BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
“Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, ditentukan perlunya
pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian
digunakan sebagai syarat untuk melaksanakan pendaftaran fidusia yang
melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan hukum
eksekusi jaminan.”
Akibat sering terjadinya perjanjian dibawah tangan di BPR Agra
Dhana, menyebabkan terjadinya hambatan terhadap proses eksekusi jaminan
fidusia jika debitur telah melakukan kredit macet dan sudah lalai harus
melakukan kewajibannya. Adanya aturan dokumen check list dan surat
permohonan pemblokiran STNK tersebut agar dapat mengetahui dokumen
kelengkapan calon debitur, sehingga debitur dan para pihak akan selalu
mentaati aturan yang berlaku pada jaminan fidusia itu sebagaimana jaminan
pihak bank tidak akan dibilang kekuatan hukum yang sangat lemah pada
saat eksekusi jaminan fidusia terhadap aturan yang berlaku dan sudah benar
dijalankan oleh aturan undang-undang.
Berdasarkan apabila masyarakat tidak menganggap hukum itu harus
dijalankan dan mengikat sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai debitur
dengan sadar akan mematuhi segala tuntutan hukum perdata serta sanksi
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pidana yang akan diterima apabila melanggar dan tidak taat terhadap aturan
yang ada.
B.

Saran
Berdasarkan hasil observasi dan penelitian, Peneliti dapat memberikan
beberapa saran kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Agra Dhana sebagai
berikut :
1. Seharusnya pihak BPR Agra Dhana memiliki pedoman eksekusi
serta penyelesaian hukum yang baik dengan menyertakan sebuah
aturan dan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan standart
operasional perusahaan ( BPR Agra Dhana ) agar terciptanya
penyelesaian masalah atau sengketa yang mufakat, adil dan
bertanggung jawab.
2. BPR Agra Dhana dapat memberikan denda dan sanksi terhadap
keterlambatan pembayaran angsuran kredit dengan benar dan sesuai
kepada pihak konsumen atau debitur secara tepat waktu sesuai
perjanjian kredit antara pihak debitur dan perusahaan
3. Dalam melakukan penagihan kewajiban kepada konsumen atau
debitur agar selalu berhati-hati dalam tata cara bahasa dengan sopan
dan santun, apabila konsumen atau debitur tidak melaksanakan
kewajiban tunggakan maka dari pihak bank harus megambil tindakan
secara musyawarah terlebih dahulu jangan sampai tergesa-gesa dalam
mengambil

tindakan

yang

akan

mengakibatkan

berdampak

perlawanan terhadap konsumen atau debitur.
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