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PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a 	 Pembiayaan konswnen pada dasamya adalah perjanjian pembiayaan bagi 

konsmnen Wltuk pembelian barang yang diperlukannya Perjanjian pembiayaan 

konswneo merupakan perjanjian yang baku, jadi segaJa. sesuatu yang 

berkenaan dengan resiko dibebankan pada pihak konswnen. Perjanjian 

pembiayaan konswnen terbentuk dengan peoandatanganan Surat Perjanjian 

Pembiayaan Konsmnen yang berarti bahwa pihak konsumen menerima segala 

pembebanan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya Perjanjian pembiayaan 

konsmnen pada prinsipnya sarna dengan peIjanjian pemberian kredit konsmnsi 

pada bank akan tetapi melalui perusahaan pembiayaan bukan melalui bank. 

Hak milik atas barang berada pada konsumen pada saat penyerahan barang 

oleh pihak supplier dengan perjanjian jual-beli, akan tetapi perjanjian pokok 

adalah peIjanjian pembiayaan konsumen sehingga mewajibkan pihak 

konswnen menyerahkan kepemilikan barang secara fiducia kepada pihak 

perusahaan pembiayaan. Dengan hal ini maka kedudukan pihak konswnen 

bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam dan pemakai. 

b. 	Surat peogakuan hutang yang harns ditandatangani pihak konsmnen merupakan 

upaya hukum yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam hal 

penyelamatan dana yang telah dikeluarkannya Dengan sm-at pengakuan hutang 

maka pihak perusahaan pembiayaan berbak sepenuhnya atas barang j aminan 
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jikakonsmnen melakllkan wanprestasi atau lalai melaksanal<an kewajibannya 

Dengan surat pengakuan hutang pihak perusahaan pembiayaan berhal< Wltuk 

menarik barang jaminan dimanapun dan berbal< menjualnya untuk pelunasan 

hutang pihak konsumen danjika hasil penjualan tidak mencukupi, dengan surat 

pengakuan hutang tersebut pihak perusahaan pembiayaan berbak meminta 

kekurangannya pada pihak konsumen. 

Z. Saran 

a. 	 Diperlukan adanya isi dan bentuk perjanjian yang jelas dan tidal< terlalu 

panjang juga dengan bahasa yang mlldah dimengerti oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Hal demikian ak<m memperjelas isi perjanjian dan mudah untuk 

dipahami sehingga konsumen akan mengerti secara benar-benar tanggtmg 

jawab dan segalaresiko yang akan dihadapinyajika ia lalai atau wanprestasi. 

b. Pembiayaan konsumen merupakan altematif terbaik dalam pembelian suatu 

kendaraan bennotor dan akan menarik minat masyarakat banyak, karena 

biasanya konsumen solit untuk mendapatkan atan memptmyai akses tmtuk 

memperoleh la-edit bank. Pembiayaan konsumen ini diharapkan terus 

berkembang disamping pranata hukum lain mempunyai sasaran bidik yang 

sama Dengan hal yang demikian diharapkan adanya suatu peraturan hukum 

yang jelas dan baik agar pembiayaan konsumen berjalan dengan tertib dan 

berfungsi bagi masyarakat pada umumnya 
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