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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor

81/Pdt.G/2012/PN.Pbr, adalah sebagai jaminan hutang yang diberikan

debitur kepada kreditur melalui penyerahan surat-surat hak milik, serta

menyetujui surat kuasa menjual kepada kreditur apabila dikemudian hari

ternyata debitur tidak lagi sanggup untuk melunasi hutangnya.

Sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.PLw/2012/PN.Pbr,

bahwa pelawan (debitur) telah nyata-nyata melakukan wanprestasi atau

ingkar janji, karena tidak melakukan pembayaran terhadap angsuran

kredit, selama 15 (lima belas) bulan, sehingga pihak bank mengajukan

eksekusi terhadap hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

sebagai jaminan hutang debitur sebagaimana tertuang dalam akta

perjanjian kredit, dan dikabulkan oleh hakim.

2. Status dari hak tanggungan sebagai jaminan hutang debitur (pelawan),

yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap akta

perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh debitur, maka sesuai

dengan akta tersebut sudah sewajarnya pihak bank (kredtur) mengajukan

eksekusi terhadap hak tanggungan yang telah dikuasakan kepada bank

terhadap jaminan hutang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam
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perjanjian. Dari penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim

Pekanbaru terhadap eksekusi hak tanggungan tersebut, dan penolakan

terhadap perlawanan yang diajukan oleh debitur (pelawan), maka status

hak tanggungan tersebut dapat beralih kepada pihak bank, dan dapat

dilakukan eksekusi untuk menjamin pembayaran hutang dari debitur

(pelawan).

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank yang menyalurkan kredit harus benar-benar dapat menilai

nasabah, agar kredit yang diberikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta

perjanjian kredit. Oleh karena itu survey terhadap kondisi nasabah

memang sangat penting dilakukan, agar kredit yang diberikan tersebut

tidak menjadi kredit macet yang dapat merugikan bank.

2. Bagi peminjam (nasabah) harus mempunyai iktikad baik dalam memenuhi

kewajiban dalam pembayaran angsuran pinjaman kepada bank sesuai

dengan kesepakatan yang telah ditanda tangani. Oleh karena itu nasabah

harus benar-benar dapat memanfaatkan uang pinjaman tersebut agar dapat

membayar angsurannya setiap bulan.


