
ABSTRAK 

ASPEK-ASPEK HVKUM PERJANJIAN JUAL BELi MOBfL 

SF.CARA KREDIT 

( S1udy Kasus di PT. Aslra Credi! Company Cnbang Medan) 

Olch : 0 K T 0 13 E R S IA H A A N 

NPM : 0 I. 840. 0065 

Perkembangan Perekonomian yang semakin cepai membawa perkembangan 

pada s1si- sisi lainnya dalam tatanan kehidupan ini. Salah satu perkembangan 

ekonomi yang begitu pesat sekali ialah dalam hal produksi kendaraan bermotor, 

terutama mob11. Perkembangan yang begitu cepat tersebut tidaklah pula diikuti 

dengan cepat oleh oleh perkembangan daya beli masyarakat untuk memiliki mobil. 

Menghadap1 perihal yang demikian maka pihak pcnjual bcrusaha 1ctap mimikirkan 

jalan keluar agar daya beli masyarakat tetap tinggi pada kendaraan bermotor ini. 

Salah satu usaha penjual tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara kredit 

Perjanjian jual beli sccara kredit secara khusus mcmcang tidak ada diatur di 

dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun dcmikian perjanjian jual 

beli secara kredit ini merupakan perluasan dari pasal 1338 KUH Perdata yaitu azas 

terbuka/kesepakatan, dimana undang-undang tidak mclarang dan memberi kebebasan 

yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat suatu persetujuan, asalkan 

subjck-subjek yang mengikatkan diri dan objek dari perikatan tidak bcncntangan 

dengan keteniban umum, kesusilaan dan undang-undang. Olch karena itulah secara 

tidak langsung perjanjian JUDI beli secara kredit inj 1unduk pada azas-v..as pcrjanjian. 
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Namun Demikian dalam prakteknya, jual beli secara kredit mi banyak dilakukan 

orang. Hal ini terjad1 d1sebabkan scomng konswnen memerlukan barang tersebut, 

sementara ianya udak mampu mempunyai uang yang eukup untul. mcmbehnya 

secara kontan. 

Adapun istilah cara pcmbclian yang demikian itu disebut pcmbchan secara 

kredit atau cicilan atau angsuran ini disebut juga dengan istilah "scwa heh" Dimana 

selama harga barang belum d1lunas1 maka si pembeli belum mempunya1 hak milik 

atas barang tersebuL Setelah angsuran atau cicilan terakbir dilunasmyn barulah hak 

mihk atas barang tersebut berahh padanya. Da1am hal iru selama angsuran atau 

c1c1lan belum dilunas1 maka s1 pembeh ( deb1tur ) d1anggap sebaga1 penyewa 

Dalam pelaksanaan tata cam pembelian kendaraan bermotor jenis mobil 

secara kredit di PT. Astra Credit Company Cabang Medan, Pihak konsumen 

( dcbitur ) tcrlcbih dahulu mcngis1 formulir pcrmohonan yang mana mcliputi nama 

pemohon kredit, alamat. pekeTjann. pcnghasilan perbulannya. JCni� barang yang 

d1mohonkan, serta Jam man yang d1berikan. Pada dasamya bentuk perjanj1an Jual beli 

secara kn:du sepcni yang tcr1ad1 pada PT. Astra Credit Company Cabang Medan 

diletakkan secara scp1hal. oleh p1hak penjual saja dan kesepakatan 1tu ICT)ad1 apabila 

si pcmbeli menerima syarat tersebut, tanpa banyak mendengar kehendak pembcli, 

sehingga isi perjanjian lcbih banyak mcnguntungkan pihak pcnjual. 

Setelah keseluruhan syam1-syara1 pcrmohonan im di pcnuh1 barulah objek 

yang d1 pcrjanJikan tersebut dapat d1benkan dan dipcrgunkan s1 pembch Dan segi 

hak dan kewaj1ban yang timbul terhadap para pihak, maka pihak pemben barang 

angsuran ( PT. Astra Kredu Company Cabang Medan ) mempunya1 hak untuk 
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mempcrolch pcmbayaran kredi1 alau cicilan dari si pcmbeli tcpat pada waktunya 

sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu setiap bulannya. 

Apabila pihak debitur tidak mempunyai pres1asi ( wanprestasi ) dalam 

pembayaran sesuai dengan wak1u yang diperjanjikan mnka akan dikenakkan denda 

sebesar 0,2 % perhari dari jumlah angsuran yang lelah jatuh tempo dan membayar 

biaya administrasi keterlambatan peranguran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,-. 

Jika prestasi 1idak dipenuhi juga dengan melewati bcberapa proses peringatan, maka 

pihak pemberi kredit ( Kreditur ) dapat mengambil barang atau objek perjanjian dari 

tangan si pcmbeli ( Debitur ) tanpa menunggu putusan dari Pcngadilan. Mengenai 

uang pembayaran kredit yang telah dibayarkan, dianggap scbagai pembayaran sewa 

mobil tersebut digunakan dan dikuasai oleh pembeli kredit ( Debitur ). 

Dari segi kewajibannya, maka p1hak pemberi angsuran ( PT. Astra Credit 

Company Cabang Medan ) mempunyai kewajiban untuk mcnyerahkan hak milik 

sepeda motor tersebul pada saa1 dilunasinya seluruh harga mobil tersebul, bahkan 

wajib memberikan garansi atau perbaikan-perbaikan dalam batas-batas tertenlu sesuai 

dengan isi perjanjian. 

Jadi penyerahan hak milik dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit ini 

adalah pada saat si pembeli ( Debitur ) melunasi seluruh harga mobil. Setelah si 

pembeli membayar seluruh harga mobil ma.ka ia memperoleh hak milik sepenuhnya 

atas mobi I tersebu1 

Sebagai kebalikannya dari hak dan kewajiban kreditur maka pihak dcbitur 

atau si pembeli mernpunyak hak yaitu memperoleh hak milik sepenuhnya alas mobil 

yang dibeli secara kredit pada saat mana harga sepeda motor telah dilunasinya. 
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Disamping itu 1a juga berhak untuk mendapatkan jaminan kenikrnatan barang, bcbas 

dan gangguan dari p1hak lain 

Kewaj1ban dan p1hak pernbeli rnobil antara lain membayar 1.redit secara 

berkala unp-unp waktu secara tepat hingga lunas. Juga menjaga kendaraan tersebut 

sebagaimana layaknya scorang pernilik mobil sendiri Selain nu p1hak pcmbeh 

dilarang untuk mcngalihknn mobil yang dibeh secara kredit tersebu1 ba1k berupa 

menyewakan, mcnJual kembah, menggada1kan kepada pihak ketiga selama rnob1l 

tersebut belum d1bayar lunas .. 
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