah tanda jadi diterima, 

maka harga / delivery tidak mengikat; 

b. Sisa pembayaran yang tidak dilunasi pada waktunya dikenakan denda sebesar 

2% per hari; 

c. Pembatalan pemesanan dikenakan potongan sebesar 2,5% dari harga jual 

Pada pencantuman ketentuan baku ini yaitu “jika uang muka tidak dilunasi 

                                                                 
38Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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dalam tempo tiga hari setelah tanda jadi diterima, maka harga / delivery tidak 

mengikat”. Hal tersebut bisa terjadi setelah penandatanganan Surat Pesanan 

Kendaraan Sementara (SPKS) dikarenakan perubahan kenaikan harga Bea 

Balik Nama (BBN).  

Puji Astuti menjelaskan dirinya mengeluh dan komplain bahwa harga unit 

mengalami perubahan. Harga tidak sesuai dengan kesepakatan seperti yang tertera di 

Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS).Menurut informasi yang pernah 

diperoleh bahwa telah terjadi lonjakan harga jual mobil Fortuner, Yaris dan Agya yang 

berbeda pada saat Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS) telah ditandatangani 

dengan saat penyerahan kendaraan yaitu di Surat Pesanan Kendaraan(SPK). Perubahan 

ini disebabkan naiknya Bea Balik Nama (BBN) yang mana setelah dicek ke pihak yang 

bersangkutan yang menyatakan tidak ada perubahan Bea Balik Nama (BBN). Hal ini 

sangat memberatkan pihak konsumen sehingga ada yang sebagian membatalkan 

niatnya untuk membeli dan sebagian tetap membeli dengan perasaan kecewa.39 

Jefry Hosea menjelaskan penyelesaian komplain atau claim yang dilakukan 

oleh konsumen akan ditanggapi dengan cepat baik manajemen, marketing ataupun 

karyawan PT.Surya Indah Motor. Untuk permasalahan saudara Puji Astuti murni 

bukan kesalahan dari PT. Surya Indah Motor, lonjakan harga jual mobil merupakan 

nilai pasar yang dipengaruhi oleh bahan baku ataupun sparepart, sehingga marketing 

PT. Surya Indah Motor menjelaskan kepada saudara Puji Astuti sesuai kenyataannya, 

                                                                 
39Puji Astuti, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 2 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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meskipun saudara Puji Astuti sedikit kecewa.40 

Agus Reza menjelaskan dirinya membatalkan indennya dengan alasan 

perubahan harga dari Bea Balik Nama atau terlalu lamanya menunggu waktu inden 

sehingga konsumen tidak jadi membeli unit yang sudah dipesan.41 Jefry Hosea 

menjelaskan terkait pembatalan yang dilakukan saudara Agus Reza merupakan hak 

konsumen jika ingin membatalkan, mengingat saudara Agus Reza belum 

menandatangani Surat Pesanan Kendaraan Sementara (SPKS) atau baru sebatas 

komunikasi dengan marketing PT. Surya Indah Motor. Terlebih Agus Reza juga belum 

membayar DP, sehingga saat pembatalan tidak ada kerugian dari konsumen ataupun 

PT. Surya Indah Motor.42 

Penentuan harga tidak boleh secara sepihak (Pasal 1465 KUHPerdata). Bahwa 

perjanjian jual beli ini mengandung perjanjian baku (standard contract) yang memang 

salah satu atau beberapa unsur perjanjian telah ditetapkan oleh penjual. Hal ini 

berkaitan juga dengan asas kebebasan berkontrak yang intinya bahwa aturan yang ada 

dalam KUHPerdata hanya sebagai hukum pelengkap dan selanjutnya para pihak boleh 

menentukan selainnya dengan batasan Undang-Undang, kepatutan dan 

kesusilaan.Dalam perjanjian baku, konsumen tidak banyak pilihan. Hanya ada dua 

pilihan bila merujuk pada pasal ini maka harga harus ditentukan secara bersama yang 

                                                                 
40Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
41Agus Reza, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 2 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
42Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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biasanya dalam praktek jual beli tahap ini disebut tawar menawar. Bila konsumen 

sudah merasa setuju bisa menandatangani Surat Pesanan Kendaraan Sementara 

(SPKS), bila tidak maka tidak perlu menandatangani Surat Pesanan Kendaraan 

Sementara (SPKS). 

