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empirical research. 
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Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan 

Konsumen tidak mencerminkan asas kebebasan  

kreditor lebih kuat dari  dari  pada kedudukan 

letak dan bentuk penempatan klausula baku dalam 

tidak sesuai aturan dan dengan memakai huruf 

eksonerasi 

konsumen diperbandingkan dengan kedudukan 

Konsumen menerapkan larangan terhadap hal 

tersebut.

digunakan untuk kebutuhan konsumsi secara pribadi 

sehingga dalam pemberian kredit tersebut tidak ada 

untuk memperoleh 

barang konsumsi. 

repayment capacity 

bersumber dari penghasilan debitur.Ketentuan di 

wanprestasi) tersebut dapat 

bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi 

di jaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan 

kewenangan untuk mengal ihkan atau menjual 

objek jaminan f idusia dalam hal ini kendaraan 

sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti 

dibuat dengan akta notaris. Masih terkait dengan 

pembebanan terhadap jaminan f idusia adalah 

menjadi mutlak dilakukan dalam bentuk akte notaris 

dan terdaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

diberikan kepada kreditor. 

Didalam praktek perjanj ian kredit dengan 

ke tiga sebelum/sesudah pendaftaran dilakukan di 

bagi kreditor. 
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di kemukakan para ahl i  adal ah melengkapi 

sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau 

Didalam suatu perjanjian ada tiga unsur  penting 

Essential ia:  

karena jika tidak ada unsur ini  maka kontrak tidak 

ada; b) Naturalia

undang-undang sehingga jika tidak diatur oleh pra 

Accidental ia

dalam  KUH Perdata

para pihak dalam membuat suatu perjanjian; c) suatu 

hal tertentu; d) 

penguasaan pemil ik benda. Sedangkan didalam 

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dalam

konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan Fidusia 

sebagai perjanjian ikutan/assesoir dari perjanjian 

fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima 

klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengganti benda 

UUJF

klaim asuransi. 

UUJF

bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal 

pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor 

Dengan pemberi tahuan tersebut Kantor 

Pendaf taran Fidusia melakukan pencoretan 
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berlaku lagi . Adapun tujuan prosedur tersebut 

adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada 

tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan 

Fidusia.

UUJF 

sungguh pun tidak disebutkan dalam Undang-undang 

menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan 

walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak 

kreditor tidak menempuh prosedur eksekusi biasa 

lewat gugatan biasa kepengadilan. Sebab keberadaan 

UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak 

usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan 

Pengertian praktek kredit konsumtif : kredit 

 selalu akan 

mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana 

sengketa ini sebagai antisipasi  ketika sengekta 

sengeketa lebih dari  satu dimana satu model 

B. Metode Penelitian

bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga 

ibid.

 Dalam penulisan hukum terdapat dua jenis 

diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi 

kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 

ibid )

Sumber data adalah tempat ditemukan data. 

adalah sumber data primer diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian dan sumber data sekunder diperoleh 

dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
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primer dan bahan hukum sekunder.

penel i tian ini  adalah anal isis kual i tati f  model 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

dokumen tentang Prosedur Operasi Standar divisi 

Desk Collector reminder/

mengingatkan konsumen melalui telepon baik nomor 

telepon rumah maupun telepon genggam/handphone 

Account 

Receivable Officer

Deskcoll sampai 

3) 

lebih menekankan pada penarikan 

unit tapi tidak menutup kemungkinan menerima 

narasumber Adira Finance disebabkan oleh beberapa 

badan

3. Objek jaminan ada unsur penggelapan barang 

jaminan ataupun objek jaminan berada di tangan 

pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor.

