
39  BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Perusahaan PT. Nasmoco Pemuda Pada tanggal 15 April 1961 didirikan perusahaan PT. New Ratna Motor yang merupakan dealer utama atau distributor mobil. PT. New Ratna Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif  khususnya mobil dan mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan dealer cabang di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya adalah PT. Nasmoco Pemuda di Semarang.   PT. Nasmoco Pemuda berdiri pada tanggal 1 Mei 1996 yang berada di Jalan Pemuda nomor 72 Semarang. PT. Nasmoco Pemuda adalah perusahaan di bidang otomotif dengan merk Toyota yang fokus pada penjualan unit mobil, tetapi juga pada pelayanan purna jual yaitu jasa bengkel (perbaikan kendaraan) dan spare part (penyedia suku cadang).44 2. Visi dan Misi PT. Nasmoco Pemuda PT. Nasmoco Pemuda mempunyai visi dan misi sebagai berikut45:                                                             44 Okaruci Praditio, Wawancara, Finance and Insurance PT. Nasmoco Pemuda, 12 Desember 2017. 45 Internet, 2 Desember 2017, WWW: http://nasmoco.co.id/info-perusahaan/nasmoco/, diakses pukul 19. 30 WIB. 



40  Visi Menjadi pelaku bisnis di bidang otomotif yang profesional, berkualitas, dan sebagai pemimpin pasar di era global. Misi Meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasiskan teknologi modern untuk memberikan totalitas kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham. Terus berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta ikut berperan dalam kepedulian lingkungan dan sosial. 3. Struktur Organisasi PT. Nasmoco Pemuda        Sumber: PT. Nasmoco Pemuda 



41  Tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Nasmoco Pemuda46: a. Branch Manager 
Branch Manager atau kepala cabang ini adalah pimpinan perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1). Tercapainya visi dan misi perusahaan; 2). Mengkoordinir, mengevaluasi kegiatan, mengawasi serta memberikan petunjuk kepada kepala bagian dibawahnya. b. F & I (Finance and Insurance) Mempunyai tugas mengurusi pembayaran kredit khusus untuk penjualan mobil. c. CRC (Customer Relations Coordinator) Bertugas melayani semua urusan yang menyangkut purna jual atau keluhan pembeli (sebagai fasilitator, koordinator yang baik dan bisa diterima baik oleh pembeli) dan meningkatkan mutu pelayanan pada pelanggan. d. Marketing/Sales Section Head 
Marketing Section Head atau kepala bagian penjualan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1). Membantu kepala cabang dalam menyusun program penjualan; 2). Mengkoordinir kegiatan-kegiatan salesman;                                                            46 Ibid. 



42  3). Memberikan pengarahan terhadap salesman baik senior maupun junior; 4). Mengevaluasi pencapaian target dari salesman sesuai dengan tingkatan (grade). Bagian ini membawahi: 1). Marketing mempunyai tugas yaitu melakukan penjualan secara langsung kepada pembeli, mengatur penerimaan mobil dari perusahaan hingga sampai ke tangan pembeli; 2). Marketing Counter mempunyai tugas yaitu melayani pembeli yang akan membeli mobil di dealer dan memberikan informasi untuk pembeli. e. Administration Section Head Administration Section Head atau kepala bagian administrasi mempunyai tugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di bidang administrasi pembukuan, baik suku cadang, bagian servis, atau penjualan. Bagian ini membawahi: 1). Administration Sales and Stock mempunyai tugas yaitu menyusun laporan dan membuat penjualan unit, mengawasi dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penjualan unit; 2). Cashier mempunyai tugas yaitu melakukan aktivitas penerimaan pembayaran secara tunai (cash) atau kredit dari pembeli, 



43  mengeluarkan kas bon untuk keperluan perusahaan dengan dengan persetujuan Administration Section Head, membuat laporan harian kas masuk dan keluar serta dilaporkan kepada Administration 