Salah satu hak konsumen mendasarkan pada Pasal 4 huruf (c) Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

 

Salah satu kewajiban pelaku usaha mendasarkan pada Pasal 7 huruf (b) 

Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi  sebagai berikut: 

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

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; 

 

Tahap promosi juga ada beberapa kesalahan yang membuat konsumen agak 

bingung. Bahasa iklan yang cenderung ditujukan untuk menarik minat konsumen 

terkadang terlihat berlebihan. Dalam bahasa iklan tersebut disebutkan harga mobil 

Toyota Fortuner kisaran Rp.500.000.000,- (lima ratus juta). Bahasa yang demikian 

terlihat kurang jelas karena ternyata setelah dicek langsung ke dealer maka harga yang 

terjadi lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) dan bahkan ada yang sampai 

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta). Dalam bahasa iklan tersebut mengandung 

pengertian dari persepsi konsumen bahwa hanya denganharga Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta) atau mungkin lebih sedikit tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta). Iklan 
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tersebut diakuinya sebagai cara untuk menarik minat konsumen lebih banyak. Apalagi 

didukung dengan potongan harga hingga berapa persen atau bonus hadiah menarik. 

Tidak luput juga dengan bahasa marketing yang mempunyai cara masing-masing untuk 

membuat menarik konsumennya agar membeli mobil tersebut.43 

d. Tahap Penyelesaian Wanprestasi 

Pihak Surya Indah Motor Kudus dalam hal terjadi permasalahan dalam 

jual beli mobil dengan sistem indenini mengutamakan prinsip musyawarah 

dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Hal ini memang layak 

dilakukan karena bila diselesaikan melalui pengadilan maka akan membebani 

baik dari segi waktu maupun biaya. Selain itu juga untuk menjaga nama baik 

perusahaan. 

Musriatun menjelaskan dirinya awalnya menginden mobil merk Toyota Yaris 

namun karena dia ingin mengganti Toyota Rush sehingga dia masuk dalam Month 

Delivery Plant.44 Jefry Hosea menjelaskan untuk mendapat antrian Konsumen yang 

mengganti tipe yang akan dibeli pihak dealer akan menunda penyerahan mobil dan 

menempatkan konsumen tersebut dalam Month Delivery Plant selanjutnya. Artinya 

bahwa pembeli tidak dapat menikmati barang sesuai dengan jadwal semula karena 

kebijakan atas perubahan tipe maka pembeli harus menunggu untuk bulan berikutnya. 

Kebijakan ini diambil karena untuk mendatangkan unit mobil butuh beberapa waktu 

                                                                 
43Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
44Musriatun, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 6 Januari 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
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karena menunggu kiriman dari PT. Toyota Motors di Jakarta.45 

Saifurrohman menjelaskan saat dia membatalkan indennya, dirinya dikenai 

sanksi yaitu pemotongan uang inden sebesar 50% dari. Alasan dirinya membatalkan 

indennya adalah adanya kebutuhan mendadak yang harus menjadi prioritas.46Jefry 

Hosea menjelaskan penyelesaian terhadap adanya pemotongan uang inden dalam hal 

terjadi pembatalan pemesanan oleh konsumen hanya didasarkan pada kondisi di mana 

konsumen tidak dapat memberikan argumen atas pembatalan secara logis sehingga 

akan dikenakan pemotongan sebesar 2,5%. Untuk kondisi tertentu karena alasan yang 

logis, misalnya terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 

konsumen atau musibah lain maka tidak ada pengenaan pemotongan uang inden, 

dengan kata lain jika terjadi pembatalan karena alasan logis uang inden akan 

dikembalikan sepenuhnya. Bisa juga terjadi pada waktu yang telah dijanjikan oleh 

penjual pada masa waktu inden semisal mobil tiba satu bulan, ternyata hingga dua 

bulan tidak datang maka pembeli bisa membatalkan, ini juga tidak dikenakan potongan 

sama sekali.47 

Kebijakan hal pemotongan uang inden cukup bisa dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Hal ini bisa dijadikan sebagai ganti rugi karena debitur melakukan 

pembatalan perjanjian secara sepihak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1267 

                                                                 
45Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
46Saifurrohman, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 6 Januari 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus 
47Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 
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KUHPerdata yang mengatur bahwa: 

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau 

menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan 

bunga”. 

 

Pasal 1464 KUHPerdata ditentukan bahwa: 

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak 

tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 

mengembalikan uang panjarnya”. 