Dari  hasi l  wawancara dengan Account 

Receivable Head

untuk penanganan dalam penagihan terhadap 

Desk Col l 

reminder/mengingatkan 

angsuran;  2)Account 

Account Receivable 

Officer  

Account 

collector bucket 

Account Receivable 

Offi cer  

7 tugas menangani 

 adalah 

penanganan penagihan terakhir pada Baf Finance.

secara potensial akan maupun sedang dihadapi oleh 

Divisi collection.

faktur atau BPKB akan dikeluarkan atas nama 

atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan 

jalan apapun juga. 

waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-

tempat dimana barang tersebut disimpan atau 

berada. 
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diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitor 

untuk menjual secara dibawah tangan atau 

barang tersebut .

tempo tersebut dan kreditor berhak penuh 

diambil tersebut. 

berdasarkan perjanj ian ini  dan atau surat 

berhak untuk menentukan sendiri  seluruh 

barang tersebut dan atau berhak pula dengan 

untuk keperluan eksekusi.

berdasarkan perjanj ian ini  atau perjanj ian 

persetujuan di muka atau pengalihan tersebut. 

Semua kuasa tersebut di  dalam akta ini 

kepada kreditor atau belum memenuhi semua 

kali debitor pindah alamat. 

Negeri.  

hampir tak memiliki peluang untuk merundingkan 

- Polis asuransi

Bahkan dalam perjanj ian standar kadang-

kadang ada klausula eksonerasi disebut juga sebagai 

membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah 

satu pihak terhadap terhadap gugatan pihak lain hal 

klausula tersebut bisa jadi  terjadi  pembebasan 

tanggung jawab dan atau pembatasan ganti rugi 

Sehingga didalam kontrak baku/standar bisa 

debitor telah melakukan perbuatan wanprestasi ada 

berupa: 

somasi 

Secara pragmatis berdasarkan  penjelasan 

bahwa apabila pembeli lalai atau melakukan 

diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan 

harga pasaran.. 

A pabi l a debi tor tel ah mel akukan 

wanprestasi maka akan menimbulkan akibat 

hukum bagi para pihak dalam perjanj ian 
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 Dalam Undang-Undang Perl indungan 

dikembangkan dalam membangun hubungan 

harmonis antara konsumen dengan pelaku usaha. 

Asas kepastian hukum

Penulis juga melakukan sampling terhadap 

pengal ihan objek jaminan f idusia berupa 

informasikan ke kreditor maupun debitor. Dan 

dijual ke pihak ketiga. 

Fidusia

Dari hasil wawancara dengan notaris terkait 

bermotor telah 

meminta Notaris mendaftarkan di  Kantor 

1. Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditor 

Berdasarkan Asas Musyawarah      Mufakat:

         Menurut Kamus Hukum sengketa 

bereubah menjadi sebuah sengketa apabi la 

lain.

Fasi l i tas Fidusia Onl ine sendiri  telah 

lebih komprehensif diluncurkan oleh Ditjen 

Aministrasi Hukum Umum Kementrian Hukum 

dan Hak Asasi manusia . 

          

sengketa. Mediasi merupakan salah satu pilihan 

adat.

Indonesia. Sebagai landasan operasional dalam 

kehidupan Negara hukum Indonesia dalam 

tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Hambatan-hambatan Penyelesaian Sengketa 

Oleh Kreditor 

Objek jaminan f idusia dijual kepada pihak 

lagi objek jaminan kepada pihak ketiga ketika 

badan 3) Objek Jaminan sudah beralih dari 

menguasai objek jaminan f idusia tersebut. 

Account 

atau Remedial melakukan 

penagihan tidak melihat objek jaminan dirumah 

pengambilan objek 

jaminan untuk keperluan keluarga misalkan 

dilakukan adalah segera mencari informasi 
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penguasaan debitor atau tidak.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan 

berikut :

tidak didaftarkan dalam hal debitor melakukan 

wanprestasi maka secara normatif pelaksanaan 

parate executie 

kreditor berakibat tidak sah. Eksekusi Sah 

tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada 

berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian 

Jaminan Fidusia

cara mengetahui karakter dari calon konsumen 

E. Saran

dengan pendaf taran onl ine menurut Peraturan 
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