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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Pengalaman adalah guru yang terbaik  

 

 Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :  

- Kedua orang tua saya ayah saya Mukain Simbolon dan ibu saya Hotmian 

Situmorang yang telah mendukung saya, memberikan motivasi dalam 

segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tidak 

mungkin bisa saya balas dengan apapun, terima kasih atas 

pengorbanannya do’a yang mengalir tiada henti.  

- Kakak saya Merlin, Herlin, Trivena  

- Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya  

- Almamater  
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ABSTRAK 

Renhad Bonke, 201210115096, Analisis Yuridis Perbuatan Oper Kredit 
Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 
156/PDT.G/2015/PN Jakarta Utara, viii, 97 halaman, 2016) 

 
Kata kunci : Oper Kredit, Perjanjian Pembiayaan  

Perjanjian pembiayaan konsumen, hanya dilakukan dengan Lembaga 
Pembiayaan selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit. Pada 
umumnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen perikatannya hanya 
berlaku terhadap Lembaga Pembiayaan dan debitur.  

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan penelitian yaitu pertama adalah 
untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas oper kredit kendaraan  
bermotor di bawah tangan, yang kedua untuk mengetahui bagaimana 
perlindungan hukum bagi penerima oper kredit kendaraan bermotor secara 
di bawah tangan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 
penelitian yuridis normatif.  

(kesimpulan) oper kredit kendaraan bermotor di bawah tangan yang 
belum lunas, tindakan debitur yang tidak memberitahukan kepada pihak 
Lembaga Pembiayaan debitur dapat dikatakan wanprestasi karena 
kendaraan bermotor tersebut merupakan objek jaminan hutang debitur 
kepada Lembaga Pembiayaan dan debitur lama tidak memenuhi 
kewajibannya, sehingga Lembaga Pembiayaan dapat menuntut debitur baru 
untuk memberikan ganti kerugian atau pembatalan atas oper kredit 
kendaraan di bawah tangan oleh debitur tersebut. Pengajuan gugatan ke 
pengadilan negeri atas oper kredit kendaraan bermotor secara di bawah 
tangan adalah upaya perlindungan hukum bagi penerima oper kredit dan 
Lembaga Pembiayaan selaku kreditur 

 

Pembimbing 

Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH, MM 

Mulyadi, SH, MH 
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