 

Perjanjian jual beli ini berlaku suatu asas bahwa perjanjian itu mengikat sebagai 

undang-undang bagi para pihak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 

KUHPerdata yang berbunyi: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Mastunik menjelaskan dirinya belum dapat memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pelunasan pembayaran sehingga penyerahan mobil belum dapat 

dilakukan.48 Jefry Hosea menjelaskan pada dealer Surya Indah Motor Kudus terdapat 

wanprestasi yang dilakukan oleh satu konsumen yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan pelunasan pembayaran maka pihak dealer akan 

menunda penyerahan kendaraan sampai dipenuhinya pelunasan tersebut. Konsekuensi 

yang lain apabila dalam kurun waktu tiga hari ternyata pembeli tetap belum bisa 
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melunasi pembayaran maka mobil yang telah dipesan akan dilimpahkan kepada 

penginden atau pembeli yang lain. Namun hal tersebut terjadi bila jumlah penginden 

banyak dan tipe mobil sama.49 Jefry Hosea menjelaskan konsumen yang tidak melunasi 

dalam batas waktu yang telah diberikan paling lama setelah jatuh tempo tiga hari sesuai 

yang tertera di SPKS, maka dikenakan denda 2% per hari. Hal ini pernah terjadi satu 

kali di Surya Indah Motor Kudus. Mengenai pelunasan pembayaran dalam hal ini 

marketing atau perwakilan dari pihak PT. Surya Indah Motor harus aktif mendekati 

konsumen untuk menjelaskan bahwa barang atau unit mobil yang dipesan sudah siap 

dan meminta untuk segera melakukan pelunasan sesuai kesepakatan harga agar tidak 

terkena denda.50 

Muhadi menjelaskan dirinya mengeluh bahwa masa inden cukup lama dan 

pernah terjadi komplain dari konsumen atas lamanya waktu inden yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan PT. Surya Indah Motor kepada konsumen. Dirinya 

mengganti tipe unit yang dipesan, yang disebabkan karena tipe yang dibelinya kurang 

cocok dari segi warna maupun aksesoris tambahan selain itu dapat juga dipengaruhi 

oleh bujukan baik dari orang lain yang telah membeli produk yang sama.  Mobil dengan 

merek Toyota Fortuner 4x2 M/T dengan Fortuner 4x4 A/T. Dirinya komplain karena 

adanya cacat tersembunyi yang diakibatkan oleh cacat produksi dari Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) bahwa mobil tersebut catnya lecet dan buku servisnya ada 

                                                                 
49Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 

Kudus. 
50Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 
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yang kurang. Adanya cacat tersembunyi terhadap mobil yang dibeli konsumen maka 

pihak PT. Surya Indah Motor Kudus akanmengganti atau memperbaiki bagian yang 

salah tersebut. Hal ini telah jelas merupakan kewajiban penjual untuk menanggung 

cacat tersembunyi.51 

Jefry Hosea menjelaskan dalam hal ini ada beberapa hal yang di garansi atau 

tidak garansi, misalnya yang di garansi seperti mesin, cat body dikarenakan ada servis 

berkala dan jaminan mesin tiga tahun. Sedang untuk yang tidak garansi seperti oli, 

kampas rem, kaca dll. Apabila masalah mobil tersebut tidak bisa diatasi di bengkel dan 

memang perlu diklaim maka hal tersebut akan langsung diklaim atau barang yang rusak 

tersebut ditukar ke Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di PT. Toyota Motors 

Jakarta.52 

Jefry Hosea menjelaskan mengenai keterlambatan penyerahan kendaraan 

sebenarnya telah memenuhi kualifikasi terhadap adanya wanprestasi pada jual beli 

mobil tersebut. Oleh karena itu, pihak penjual dapat dituntut untuk segera memenuhi 

perikatan yang telah dibuatnya. Tuntutan ini harus tetap memperhatikan alasan kenapa 

hal itu bisa terlambat. Jika hal itu karena di luar kekuasaan penjual maka hal itu bisa 

dimaklumi. Bila ada unsur kesengajaan dan kelalaian penjual maka pembeli dapat 

menuntut pemenuhan segera dan bisa juga disertai dengan ganti rugi, adapun 

penggantian ganti rugi dalam hal ini adalah apabila mobil yang di inden sebenarnya 

                                                                 
51Muhadi, “Wawancara Pribadi”,Konsumen, Tanggal 4 Januari 2020, Surya Indah Motor Kudus, Kudus 
52Jefry Hosea, “Wawancara Pribadi”,Direktur, Tanggal 26 Oktober 2019, Surya Indah Motor Kudus, 
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sudah ada namun ada cacat tersembunyi maka pihak konsumen dapat mengklaim ke 

pihak penjual atau dealer sebelum mobil itu diserahkan kepada konsumen atau 

konsumen memilih unit mobil yang lain dengan tipe yang sama, ada juga dengan 

meminta penambahan diskon karena waktu yang ditetapkan tidak sesuai.53 

Pasal 1504 KUHPerdata yang mengatur: 

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang 

sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang 

dimaksud,atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya 

pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak 

akan membelinya selain dengan harga yang kurang”. 