Section Head; 3). Administration Service mempunyai tugas yaitu membuat laporan harian penjualan service dan tagihan kepada pembeli; 4). Accounting mempunyai tugas yaitu membuat laporan keuangan per bulan sampai per tahun; 5). Collector mempunyai tugas yaitu melakukan penagihan piutang dan bertanggung jawab terhadap piutang yang berasal dari penjualan kredit unit mobil, spare part, dan bengkel; 6). Finance mempunyai tugas yaitu mengurus keuangan administrasi penjualan kredit dan administrasi penagihan; 7). Administration Part mempunyai tugas yaitu menyusun laporan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan suku cadang; 8). Pre Delivery Service (PDS) mempunyai tugas yaitu menerima kendaraan yang baru saja datang sebelum diserahkan kepada pembeli; 9). Personalia and General Affair mempunyai tugas yaitu melayani masalah kepegawaian PT. Nasmoco Pemuda, mengawasi dan menunjang kegiatan dan anggaran perusahaan; 



44  10). Security mempunyai tugas yaitu menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan PT. Nasmoco Pemuda. f. Service Section Head Service Section Head atau kepala bagian bengkel mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1). Mengawasi pelaksanaan di bagian service 2). Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang terkait dengan service kendaraan; 3). Bertanggung jawab atas perkembangan bengkel. Bagian ini membawahi: 1). Instructor mempunyai tugas yaitu melatih dan membimbing para teknisi; 2). Service Advisor mempunyai tugas yaitu menganalisa kerusakan unit mobil, mengestimasi waktu dan biaya perbaikan unit mobil, mengawasi aktivitas perbaikan unit mobil; 3). Technical Leader mempunyai tugas yaitu memimpin teknisi dalam menjalankan aktivitas perbaikan unit mobil; 4). Partman mempunyai tugas yaitu mengantar pesanan spare part ke toko luar kota; 5). Control Room mempunyai tugas yaitu mengawasi keadaan di area 
service dan mengecek waktu service yang seharusnya sudah selesai; 



45  6). Database Administrator (DBA); 7). Tool Keeper mempunyai tugas yaitu menyimpan dan menjaga alat dan perlengkap yang berhubungan dengan kebutuhan mekanik; 8). Washing mempunyai tugas yaitu mencuci mobil baru dan mengecek kondisi mobil baru; 9). Foreman mempunyai tugas yaitu mendampingi service advisor pada saat melakukan penerimaan pembeli untuk diagnosa awal, membantu teknisi yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan dan melakukan test drive unit mobil setelah selesai 
service; 10). Teknisi mempunyai tugas yaitu menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diterima dari foreman, melakukan uji coba kendaraan, menjaga keamanan, kerapian, dan kebersihan unit mobil pembeli. 4. Penyelenggaraan Penjualan Unit Mobil Perusahaan ini dalam melakukan strategi penjualan adalah melalui pameran, iklan, promosi (seperti menggunakan baliho di dua titik yaitu di Jalan Pahlawan dan Jalan Kaliwiru), mufek (seperti acara Car Free Day yang diadakan tiap hari Minggu, perusahaan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk turun ke jalan, memberikan brosur serta mengadakan tes driver) yang biasanya dilakukan di tempat keramaian dan flyering 



46  (seperti keliling ke rumah atau komplek perumahan penduduk untuk optimalisasi data base).47 Sebagian besar orang yang datang untuk membeli unit mobil itu adalah kalangan menengah ke atas seperti karyawan dan pengusaha. Biasanya beberapa konsumen yang ingin membeli unit mobil tersebut datang ke tempat showroom. Pada waktu tertentu, pembelian unit mobil semakin meningkat dikarenakan konsumen membutuhkan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan itu saat menjelang hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.48 Tahap-tahap dalam penjualan unit mobil yaitu: a. Tahap Pra Jual Beli Tahap ini, konsumen belum melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha. Sebelum melakukan transaksi jual beli, sebelumnya pelaku usaha memberikan informasi atau keterangan yang sesuai yang artinya benar, jelas, dan jujur atas permintaan konsumen. b. Tahap Jual Beli Setelah konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, kemudian ia akan mengambil keputusan apakah ingin membeli atau tidak, apabila konsumen menyatakan akan membeli pada saat itu lahirlah perjanjian yang akhirnya tahap transaksi jual                                                            47 Ibid. 48 Ibid. 



47  beli ini merupakan terjadinya proses peralihan kepemilikan barang menjadi milik konsumen.           Sumber: SOP Pengiriman Mobil PT. Nasmoco Pemuda. Pada penjelasan diatas, saat konsumen ingin membeli unit mobil, ia harus sudah jelas untuk memilih unit mobil apa yang sesuai dengan keinginannya. Setelah sesuai dengan keinginannya, ia harus membayar uang muka atau down payment (DP) dan mengisi formulir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) sebagaimana terlampir yang berisi49: 1). Nama Pemesan atau Identitas secara keseluruhan; 2). Jenis Kendaraan;                                                            49 Ibid. 



