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ABSTRAKSI 

Adanya lembaga pembiyaan merupakan hal yang sangat positif karena adanya 

lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat dibantu dalam melaksanakan 

kegitanya. Hal itu mengingat bahwa peranan yang menonjol dari lembaga pembiayaan 

ini adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana. PT. 

Federal International Finance (FIF) merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang 

memfokuskan kegiatan bisnisnya di bidang pembiayaan konsumen guna membiayai 

kredit sepeda motor khusus merek Honda. Untuk memperoleh kepastian hukum antara 

para pihak yang bersangkutan maka dibuatlah perjanjian pembiayaan konsumen. 

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian 

pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT.FIF dan untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor pada PT.FIF serta untuk mengetahui 

Permasalahan yang muncul didalam perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan cara 

mengatasinya. 

Hasil penelitianya menunjukan bahwa bentuk dan isi perjanjian yang dibuat 

PT.FIF Cabang Kota Kudus merupakan perjanjian baku (perjanjian standar) dalam 

sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum 

perjanjian dan dalam perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan. PT. 

Federal International Finance (FIF) selaku pemberi fasilitas adalah menerima angsuran 

hutang pembiayaan dari konsumen dan kewajibannya adalah memberikan pinjaman 

uang melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara fidusia kepada 

konsumen untuk pembelian sepeda motor. konsumen selaku penerima fasilitas adalah 

menerima fasilitas dana pembiayaan atas pembelian sepeda motor dan kewajibannya 

adalah melunasi hutang pembiayaan secara angsuran. Wanprestasi yang terjadi adalah 

tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akibatnya PT. 

Federal International Finance (FIF) dapat mengakhiri perjanjian dan meminta pelunasan 

hutang pembiayaan kepada konsumen. Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yaitu 

dengan bernegosiasi antara PT. Federal International Finance (FIF) dengan konsumen 

dalam hal pelunasan hutang pembiayaan. 

 

Kata kunci: Betuk Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, wanprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The existence of financial institutions is a very positive thing because business 

with the lack of capital can be helped in doing their business activities. The institutions 

have dominant roles because they provide fresh fund for people who need capital for 

business. PT Federeal International Finance (FIF) is one of financial institutions that 

focuses on its business in financing consumers for funding motor cycle in credit, 

especially for Honda motor cycles. To get legal asurance between related parties 

contract is made for funding the consumers. 

The purpose of this research are to know about the format, the content of 

funding contract for motor cycles in PT FIF, its appliation, and problems appeared in 

the funding contract and the solution to solve them.  

The result of this research shows that the format and the content of the contract 

made by PT FIF Branch of Kudus is a standart contract in open system that applies free 

principle in having contract in legal contract and in the contract must be writen. PT FIF 

as the facility provider will be paid for loan payment for giving funding for the 

consumers and its obligation is to give loan by giving funding facility with the 

guarantee of property in fudisia for the customer to buy a motor cycle. Customer as the 

receiver of the facility gets facility of funding for buying a motorcycle and its obligation 

is to pay fully the loan in credit. Ilegal action happends if no obligations fulfilled 

according to the contract. Consequently, PT FIF can end the contract and ask for the full 

paymentof the loan to the customer. The solution when problem happened is by 

negotiation of the payment between the cutomer and PT FIF. 

 

 

Keywords: Contract Format, Customer Funding, illegal action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN  

Didunia bisnis, baik baik ditingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi 

bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-

satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam 

mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk 

berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. 

Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjadi sumber 

pemodalan yang menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.
1
 

Lembaga keuangan diIndonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Lembaga 

Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Keuangan 

lainya.Ketiga jenis lembaga keuangan tersebut mempunyai aturan-aturan khusus yang 

telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun disini penulis akan memilih dari ketiga 

jenis lembaga keuangan diantaranya yaitu mengenai Lembaga keuangan Lainya.Yang 

dimaksud dengan lembaga keuangan lainya adalah lembaga-lembaga diluar lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.Yang termasuk jenis lembaga 

keuangan ini adalah Lembaga Pembiayaan. 