 

Cacat tersembunyi dimaksudkan bahwa barang tersebut ada kekurangan atau 

kerusakan baik kecil maupun besar yang cacatnya tersebut tidak tampak atau tidak 

diketahui pada saat pembelian baik oleh pembeli ataupun penjual. Dalam Pasal 1506 

KUHPerdata telah ditentukan bahwa: 

“Penjual harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun 

penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal 

demikian penjual telah meminta diperjanjikan bahwa penjual tidak wajib 

menanggung sesuatu. 

 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) membuat surat kesanggupan untuk 

memenuhi komplain dari konsumen, kemudian Surya Indah Motor Kudusdan 

konsumen diminta menandatanganinya. Pihak Surya Indah Motor Kudus kemudian 

mengganti sesuai dengan standar pabrik yang telah ditentukan, dalam hal mengganti di 

sini apabila mobil bisa diperbaiki bengkel maka mobil tersebut hanya diperbaiki di 
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bengkel PT. Surya Indah Motor, namun jika ada salah satu barang atau komponen yang 

memang tidak ada dan tidak bisa diperbaiki dan memang harus diganti, maka barang 

tersebut bisa diklaim ke Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di PT. Toyota 

Motors di Jakarta. Tindakan ini sudah sesuai karena merupakan tanggung jawab PT. 

Surya Indah Motor sebagai penjual produk dan PT. Toyota Motors sebagai Agen 

Tunggal Pemegang Merek. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf d dan g yang mengatur bahwa: 

Pasal 7 huruf d berbunyi sebagai berikut: 

“Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. 

 

Pasal 7 huruf gberbunyi sebagai berikut: 

“Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. 

 

Ikbar Saputra menjelaskna dirinya komplain terhadap mobil yang telah dibelinya. 

Ada suatu komponen yang kurang pas memasangnya, ada juga yang komplain masalah 

AC karena kurang dingin setelah mobil digunakan perjalanan jauh, ada salah satu per 

mobil yang tekanannya terlalu lembek maka pada waktu mobil dipakai terasa kurang 

nyaman. Komplain tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah demi kepuasan 

dan kenyamanan konsumen.54 

Proses musyawarah pada Surya Indah Motor Kudus dilakukan dengan 

caraberikut ini dengan responden yang mengalami kendala baik yang disebabkan 

                                                                 
54Ikbar Saputra, “Wawancara Pribadi”, Konsumen PT. SIM, Tanggal 8 Januari 2020, Surya Indah 
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2 

konsumen ataupun PT.Surya Indah Motor:55 

 

 1 2   

 

 

3 3 3 

 

4 

 

5 

 

 

Keterangan: 

1. Dalam perjanjian jual beli mobil terdapat suatu wanprestasi maka konsumen 

dapat komplain langsung ke PT. Surya Indah Motor Kudus. 

2. Setelah terima komplain dari konsumen, kemudian PT. Surya Indah Motor 

Kudus menyampaikannya kepada Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). 

3. Kemudian PT Surya Indah Motor Kudus mengundang pembeli yang 

komplain dan mengundang perwakilan dari Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM), pembeli yang komplain diminta untuk memaparkan komplainnya 
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khususnya ditujukan kepada pihak ATPM Kemudian pihak ATPM 

menanyakan kepada PT. Surya Indah Motor apakah komplain dari konsumen 

tersebut benar atau tidak. Selanjutnya antara Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM), PT. Surya Indah Motor dan pembeli memusyawarahkan komplain 

tersebut. 

4. Selanjutnya dari hasil musyawarah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan 

surat kesepakatan untuk memenuhi komplain konsumen dengan pemberian 

ganti kerugian kepada pihak pembeli atas wanprestasi yang dilakukan pihak 

penjual atau dealer tersebut. 

5. Pemberian ganti kerugian dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) 

maka PT. Surya Indah Motor kepada konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa cara penyelesaian masalah yang dilakukan 

oleh Surya Indah Motor Kudus baik terhadap konsumen dengan pemberian tanda jadi 

maupun tanpa tanda jadi dilakukan dengan cara mengutamakan prinsip musyawarah 

mufakat, dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang 

dirugikan setelah melakukan komplain akan langsung ditangani oleh PT. Surya Indah 

Motor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis belum, permasalahan yang ada 

mampu diselesaikan dengan cepat oleh pihak manajemen, marketing ataupun 

karyawan lain secepat mungkin. Jika kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat 

dalam musyawarah, maka baik PT. Surya Indah Motor ataupun konsumen bisa 

menempuh upaya hukum sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  


