
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan pembangunan memiliki dampak dengan kebutuhan alat 

transportasi yang merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia untuk memperlancar aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dalam hal kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, sebagai 

kendaraan pribadi, dagang ataupun bekerja dari satu tempat ke tempat lain. 

Begitu besarnya peranan kendaraan bermotor untuk membantu manusia 

sebagai sarana dalam beraktivitas.  

Masyarakat baik perorangan maupun perusahaan tidak semuanya 

dapat memiliki kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat dengan 

membeli secara tunai dari penjual karena terbatasnya modal yang dimiliki. 

Untuk memiliki kendaraan roda dua atau roda empat tersebut, seseorang 

ataupun perusahaan dapat membeli secara cicilan melalui Lembaga 

Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.
1
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Lembaga Pembiayaan, sesuai Pasal 2 Perpres 9/2009, meliputi tiga 

macam: a) Perusahaan Pembiayaan; b) Perusahaan Modal Ventura; dan c) 

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan adalah badan 

usaha yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembiayaan bagi 

perusahaan/perorangan. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan, sesuai Pasal 

3 Perpres 9/2009, meliputi: a) Sewa Guna Usaha (Leasing); b) Anjak Piutang 

(Factoring); c) Usaha Kartu Kredit (Credit Card); dan/atau d) Pembiayaan 

Konsumen (Konsumer Finance). Perusahaan Pembiayaan di Indonesia yang 

bergerak dalam pembiayaan kredit atas barang modal berupa mobil atau 

sepeda motor dilakukan melalui pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) dan 

melalui Pembiayaan Konsumen dengan menggunakan model Perjanjian Jual 

Beli dengan Angsuran. Sewa Guna Usaha atau yang lebih dikenal dengan 

istilah leasing adalah salah satu jenis pembiayaan perusahaan yang merupakan 

hasil modifikasi dari perjanjian sewa menyewa.
2
  

 

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan tanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan 

Usaha Leasing,  

“yang dimaksud dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan 

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh 

suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan 

pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi 

perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, 

atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang 

telah disepakati bersama”.
3
 

 

Dalam definisi di atas konsep leasing sebagai bentuk khusus sewa 

menyewa yang disebut Sewa Guna Usaha sudah lebih terarah dan jelas. Hal 

ini dinyatakan oleh unsur-unsur berikut:  

a. Pembiayaan perusahaan. Pembiayaan tidak dalam bentuk dana, 

melainkan dalam bentuk barang modal yang digunakan untuk kegiatan 

usaha.  

b. Penyediaan barang modal. Biasanya disediakan oleh Supplier atas 

biaya Lessor untuk digunakan oleh Lessee bagi keperluan bisnis, 

misalnya kapal, mesin pabrik, traktor, kendaraan bermotor, komputer.  

c. Digunakan oleh suatu perusahaan. Barang modal tersebut merupakan 

bentuk pembiayaan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.  
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d. Pembayaran sewa secara berkala. Kewajiban, Lessee membayar 

angsuran harga barang modal kepada Lessor yang sudah melunasinya 

kepada Supplier.  

e. Jangka waktu tertentu. Berapa tahun Sewa Guna Usaha dilakukan, 

setelah jangka waktu berakhir, ditentukan status kepemilikan barang 

modal.  

f. Hak opsi untuk membeli barang modal. Pada saat kontrak berakhir, 

Lessee diberi hak opsi untuk membeli barang modal tersebut sesuai 

dengan harga yang disepakati, atau mengembalikannya kepada 

Lessor.
4
 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan 

Konsumen adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, 

yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan 

kebutuhan Konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh 

Konsumen.
5
  

Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sulit mengakses bank 

untuk memperoleh kredit ukuran kecil, bank tidak melayani pemberian kredit 

yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil,
6
 masyarakat yang ingin memiliki 

