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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Risiko hukum PT. NSC Finance selaku kreditor pemegang jaminan 

fidusia yang tidak didaftarkan adalah  kedudukannya bukan sebagai 

kreditor separatis tetapi menjadi kreditor konkuren. Jaminan fidusia 

lahir ketika jaminan fidusia tersebut didaftarkan, sehingga tidak ada 

hak mendahului terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. 

Apabila konsumen selaku debitor wanprestasi, maka PT.NSC Finance 

selaku kreditor tidak mempunyai hak untuk menjual benda objek 

jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Hal tersebut karena jaminan 

fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 

sehingga eksekusinya harus dengan putusan pengadilan. Surat kuasa 

menjual objek jaminan juga tidak menjadikan PT.NSC Finance 

sebagai kreditor separatis maupun preferen. Hal tersebut karena surat 

kuasa menjual objek jaminan adalah sebuah penguasaan, dimana 

apabila debitor pailit maka kuasa tersebut akan dicabut. Oleh karena 

itu, kedudukan PT.NSC Finance merupakan kreditor konkuren. 

2. Mengingat PT.NSC Finance tidak mendaftarkan benda objek jaminan 

fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Undang-Undang 

Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 
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dengan Pembebanan Jaminan Fidusia maka PT. NSC Finance tidak 

mempunyai sertifikat jaminan fidusia sehingga tidak dapat melakukan 

eksekusi dengan kekuasaannya sendiri. Oleh karena itu eksekusi atas 

kekuasaan sendiri yang dilakukan PT. NSC Finance tidak memiliki 

dasar hukum yang mengikat dan karenanya batal demi hukum. Apabila 

PT.NSC Finance mendasari eksekusi tersebut dengan surat kuasa 

menjual objek jaminan, maka terlebih dahulu harus ada penyerahan 

objek jaminan secara sukarela dari debitor. Kuasa yang dimiliki 

PT.NSC Finance adalah kuasa menjual sehinga PT.NSC Finance tidak 

berhak dalam melakukan penarikan.  

3. Apabila PT. NSC Finance selaku kreditor menderita kerugian karena 

konsumen selaku debitor melakukan wanprestasi, maka menurut Pasal 

1267 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa kreditor memiliki 

alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut: 

a. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau 

b. Meminta ganti rugi; atau 

c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi; atau 

d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian 

sekaligus meminta ganti rugi 

Apabila debitor dalam keadaan wanprestasi, Pasal 1131 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa lewat kewajiban jaminan umum ini kreditor dapat 

meminta kepada pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta 

debitor, kecuali jika atas harta-harta tersebut ada hak-hak lain yang 
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bersifat preferensial. Ketentuan ini sudah merupakan suatu jaminan 

terhadap pembayaran utang-utang debitor , tanpa diperjanjikan dan 

tanpa menunjuk benda khusus dari si debitor. 

Bagi konsumen selaku debitor terdapat perlindungan hukum dalam 

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang melarang perusahaan 

pembiayaan melakukan penarikan sebelum terbitnya sertifikat jaminan 

fidusia. 

B. Saran 

1. Perusahaan pembiayaan konsumen hendaknya melakukan pengikatan 

jaminan fidusia dengan akta notaris dan selanjutnya melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia agar apabila konsumen wanprestasi maka 

perusahaan dapat langsung melakukan eksekusi secara sah. Tugas 

kredit analis untuk melakukan analisis sebelum memberikan kredit 

juga harus dilakukan dengan baik dan hati-hati untuk mengurangi 

risiko terjadinya kredit macet. 

2. Kementrian Hukum dan HAM diharapkan untuk membuat sistem yang 

lebih sederhana dalam pendaftaran jaminan fidusia agar memudahkan 

pendaftar, sehingga diharapkan dengan kemudahan tersebut dapat 

meningkatkan jumlah pendaftaran jaminan fidusia. 
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3. Konsumen diharapkan untuk lebih cermat dalam memahami klausula-

klausula yang ada pada perjanjian pembiayaan sebelum 

menandatangani perjanjian tersebut. Konsumen hendaknya mengetahui 

dan memahami hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi 

wanprestasi 

 

  