48  3). Estimasi Harga; 4). Cara Pembayaran (melalui tunai atau kredit) Setelah mengisi SPK, kemudian pelaku usaha mengecek ketersediaan unit apakah barang tersebut ada atau tidak, apabila tidak ada di dealer tersebut maka pelaku usaha akan bertanya ke dealer lain. Jika unit mobil tersebut juga tidak tersedia di dealer lain maka pelaku usaha akan segera memberikan informasi dan akan mengembalikan uang kepada konsumen, sedangkan jika unit mobil tersedia maka pelaku usaha akan segera menyelesaikan pekerjaan dengan membuka faktur, retail dan mengecek PDS (Pre Delivery Order) serta pemasangan aksesoris jika konsumen ingin menambahkan pemasangan aksesoris, setelah itu diserahkan kepada konsumen.50 Pembayaran yang dilakukan jika secara tunai adalah setelah membayar langsung tiga hari kemudian unit mobil dikirim dan diserahkan langsung kepada pembeli, tetapi apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka syarat-syarat yang perlu disiapkan yaitu antara lain51: 1). Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri; 2). Kartu Keluarga; 3). Rekening tabungan atau koran selama tiga bulan terakhir; 4). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau bukti kepemilikan rumah;                                                            50 Ibid. 51 Ibid. 



49  5). ID Card karyawan; 6). Surat keterangan usaha jika seorang wiraswasta. Setelah uang muka atau down payment (DP) lunas, jangka waktu persetujuan dari leasing membutuhkan waktu tiga sampai empat hari jika syarat-syarat tersebut sudah memenuhi atau lengkap, apabila sudah mendapat persetujuan maka tiga hari kemudian unit mobil akan langsung dikirim dan diserahkan kepada leasing, dan pihak leasing menyerahkan kepada konsumen. Hal ini pengiriman dan penyerahan hanya berupa unit mobil saja.52           Sumber: SOP BPKB PT. Nasmoco Pemuda.                                                            52 Ibid. 



50   Penjelasan diatas, BPKB yang sudah jadi diserahkan dari Biro Jasa kepada PT. Nasmoco Pemuda. BPKB ini jadi setelah 36 hari kemudian. Setelah BPKB diterima oleh PT. Nasmoco Pemuda, setelah itu dikoreksi ada yang salah atau tidak, apabila ada yang salah pada BPKB maka dikembalikan ke Biro Jasa, jika tidak ada yang salah BPKB diinput ke sistem dan mencetak bukti penyerahan BPKB, setelah itu diserahkan kepada konsumen.  Pada saat pengambilan BPKB apabila konsumen yang membayar tunai, syaratnya adalah konsumen yang mengambil BPKB yang namanya tertera di BPKB harus mengambil di dealer dengan menunjukkan KTP asli, tetapi jika berhalangan hadir dan BPKB diambil oleh orang lain harus ada surat kuasa diatas materai 6000 dan fotocopy KTP atau bisa dikirim ke rumah, tetapi harus jelas alamat rumah dan juga yang menerima harus orang yang bersangkutan jika tidak, harus ada surat kuasa.  Apabila konsumen melakukan pembayaran secara kredit, BPKB tersebut diserahkan kepada leasing sebagai jaminan terbayarnya kendaraan bermotor hingga lunas dengan syarat harus ada Cover Note (surat keterangan) yang dikeluarkan oleh Notaris. Lalu kepemilikan barang seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jadi setelah tujuh 



51  hari kemudian yang jika pembayarannya secara tunai diserahkan langsung kepada konsumen, sedangkan secara kredit diserahkan kepada leasing. c. Tahap Purna Jual Beli Pada tahap ini, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk sudah beralih ke konsumen, dan adanya layanan purna jual seperti perbaikan bengkel dan penyediaan suku cadang. Apabila ada pembeli yang mengajukan pembatalan unit mobil yang disebabkan dari kesalahan pembeli maka uang akan dikembalikan 50% dari total harga penjualan, sedangkan dari kesalahan pelaku usaha maka uang akan dikembalikan 100% dari total harga penjualan. Dari hasil penelitian periode 2016 dan 2017 ini, penulis mendapatkan data penjualan unit mobil dan jenis penjualan mobil di PT. Nasmoco Pemuda yaitu sebagai berikut53: Bulan Penjualan (Unit) Pembayaran 2016 2017 2016 2017 Tunai Kredit Tunai Kredit Januari 127 unit 134 unit 83 44 71 63 Februari 94 unit 111 unit 52 42 50 61 Maret 109 unit 156 unit 40 69 49 107                                                            53 Okaruci Praditio, Wawancara, Finance and Insurance PT. Nasmoco Pemuda, 5 Desember 2017. 