Dasar hukum Lembaga Permbiayaan adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Lembaga 

Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 
2
Dari berbagai bidang usaha lembaga 

Pembiayaan tersebut yang tidak kalah pentingnya dengan bidang-bidang usaha dari 

lembaga pembiayaan lainnya yaitu Pembiayaan konsumen.Pembiayaan Konsumen 

adalah suatu  bidang usaha yang melakukan kegiatannya dalam bentuk penyediaan dana 

bagi konsumen untuk pembelian barang yang  pembayarannya dilakukan secara berkala 

atau angsuran oleh konsumen. 
3
 

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen 

karena sebelum telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan 

konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani secara yuridis para 

pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing konsekuensi yuridis selanjutnya 

                                                 
1
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adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik (in good faith) dan 

tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unavoidable).
4
 

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen konsumen adalah menyediakan 

dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada 

pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban 

konsumen adalah membayar kembali  dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai 

lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan 

dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen. Akan tetapi, jika sampai 

angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan hutang 

secara fidusia. Jadi hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan 

konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian  

ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KHPerdata berlaku sepanjang tidak 

ada ketentuan lainya. 

Pada saat ini kegiatan yang dilakukan PT. FIF adalah kegiatan usaha dalam hal 

pembiayaan konsumen. Penerimaan fasilitas adalah orang perorangan atau bisa badan 

hukum. Pada umumnya, obyek yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan ini adalah 

kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini penulis menganbil lokasi di wilayah kantor 

PT. FIF kudus.  

PT. FIF dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pinjaman 

dana untuk pembelian Pada kendaraan sepeda motor. Dalam proses pembiayaan 

tersebut pihak PT. FIF harus mempunyai keyakinan bahwa  bahwa pihak konsumen 

akan sanggup melunasi seluruh hutangnya. Kontruksi pembiayaan  konsumen 

didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi 

kedua belah pihak, maka pihak harus lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian 

sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak dikemudian hari serta harus 

memenuhi prinsip keadilan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang  diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut:bagaimana bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan 

kendaraan sepeda motor pada PT. FIF?, Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

kendaraan sepeda motor pada PT. FIF?, dan permasalahan apa yang muncul didalam 

perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan bagaimana cara mengatasinya?. 

Berdasarkan rumusan diatas maka peneliti menemukan tujuan penelitian sebagai 

berikut: untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda 
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motor pada PT. FIF, Untuk mengetahui pelakpelaksanaan perjanjian pembiayaan 

kendaraan sepeda motor pada PT Federal Internasional Finance. Dan Untuk mengetahui 

Permasalahan yang muncul didalam perjanjian pembiayaan di PT. FIF dan cara 

mengatasinya. 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan 

ilmu hukum perdata  khususnya  pada  perjanjian pembiayaan konsumen melalui 

lembaga pembiayaan serta masalah timbul masalah timbul dan upaya penyelesaianya, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan khusus dibidang hukum perjanjian dan 

umumnya, penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah 

yang akan diteliti, dan penelitian ini hendaknya bisa berguna sebagai informasi bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membeli 

kendaraan bermotor secara tunai. 

Metode yang akan dilakukan oleh penulis  dalam melakukan penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. 

2. Jenis Penelitian  

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan bentuk 

penelitian deskriptif. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Federal Internasional 

Finance (PT. FIF) Cabang Kota Kudus, hal ini dilakukan karena lokasi penelitian 

berkedudukan asli diKudus. 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data primer dan sekunder  

5. Metode  Pengumpulan Data 

Studi lapangan dan studi perpustakaan  

6. Tehnik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian, disusun dan ditulis dalam bentuk deskripsi dan 

dianalisis dengan menggunakan tehnik deskripsi kualitatif, yakni dengan 

memberikan interprestasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, 



 

 

kemudian menggambarkan hubungan antara variabel lain yang diteliti agar dapat 

menggambarkan fenomena yang ada secara lebih kongkrit dan terperinci 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Gambaran Umum PT. Federal Internasional Finance (FIF)  

 PT. Federal International Finance (FIF) didirikan dengan nama PT Mitrapusaka 

Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka 

Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan 

Konsumen.
5
Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT. Federal 

International Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna 

memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang 

pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.Ketika badai krisis moneter mulai 

menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi Perseroan untuk 

melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu system 

komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. 

 Adapun Visi dan misi PT. Federal International Finance yaitu visinya menjadi 

pemeran utama dalam bidang pembiayaan ritel untuk alat transportasi. Sedangkan 

misinya yaitu :memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan kepada 

seluruh pelanggan;memberi keutungan yang memadai kepada pemegang 

saham;Mendukung penjualan sepeda motor yang diageni oleh Astra Internasional.  