kendaraan bermotor secara kredit baik itu roda dua ataupun roda empat dapat 

memanfaatkan Pembiayaan Leasing ataupun Pembiayaan Konsumen. Hal 

yang perlu disiapkan  bila pembeli memutuskan  untuk membeli kendaraan 

bermotor dengan kredit adalah uang muka Down Payment (DP). Bahkan 

sejumlah leasing berlomba-lomba memberikan DP serendah-rendahnya untuk 

kredit kendaraan bermotor. Secara umum DP hanya 10 persen atau kurang, 

sementara menurut David selaku Direktur FIF mengatakan saat ini tidak ada 

batasan minimal DP yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan kredit 

sepeda motor. Besaran DP biasanya disesuaikan dengan kriteria dan kapasitas 
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pelanggan. Namun bila ada kenaikan DP maka resiko yang ditanggung 

lembaga pembiayaan lebih minim.
7
 Hal ini didasarkan pada pendapat Iswi 

Hariyani yang menyatakan bahwa “dalam kasus tertentu perusahaan Leasing 

dapat pula memberikan pembiayaan hingga 100% alias tanpa uang muka.
8
  

Jual beli dengan angsuran kredit kendaraan bermotor sangat diminati 

oleh masyarakat terutama ekonomi lemah dengan uang muka yang relatif 

rendah sudah dapat memiliki kendaraan bermotor. Melalui berbagai lembaga 

pembiayaan yang menjual kendaraan secara kredit, dengan berbagai jenis dan 

tipe dengan angsuran yang sangat diminati oleh masyarakat. 

Meningkatnya kebutuhan transportasi hal ini menjadi peluang bagi 

lembaga pembiayaan khususnya kendaraan bermotor dalam ikut serta mengisi 

pembangunan di tanah air. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari 

pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang di cita-citakan adil dan makmur sesuai dengan isi 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan 

meningkatnya pembangunan secara ekonomi maka meningkat juga kebutuhan 

kendaraan bermotor oleh konsumen. Kendaraan bermotor sebagian besar 

diperoleh melalui lembaga perkreditan. Lembaga perkreditan mempunyai 

peranan sangat besar dalam pembiayaan pada konsumen. Karena mampu 

mengatasi kebutuhan  kredit masyarakat, berfungsi sebagai penyalur pihak-

pihak yang mempunyai kekurangan dana (lock of pund) dengan pihak-pihak  

mempunyai kelebihan dana (surflus of pund). Lembaga pembiayaan di atur 

                                                 
7
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berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2009 dan PerMenkeu Nomor 

84/PMK.012/2006.
9
  

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 dan 2,  Permenkeu ditentukan: 

1. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan 

dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 

pembayaran secara angsuran. 

2. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain 

meliputi: 

a. Pembiayaan kendaraan bermotor. 

b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga. 

c. Pembiayaan barang-barang elektronik. 

d. Pembiayaan perumahan. 

 

Keadaan ini menjadi pendorong pengusaha Indonesia untuk 

mengembangkan sistem pembiayaan konsumen di bidang kendaraan 

bermotor, sehingga berdampak pada persaingan untuk mendapatkan 

pelanggan atau konsumen kredit kendaraan bermotor, dengan ditandai adanya 

kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan agar dapat 

bersaing dalam mencapai target penjualan. Dalam mengejar target penjualan 

karyawan khususnya bagian surveyor mempunyai target poin dalam pelayanan 

kredit kepada masyarakat yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan 

(Leasing). Untuk mengejar target poin yang diterapkan oleh perusahaan 

tersebut Surveyor melakukan berbagai strategi yang terkadang dapat 

merugikan Perusahaan Leasing itu sendiri. 

Iswi Hariyani menyatakan bahwa lembaga pembiayaan kredit 

bermotor seringkali menjadi korban oknum pegawai Lessor (Perusahaan 

Pembiayaan), atau Lessee (penyewa)  yang nakal.
10

  Salah satu kenakalan 

yang dilakukan oleh pegawai Lessor adalah memalsukan identitas konsumen. 
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Dimana tindakan pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang telah 

diatur dalam Pasal  263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 

378 KUHP.   

Sebagai pelengkap uraian di atas berikut ini contoh kasus pemalsuan 

identitas dalam penyelenggaran kredit kendaraan bermotor yang terjadi di 

wilayah hukum Polres Lampung Timur. Dari penyidikan yang telah 

dilakukan, polisi telah menetapkan Rizki Ardi Setiawan sebagai tersangka 

pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kendaraan bermotor, dengan fakta 

peristiwanya sebagai berikut:  