52  April 111 unit 136 unit 44 67 55 81 Mei 147 unit 160 unit 71 76 55 105 Juni 214 unit 148 unit 92 122 57 91 Juli 75 unit 152 unit 42 33 79 73 Agustus 134 unit 161 unit 50 84 59 102 September 115 unit 174 unit 37 78 105 69 Oktober 107 unit 190 unit 44 63 127 63 November 135 unit 120 unit 53 82 42 78 Desember 152 unit 150 unit 
(Planning) 58 94 -  Tipe unit mobil yang ditawarkan antara lain54: a. Limo; l. Nav 1; b. Transmover; m. Voxy; c. Yaris;  n. Alphard; d. Corolla Altis; o. Land Cruiser; e. Camry; p. Hilux; f. Toyota 86;  q. Hi Ace; g. Etios Valco; r. Truk Dyna; h. Avanza; s. Vios;                                                            54 Ibid. 



53  i. Sienta; t. Innova; j. Rush; u. Fortuner; k. Agya; v. Calya. 
 Dari tipe unit mobil yang ditawarkan, tipe yang paling diminati oleh masyarakat pada sekarang ini adalah Calya dan Avanza, akan tetapi di tipe-tipe unit mobil tertentu juga pernah mengalami kesulitan seperti Hilux, Dyna, Camry, Vios, Toyota 86, Hi Ace, Etios, Corolla Altis, Alphard, dan Land Cruiser karena peminatnya kurang atau sedikit, apabila peminatnya kurang, maka PT. Nasmoco Pemuda mengadakan event khusus tersendiri atau mengalokasi unit mobil untuk dibatasi. Wilayah pemasaran untuk PT. Nasmoco Pemuda sendiri adalah Semarang Utara, Semarang Tengah, Gajahmungkur dan Kendal.55 Jika pembeli yang ingin mengajukan keluhan atau complain dapat melalui Customer Relations Coordinator (CRC) karena melayani semua keluhan pembeli dan menyangkut purna jual. Keluhan atau complain pembeli ini terbagi atas dua kategori yaitu normal complain dan serius 

complain. Keluhan ini juga mempunyai beberapa tahapan dalam penanganan complain antara lain56:                                                             55 Ibid. 56 Evi Ayu, Wawancara, Customer Relations Coordinator PT. Nasmoco Pemuda, 30 November 2017. 



54  a. Menerima keluhan pembeli; b. Menyimak keterangan pembeli dengan ”mata dan telinga”; c. Mengumpulkan fakta dan menentukan penyebab permasalahan; d. Mengkaji kembali tingkat keseriusan keluhan pembeli dan menetapkan keputusan; e. Menjelaskan keputusan kepada pembeli; f. Follow up; g. Melakukan rencana pencegahan keluhan. Kemudian ada beberapa kriteria serius complain yaitu57: a. Fire Hazard, contoh: Kijang Innova terbakar, wiring system Toyota Rush terbakar; b. Airbag Related, contoh: Airbag Toyota Yaris tidak mengembang saat kecelakaan; c. Unexpected Acceleration, contoh: Pedal akselerasi sudah dilepas, namun posisi pedal tidak kembali; d. Accidents other than above, yaitu pelanggan atau kepolisian meminta dilakukan investigasi atas kecelakaan yang dialami pembeli; e. Product Liability Complaints, yaitu kesalahan produk yang dapat menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan;                                                            57 Ibid. 