 Struktur Organisasi Kantor PT FIF Cabang Kota Kudus, Kantor cabang PT FIF 

Kota Kudus dipimpin oleh Kepala Cabang, dan membawahi: 

1. Administration yang terdiri dari: administration head, customer service accounting 

staff, financer staff, credit processor, data entry staff, insurance staff, teller, PGA 

staff, operator/receptionist, messenger, dan office boy. 

2. Marketing yang terdiri dari: sales counter, marketing head, credit marketing officer, 

customer relations officer, surveyor, sales supervisor, salesman, admin marketing. 

3. Remedial dan asset management, yang terdiri diri: A/R, head coordinator, A/R 

Head, A/R officer Buchet 1 dan 2.
6
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http://www.fifkredit.com/fif/profil/berita/home, diunduh hari minggu, 20 Januari 2013, pukul 10.00 

WIB.  
6
Miekel kristiana, selaku selaku kepala cabang PT FIF cabang Kota Kudus, Wawancara Pribadi, 12 

Februari 2013, Pukul 11.30 wib 
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Bentuk dan Isi Dari Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. FIF 

Cabang Kota Kudus 

Sebelum diuraikan tentang bentuk dan isi perjanjian maka penulis akan 

menyebutkan beberapa mekanisme transaksi pembiayaan konsumen :
7
 

1. Tahap permohonan,  

2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan 

3. Tahap pembuatan costumer profile 

4. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite. 

5. Keputusan kredit komite. 

6. Tahapan pengikatan. 

7. Tahap pemesanan sepeda motor. 

8. Tahap pembayaran kepada supplier. 

9. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran. 

10. Pengambilan surat jaminan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang bentuk surat perjanjian PT. FIF Cabang 

Kota Kudus. Penulis dapat menganalisis surat perjanjian yaitu: Dalam perjanjian 

pembiayan kendaraan sepeda motor yang terjadi di PT. Federal Internasional Finance 

Cabang Kota Kudus merupakan salah satu perjanjian yang menganut hukum Asas 

konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti 

“kemauan” (will) pada pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk  saling 

mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (vertrouwen) bahwa 

perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada 

moral. 

Asas Konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas   

kekebasan berkontrak  (contractvijheid) dan asas kekuatan mengikat yang terdapat 

dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. Kata “semua“ mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang 

namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan 

berkontrak (contractvrijheid) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan  

menentukan  “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat 

sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ini mempunyai kekuatan mengikat.  

                                                 
7
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Desember 2012, Pukul 13.34 WIB. 

 



 

 

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Perjanjian pembiayaan pada PT. FIF dalah merupakan suatu perjanjian 

tertulis yang berbentuk perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut telah disiapkan 

dalam bentuk formulir yang dicetak rapi dengan tempat-tempat kosong yang harus diisi 

oleh pihak-pihak dalam perjanjian, agar menjadi kontrak yang sempurna. 

Perjanjian pembiayaan kendaraan sepeda motor yang terjadi pada PT FIF cabang 

Kudus berdasarkan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, dalam hal ini 

kekayaan yang dimaksud adalah mengenai pembiayaan kendaraan sepeda motor pada 

PT. FIF cabang Kudus. Dalam hal ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk 

melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang 

dalam hal ini mengenai kebendaan. Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh PT. FIF 

adalah dimana PT FIF sebagai pemberi fasilitas yaitu memberikan pinjaman uang untuk 

pembelian barang dari pihak ketiga (penjual) dalam hal ini sepeda motor, dan penerima 

fasilitas berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh pemberi 

fasilitas dengan sistem angsuran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen. 

 

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Pada PT. FIF 

Cabang Kota Kudus. 

Dalam perjanjian pembiayaan di PT FIF cabang Kudus, pelaksanaan perjanjian 

telah berjalan sesuai dengan perjanjian. Segala sesuatu yang menyangkut dengan 

perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan pada aturan hukum perundang-undangan. 

Pembiayaan Konsumen di PT FIF.  

Hubungan antara pihak PT. FIF cabang Kota Kudus dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak PT 

FIF cabang Kota Kudus sebagai Pemberi Fasilitas dan pihak konsumen sebagai pihak 

Penerima Fasilitas. Pihak pemberi Fasilitas atau PT. FIF berkewajiban utama untuk 

memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak 

Penerima Fasilitas atau komsumen berkewajiban utama untuk membayar kembali uang 

tersebut secara cicilan kepada pihak PT. FIF cabang Kota Kudus dengan jaminan hak 

milik secara fidusia.Perjanjian pembiyaan konsumen dengan penyerahan secara fidusia 

artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada konsumen tetapi bukti 

kepemilikannya dipegang oleh kreditur yaitu PT.FIF Cabang Kota Kudus. 



