
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen 02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016 

maka dapat diambil kesimpulan: 

 Dalam hal perlindungan hukum terhadap Konsumen pada Putusan Nomor: 

02/BPSK-PBG/PUT-ARBITRASE/VII/2016, Muhammad Fadholi sebagai 

Konsumen telah terpenuhi perlindungan hukumnya atas permintaan biaya 

tambahan diluar kesepakatan oleh PT.CITIFIN Multifinance sebagai Pelaku usaha 

berdasarkan putusan Majelis Hakim BPSK Purbalingga yang didasari Keputusan 

Mahkamah Agung Nomor : 2027K/BU/1984 tentang Denda (Pinalty) dan Pasal 

1251 KUH Perdata yang menolak denda (Pinalty) di luar kesepakatan atas 

keterlambatan pembayaran pokok pinjaman tersebut. 

 Dalam hal perlindungan hukum terhadap Konsumen yang terdapat pada 

beberapa ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, namun Majelis Hakim BPSK Purbalingga tidak 

mencantumkan beberapa ketentuan dalam UUPK, yaitu pada ketentuan Pasal 7 

UUPK mengenai kewajiban Pelaku usaha, yakni PT.CITIFIN Multifinance 

sebagai Pelaku usaha melanggar kewajibannya sebagai Pelaku usaha khususnya 

pada Pasal 7 huruf (a) , dan (b) yakni tidak beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya dikarenakan menetapkan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh 

Juta Rupiah) secara semena mena dan tidak berdasar, dan tidak memberikan 
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informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai cara penghitungan denda tersebut, 

dan tidak pernah hadir pada persidangan dan menyuruh wakilnya atau kuasanya, 

dan tidak karena alasan berhalangan untuk hadir, serta PT.CITIFIN Multifinance 

sebagai Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau 

ganti rugi kepada Muhammad Fadholi sebagai Konsumen berdasarkan Pasal 7 

huruf (g) UUPK karena denda yang diminta oleh PT.CITIFIN Multifinance tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

 Dalam ketentuan Pasal 4 UUPK mengenai Hak Konsumen, Muhammad 

Fadholi sebagai Konsumen memiliki hak khususnya pada Pasal 4 huruf (c) dan 

(h), yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

cara penghitungan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh 

Muhammad Fadholi yang sepatutnya dijelaskan oleh PT.CITIFIN Multifinance 

sebagai Pelaku usaha, namun dalam hal ini PT.CITIFIN Multifinance hanya 

menetapkan denda tanpa penghitungan yang jelas, serta Muhammad Fadholi 

berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, akibat jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. 

 Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (f) UUPK PT.CITIFIN 

Multifinance telah melanggar ketentuan mengenai larangan Pelaku usaha tersebut, 

sebagaimana PT.CITIFIN Multifinance sebagai Pelaku usaha meminta sejumlah 

biaya tambahan atau denda sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada 

Muhammad Fadholi sebagai Konsumen akibat keterlambatan pembayaran 

angsuran kepada PT. CITIFIN Multifinance sebagai Pelaku usaha diluar 
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kesepakatan atau denda tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat 

pada perjanjian pembiayaan tersebut. 

B. Saran 

1. Pelaku usaha khususnya Pelaku usaha dalam bidang pembiayaan 

hendaknya menjelaskan kepada Konsumen secara lisan walaupun telah 

terlampir secara tertulis mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dibuat 

sepihak oleh para Pelaku usaha khususnya ketentuan mengenai denda atas 

keterlambatan pembayaran angsuran, agar kedepannya tidak terjadi 

perselisihan maupun sengketa antara Konsumen dan Pelaku usaha 

mengenai ketentuan-ketentuan tersebut. 

2. PT.CITIFIN Multifinance hendaknya memberikan transparansi mengenai 

denda atas keterlambatan pembayaran angsuran, agar Konsumen dapat 

mengetahui tentang cara penghitungan denda atas keterlambatan 

pembayaran angsuran. 

3. Konsumen khususnya Konsumen dalam bidang pembiayaan hendaknya 

membaca dengan teliti mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum 

dalam perjanjian pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 