Tanggal 29 Oktober 2010, masuk berkas pengajuan kredit ke dealer 

NSS Cabang Mataram Baru dan setelah ada tunggakan pembayaran dan 

dilakukan pengecekan ke alamat yang ada dalam berkas ternyata data-data 

yang ada adalah fiktip atau dipalsukan, telah terjadi tindak pidana Pemalsuan 

atau Penggelapan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 

1 atau 374 atau 378 KUHPidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku 

laki-laki yaitu : Rizki Ardi Setiawan bin Sumardi dan Muksin.  

Pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan atau penggelapan atau 

penipuan tersebut dengan cara membuat data palsu dan mengajukan kredit ke 

dealer NSS Cabang Mataram Baru. Rizki Ardi Setiyawan  adalah surveyor 

yang bekerja di dealer NSS Cabang Mataram Baru. Berdasarkan prasurvei, 

mengatakan bahwa ia menyetujui pemberian kredit kendaraan bermotor roda 

dua atas nama Purwanto selaku konsumen yang menerima kredit, dengan 

menyertakan  data persyaratan berupa photo copi  Kartu Keluarga  (KK) dan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut. Data-data tersebut diperoleh Rizki 
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Ardi Setiawan dari temannya yang bernama Muksin. Muksin ini adalah orang 

yang Rizki kenal, dan  sering bertemu denganya dikantor lembaga pembiayaan 

konsumen Nusantara Surya Ciptadana (NSC). Menurut keterangan Rizki, 

Muksin sebelumnya pernah bekerja di PT. NSC, namun saat itu sudah keluar 

dan tidak bekerja lagi. Kemudian atas permintaan Muksin, Rizki melakukan 

survei ke rumah Porwanto, berbekal sketsa lokasi yang telah dibuat oleh 

Muksin. Namun dalam melakukan survei, Rizki tidak melakukan tugasnya 

dengan baik, ia langsung menerima berkas pengajuan kredit dan langsung 

datang ke rumah konsumen, tanpa melaksanakan standar operasional 

perusahaan, yaitu dengan melakukan pengecekan dilapangan, bekerjasama 

atau menanyakan dulu ke aparat desa setempat dan didukung dengan 

keterangan tetangga calon konsumen untuk membenarkan calon konsumen 

adalah benar-benar warga desa tersebut.  

Berdasarkan kronologis permasalahan hukum tersebut, maka Rizki 

dilaporkan oleh Perusahaannya ke kepolisian dengan tuduhan menggelapkan 

motor perusahaan. Karena motor perusahaan yang di kredit atas nama 

Porwanto tidak pernah membayar angsuran/cicilan selama 3 (tiga) bulan 

berturut-turut. Setelah dicek kelapangan oleh salah satu karyawan perusahaan, 

ternyata alamat atas nama Porwanto tidak diketemukan atau fiktip.  

Beranjak dari uraian-uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai hal tersebut, dengan judul “Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Penyelenggaraan 

Kredit Kendaraan Bermotor Oleh Surveyor” (Studi kasus pada wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur).   
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalah 

pokok dalam pengertian ini penulis mencoba mengangkat permasalahan 

sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana 

pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit kendaraan bermotor 

oleh surveyor  ?  

b. Apakah  faktor penghambat Penegakan Hukum   pemalsuan  identitas 

dalam  penyelenggaran kredit kendaraan bermotor oleh Surveyor di 

wilayah Lampung Timur?”. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengkajian hukum pidana 

yang berkaitan dengan proses  penegakan hukum  terhadap tindak pidana  

pemalsuan identitas  dan faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan 

kredit kendaraan  bermotor oleh Surveyor  di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri  Sukadana Lampung Timur. Ruang lingkup pembahasan proses 

penegakan hukum dalam tahap aplikasi (penerapan hukum pidana) 

normatif oleh aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan hingga 

Hakim pengadilan.   