55  f. Complaint Regarding Important Safety Features, contoh rem tidak pakem atau tidak berfungsi; g. Complaints that may develop into lawsuit or criminal suit, yaitu keluhan pembeli yang melibatkan pengacara dan pengadilan; h. Complaints in which a third party is involved, yaitu keluhan pembeli yang melibatkan pihak ketiga seperti YLKI atau BPS; i. Direct complaint to top management (TAM, TMC, Main Dealer HO, Dealer HO); j. Safety complaint based on customer’s point of view, yaitu keluhan yang berdasarkan pada persepsi pembeli yang berkaitan dengan keselamatan (safety); k. Repeated Complaint. Waktu untuk penanganan keluhan dalam kategori normal complain adalah 1 x 24 jam dan serius complain waktu pelaksanaannya untuk menghubungi pelanggan adalah 1 x 24 jam. Hal ini dalam normal 
complain seperti menunggu service yang lama, tidak adanya parkir yang memadai ketika unit mobil pembeli datang, dan sebagainya, sedangkan untuk serius complain itu misalnya berhubungan dengan kepolisian, badan hukum, dan sebagainya.58                                                             58 Ibid. 



56   5. Kasus-kasus yang Terjadi di PT. Nasmoco Pemuda dan Cara Penyelesaiannya PT. Nasmoco Pemuda melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan otomotif terhadap konsumen atas dasar KUH Perdata dan UUPK. Keluhan  yang dialami konsumen mendapatkan respon  1 x 24 jam, tetapi untuk penyelesaian yang dialami konsumen tergantung permasalahan yang terjadi. Menurut hasil penelitian, penulis mendapatkan data-data kasus yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan 2017 di PT. Nasmoco Pemuda sebagai berikut59: a. Kasus serius complain 1). Pembeli adalah seorang ketua YLKI Semarang yang membeli sebuah unit mobil Etios warna merah pada tahun 2016. Ia membeli mobil tersebut secara cash atau tunai. Saat mobil yang dipesan sudah sampai di tangan pembeli kemudian setelah satu bulan pemakaian, ternyata cat merah pada kap mesin tersebut warnanya tidak rata (belang). Pembeli merasa rugi dengan warna yang tidak enak dipandang atau dilihat lalu tidak terima dengan wujud mobil yang seperti itu kemudian pembeli ingin membawa                                                            59 Ibid. 



57  kasus ini ke jalur non pengadilan yaitu melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), tetapi sebelumnya pembeli mengajukan keluhan (complain) ke CRC terlebih dahulu karena ingin mengetahui penjelasan tersebut. Dari kasus kerugian tersebut, akhirnya tujuh hari kemudian pihak perusahaan langsung terjun ke lapangan dengan membawa tim kunjungan dan melihat hasilnya yaitu memang jelas warnanya tidak rata. Hal ini membuktikan karena memang unit mobil hanya di cat bagian luarnya saja dan tidak sampai dalam. Tetapi pembeli merasa tidak percaya dengan hal tersebut, dan akhirnya tim pun memberikan penjelasan terhadap pembeli dengan membawa unit mobil Terios yang lain untuk membandingkan bahwa ternyata sama saja warna kap mesinnya juga tidak rata. 2). Pembeli adalah seorang Dinas Perhubungan (Dishub) yang membeli sebuah unit mobil Innova warna coklat pada bulan November tahun 2017 secara cash atau tunai, tetapi masih ada kekurangan pada pemasangan aksesoris di bemper bagian belakang. Ia menambah aksesoris tersebut tiga hari setelah pembelian. tetapi aksesoris tersebut dalam kondisi kosong atau tidak tersedia. Pada bulan Desember aksesoris tersebut juga belum datang, akhirnya pembelipun kesal karena sudah melewati satu bulan pembelian kemudian segera mengajukan keluhan 



58  kepada CRC dan pembeli akan mengancam complain di media sosial. Dari kasus kerugian ini, pihak perusahaan berkoordinasi dengan tim untuk segera meminta percepatan asesoris dan pada tanggal 29 Desember 2017 asesoris tersebut dikirim dari Jakarta secara kilat dan dijadwalkan setelah Tahun Baru pada awal bulan Januari adanya pemasangan asesoris. b. Kasus normal complain Pembeli adalah seorang karyawan swasta yang membeli sebuah unit mobil Innova warna putih pada bulan Juli tahun 2017. Ia membeli tersebut secara cash atau tunai. Pada saat penyerahan unit mobil, mobil yang diserahkan itu dalam keadaan tidak bersih atau kotor, lalu pembeli merasa kecewa dengan hal tersebut. Kemudian keesokan harinya pembeli segera mengajukan keluhan kepada CRC dan akhirnya tiga hari kemudian pihak perusahaan memberikan free voucher penyalonan sebagai bentuk permohonan maaf. Pihak perusahaan memberikan voucher penyalonan tersebut karena sepanjang perjalanan dalam pengiriman unit mobil, pihak perusahaan tidak tahu kondisi apa saja yang dilewati untuk sampai ke perusahaan seperti hujan, debu, atau terkena lumpur dan sebagainya.   