 

 

 Dengan telah disetujui dan dilaksanakannya perjanjian pembiayaan oleh PT. 

FIF dan Konsumen, maka timbul hak dan kewajiban bagi penerima fasilitas untuk 

mengikatkan diri memelihara dan menjaga Barang Jaminan tersebut sebaik-baiknya dan 

memperbaiki segala kerusakan Atas biaya Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan serta 

mengembalikan pinjaman uang atas fasilitas pembiayaan secara rutin sesuai dengan 

yang diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 

Perjanjian ini akan berakhir apabila: 

1. Penerima Fasilitas telah melunasi seluruh hutangnya kepada Pemberi Fasilitas. 

2. Salah satu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

Perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 diatas. 

3. Barang Jaminan yang berada dibawah penguasaan Penerima Fasilitas/Pemberi 

Jaminan hilang atau musnah. 

4. Barang Jaminan disita atau terancam oleh suatu tindakan penyitaan oleh pihak lain 

atau siapapun juga dan karena sebab apapun. 

5. Atas pertimbangan Pemberi Fasilitas diserlai dengan pernyataan Penerima Fasilitas, 

Penerima Fasilitas menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran. 

Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit, diletakkan dibawah pengampuan, 

meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran hutang. 

 

Permasalahan yang Muncul didalam Perjanjian Pembiayaan di PT. FIF dan Cara 

Mengatasinya 

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan 

bermotor pada PT. FIF Cabang Kota Kudus yaitu: masalah keterlambatan atau 

penunggakan pembayaran angsuran oleh debitur (konsumen), dan barang jaminan telah 

berpindahtangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. 

Cara penyelesaian masalah yang timbul diatas yaitu dikenal dengan istilah 

ColletionManagement atau Account Receivable (A/R) Management.Yang dimaksud 

dengan ColletionManagement atau Account Receivable (A/R) Managemen adalah suatu 

proses pengelolaan piutang untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin 

timbul akibat konsumen tidak membayar angsuran yang telah diperjanjikan atau 

keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen.
8
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Untuk masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi seperti kasus di atas, 

biasanya pihak PT. FIF Cabang Kota Kudus menggunakan dua cara yaitu dengan 

musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang 

biasa terjadi pihak yang kreditur biasanya lebih memilih menggunakan cara 

musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif 

dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan 

dengan menggunakan cara gugatan pengadilan.
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PENUTUP  

Kesimpulan  

 Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

merumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perjanjian Pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance 

cabang Kota Kudus merupakan merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu 

pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. 

2. Dalam perjanjian pembiayaan di PT FIF cabang Kudus, pelaksanaan perjanjian telah 

berjalan sesuai dengan perjanjian. Segala sesuatu yang menyangkut dengan 

perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan pada aturan hukum perundang-

undangan. 

3. Permasalahan Yang Mucul Didalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor 

Pada PT. FIF Cabang Kota Kudus Dan Cara Penyelesaian yaitu: 

a. Konsumen tidak membayar angsuran telah  jatuh  tempo, cara penyelesaiannya 

dengan Desk Call yaitu mengingatkan konsumen melalui telepon. 

b. Kendaraan bermotor telah berpindahtangan pada orang lain tanpa sepengetahuan 

PT. FIF Cabang Kota Kudus, cara penyelesaiannya yaitu A/R Head menugaskan 

kepada remidial officer untuk melakukan penekanan kepada konsumen agar 

tetap membayar angsuran. 

Saran  

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebelum mendatangani, hendaknya 

pihak perusahaan menjelaskan secara detail dan terperinci kepada konsumen 

mengenai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai kewajiban konsumen dan 

mengenai tanggal jatuh tempo angsuran, denda dan larangan mengalihkan, 

memindahtangankan atau menjual sebelum angsuran pelunasan. 
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2. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebelum memberikan  pembiayaan kepada 

konsumen hendaknya harus lebih dianalisa custemer profilnya ini untuk 

menghindari hambatan yang ditimbulkan oleh konsumen. 

3. Kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembaiyaan ini hendaknya 

mematuhi segala aturan yang berlaku dan mempergunakan fasulitas pembaiyaan 

tersebut, menjaga sebaik-baiknya serta tidak menyalah gunakan pembiayaan 

konsumen tersebut sehingga tidak merugikan pihak kreditur. 
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