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah : 
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a. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana  

pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit bermotor oleh 

Surveyor.  

b. Untuk menganalisis dan mengungkapkan faktor penghambat  

Penegakan hukum pemalsuan identitas dalam penyelenggaraan kredit 

kendaraan  bermotor  oleh Surveyor.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana 

khususnya tentang penegakan hukum tindak pidana pemalsuan 

identitas. 

b. Secara Praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait hasil penelitian ini dapat di 

jadikan pedoman bagi praktisi dalam menjalankan peranan, sebagai 

penegakan hukum. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, 

pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis 

yang menjadi landasan suatu acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan 

dalam penulisan.
11
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Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh  kepastian 

hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses 

penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu  

mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain: 

penyidikan,  tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan  peraturan  

perundang-undangan.   

Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas,  merupakan 

penegakan hukum pidana, sebagai suatu usaha  atau proses yang rasional 

yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber 

dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan, untuk  

penegakan hukum  pidana,  sebagaimana teorinya Joseph Goldstein yang 

dikutip Muladi yang membedakan penegakan hukum pidana atas tiga 

macam yaitu, Pertama, Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan 

hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana 

substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mugkin dilakukan 

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. 

Hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan 

memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut 

dengan area of no enforcement. Kedua,  Full Enforcement, yaitu Total 

Enforcement setelah dikurangi area of no enforcement, dimana penegak 

hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut 

Goldstein hal ini pun sulit untuk dicapai (not a realistic expectation), sebab 

adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, alat-alat dana dan 
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sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi. Ketiga, Actual 

Enforcement,  Actual Enforcement baru dapat berjalan apabila, sudah 

terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada 

perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya 

pasal yang dilanggar.
12

 

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha rasional, yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi
13

 

yaitu: 

a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum  pidana in 

abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini 

pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai 

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang 

akan datang, kemudian merumuskannya dalam peraturan 

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil  perundang-

undangan pidana yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap 

kebijakan legislatif. 

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 

kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan 

pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat 

penegak hukum harus memegang terus nilai-nilai keadilan dan 

daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan 

yudikatif. 

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan Hukum (pelaksanaan) 

hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam 

tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan 

pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui 

penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat 

pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada 

peraturan perundang-perundangan pidana yang telah dibuat oleh 

pembentuk undang-undangan (legislatur dan nilai-nilai keadilan 

serta daya guna.    
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 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 1995, hlm. 16 
13

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 

1992, hlm. 173  
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Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut merupakan jalinan 

mata rantai aktivitas  yang tidak terputus. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Soerjono Soekanto yang mengungkapkan secara  konsepsional,  maka inti 

dan arti penegakan hukum terletak  pada  kegiatan  menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah  yang   

mantap  dan   mengejawantah  dan sikap  tindak sebagai rangkuman  

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian  pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai 

suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut 

perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 

akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya 

diskresi berada diantara hukum dan moral.
14

 

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto 

mengemukakan bahwa secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai 

suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan 

diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur 

oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan di atas menuru 

Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum yaitu:  

                                                 
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 5   
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a. Faktor hukumnya sendiri  

b. Faktor penegak hukum  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

d. Faktor masyarakat  

e. Faktor kebudayaan
15

       

 

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu 

sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya 

hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana pemalsuan, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung 

kepada kelima faktor tersebut.  

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu 

kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan 

landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.
16

  

Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah. Istilah yang digunakan penulisan tesis ini adalah; 

a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan.
17

  

b. Tindak pidana ialah kejahatan maupun pelanggaran. Yang dapat 

dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
18

 

c. Pemalsuan adalah  seolah olah  surat itu  asli dan tidak  dipalsukan.
19
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d. Kredit (Consumer Finance) adalah pembiayaan pengadaan barang 

untuk kebutuhan Konsumen dengan sistem pembayaran  angsuran atau 

berkala.
20

 

e. Surveyor adalah petugas yang ditunjuk perusahaan (pembiayaan 

konsumen) memeriksa borang permohonan kredit.
21
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21

 Ibid., hlm. 253 