59  B. Pembahasan 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Distributor Mobil Terhadap Peristiwa yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen di PT. Nasmoco Pemuda Dalam proses perjanjian jual beli, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bisa terjadi dan tidak dapat dihindari oleh konsumen. Berikut ini adalah pelaksanaan tanggung jawab distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagaimana dalam uraian kasus dibawah ini: a. Kasus serius complain 1). Kasus kerugian yang terjadi dalam pembelian unit mobil Etios warna merah pada tahun 2016 tersebut, saat pembeli mengajukan keluhan melalui CRC, pihak perusahaan langsung mengadakan beberapa tahapan penanganan complain seperti mengumpulkan fakta dan menentukan penyebab permasalahan di lapangan, mengkaji kembali tingkat keseriusan keluhan pembeli dan menetapkan keputusan bahwa yang dikeluhkan oleh pembeli itu dalam kondisi normal karena unit mobil lainpun ternyata terdapat warna yang tidak rata dengan mobil yang dimiliki oleh pembeli, kemudian melakukan follow up kepada pembeli dengan memberikan penjelasan mengenai keluhan yang dialami konsumen yaitu dengan membawa unit mobil Etios yang lain 



60  lalu membandingkannya bahwa mobil yang dipakai konsumen dengan Etios lain ternyata memiliki warna yang tidak rata atau belang. Hal tersebut sudah sesuai dengan tahapan penanganan complain. Penanganan complain yang diajukan oleh pembeli seperti kasus diatas merupakan kewajiban dari PT. Nasmoco Pemuda selaku perusahaan otomotif, sedangkan untuk bentuk tanggung jawab yang dilakukan dalam prakteknya adalah memberikan penjelasan kepada pembeli itu belum tepat karena seharusnya menurut Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Ditambahnya tenggang waktu pemberian ganti rugi yang dilakukan telah melewati tujuh hari, hal ini membuktikan bahwa tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) yang menyebutkan: Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Menurut prinsip ini, tiap pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah karena pelaku usaha dapat 



61  membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya. Beban pembuktian pada prinsip ini terletak pada pelaku usaha. Pelaku usaha harus memberikan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK menyebutkan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Jadi, posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat/pelaku usaha. 2). Seorang yang bekerja di Kantor Dinas Perhubungan membeli sebuah unit mobil Innova warna coklat pada bulan November tahun 2017 mengajukan keluhannya melalui CRC, hal ini pihak perusahaan melaksanakan tugasnya dalam beberapa tahapan penanganan complain seperti menerima keluhan dan menyimak keterangan dari pembeli, mengumpulkan fakta dan menentukan penyebab permasalahan, mengkaji kembali tingkat keseriusan keluhan pembeli dan menetapkan keputusan yaitu dengan segera meminta aksesoris dipercepat dan dilakukannya pemasangan aksesoris setelah Tahun Baru, kemudian follow up kepada 



62  pembeli bahwa aksesoris akan segera dilakukan pemasangan pada tanggal 2 Januari 2018. Kasus tersebut diatas sudah sesuai dengan tahapan penanganan 
complain yang merupakan kewajiban dari PT. Nasmoco Pemuda, sedangkan bentuk tanggung jawabnya dalam prakteknya adalah  tenggang waktu pemberian ganti rugi yang dilakukan sudah melewati sekitar satu bulan dari bulan November hingga awal Januari, hal ini membuktikan bahwa tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) yang menyebutkan: Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Menurut prinsip ini, pelaku usaha baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pihak yang mengalami kerugian wajib membuktikan bahwa kesalahan ada di pelaku usaha. Beban pembuktian pada prinsip ini terletak pada pihak yang dirugikan bukan pada pelaku usaha. Kemudian hal lain juga dalam prakteknya adalah fasilitas purna jual yang diberikan seperti aksesoris yang diinginkan konsumen ternyata dalam kondisi tidak tersedia atau kosong. Hal ini 



63  membuktikan bahwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) UUPK yang menyebutkan bahwa: (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan; (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Seharusnya akan lebih baik jika tenggang waktu pemberian ganti rugi harus sesuai dengan UUPK dan penyediaan suku cadang atau fasilitas purna jual lainnya diperhatikan lebih detail dalam pengelolaannya, jangan sampai mengalami kehabisan barang atau kosong. b. Kasus normal complain Pembeli adalah seorang karyawan swasta yang membeli sebuah unit mobil Innova warna putih pada bulan Juli tahun 2017 mengajukan keluhannya kepada CRC, hal ini pihak perusahaan dalam melaksanakan tugasnya yaitu menerima keluhan dan menyimak keterangan pembeli. Kemudian mengumpulkan fakta dan menentukan penyebab permasalahan yang terjadi. Lalu mengkaji kembali tingkat keseriusan keluhan pembeli dan menetapkan 



64  keputusan yaitu dengan memberikan free voucher penyalonan. Kemudian melakukan follow up kepada pembeli dengan segera memberitahukan bahwa pembeli mendapatkan free voucher penyalonan. Hal ini sudah sesuai dengan tahapan penanganan complain yang merupakan kewajiban dari PT. Nasmoco Pemuda. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan dalam prakteknya adalah memberikan free 

voucher penyalonan yang sudah sesuai dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK yang menyebutkan bahwa: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Menurut prinsip ini, ada atau tidaknya kesalahan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, dalam hal ini tidak ada beban pembuktian. Tetapi hal lain juga dalam prakteknya, kondisi unit mobil yang tampak tidak bersih atau kotor ini, PT. Nasmoco Pemuda tetap menyerahkan kepada pembeli. Padahal pada bagian struktur organisasi terdapat adanya washing yang mempunyai tugas yaitu 



65  mencuci mobil baru dan mengecek kondisi mobil baru setelah selesai dicuci. Hal tersebut tidak sesuai dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK yang menyebutkan: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Bentuk tanggung jawabnya disini dengan memberikan free voucher penyalonan, tetapi akan lebih baik jika sebelum penyerahan unit kendaraan, dipastikan terlebih dahulu unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Berdasarkan ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab PT. Nasmoco Pemuda Semarang tidak selalu menggunakan prinsip tanggung jawab praduga untuk selalu bertanggung jawab sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK. Tetapi juga menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan maupun prinsip tanggung jawab mutlak. Selain itu PT. Nasmoco Pemuda Semarang dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga tidak dalam bentuk ganti rugi, tetapi hanya dalam bentuk membandingkan dengan produk sejenis lainnya, mengganti assesoris mobil yang belum lengkap dan memberikan free voucher penyalonan. Disamping itu dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga belum 



66  sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK, yaitu maksimal 7 hari kerja. 2. Hambatan yang Dihadapi PT. Nasmoco Pemuda dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Peristiwa yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Pada pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, tentu ada hambatan yang dialami oleh PT. Nasmoco Pemuda selaku perusahaan otomotif. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Nasmoco Pemuda adalah sebagai berikut: a. Kesulitan dalam menghubungi pembeli yang complain Pada saat pembeli mengajukan complain, pelaku usaha dalam melakukan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya terkadang harus menghubungi pembeli terlebih dahulu untuk memastikan barang yang akan diperbaiki apakah akan sesuai yang diharapkan dengan pembeli, oleh karena itu pembeli harus datang ke dealer. Ketika akan merencanakan bertemu dengan si pembeli, terkadang ada pembeli yang tidak bisa untuk bertemu karena sibuk atau ada tugas lain. Oleh karena itu, untuk bertemunya pelaku usaha dengan pembeli harus membutuhkan jadwal yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  



67  b. Tidak bisa memenuhi batas waktu penyelesaian complain Tiap pembeli pada saat mengajukan complain kepada CRC itu memiliki permasalahan complain yang berbeda-beda, mungkin ada yang sama dalam permasalahan complain tetapi dalam penanganan atau perbaikan berbeda-beda seperti keterlambatan unit, hal ini bisa disebabkan oleh pihak dari produsen atau dari pelanggan sendiri yang tidak membayar 50% dari total harga penjualan. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan atau melakukan tugas tanggung jawabnya adalah maksimal tujuh hari selama hari kerja, akan tetapi hal ini bisa terjadi dari berbagai pihak yang mengalami kendala, maka waktu penanganannyapun akan berbeda-beda. c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mendukung Karyawan dalam hal ini, ada sebagian yang tidak mengetahui dan memahami tentang ketentuan yang ada di dalam UUPK, sehingga kurang mendukung dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. 
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