
 21 

BAB II 

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA DALAM 

MEMINIMALKAN RISIKO ATAS PEMBEBANAN BENDA PERSEDIAAN 

 

1. Risiko Pembebanan Fidusia Berupa Objek Benda Persediaan Bagi 

 Kedudukan Penerima Fidusia. 

 Jaminan Fidusia memiliki objek yang sesuai diatur dalam UUJF pada Pasal 1 

angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 3, dan Pasal 9. Objek Fidusia satu benda atau lebih 

satuan atau lebih jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat 

jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pada Pasal 3 UUJF menyatakan 

Obyek yang dapat dibebani jaminan Fidusia yaitu :  

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:  

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut 

wajib didaftar;  

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 

atau lebih;  

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan d. Gadai.  

Jadi yang dapat dibebani jaminan Fidusia adalah benda yang tidak menjadi jaminan 

kebendaan lainnya.  

 Dalam jaminan Fidusia, objek berupa benda persediaan dapat dijadikan objek 

jaminan Fidusia. Definisi benda persediaan memang tidak dijelaskan dalam UUJF 
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namun pada Pasal 6 huruf c UUJF disebutkan dalam hal yang menjadi objek jaminan 

Fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak 

tetap seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek. Benda 

persediaan sebagai objek jaminan Fidusia ini memiliki keistimewaan dibandikangkan 

dengan bukan benda persediaan yang dapat menjadi objek jaminan Fidusia karena 

benda persediaan ini dapat berubah-ubah setiap waktu dan jumlahnya tidak seperti 

objek jaminan Fidusia lainnya yang tidak dapat berubah-ubah setiap waktu dan 

jumlahnya. Selain itu pendaftaran benda bukan persediaan dilakukan dengan 

mengidentifikasi dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya sedangkan 

benda persediaan dilakukan cukup dengan menguraikan tentang jenis, merek, dan 

kualitas. Tidak hanya itu keistimewaan benda persediaan juga terletak pada Pasal 21 

ayat 1 UUJF yang menyatakan : 

 Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek 

 jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam 

 usaha  perdagangan. 

Sedangkan hal tersebut tidak berlaku bagi benda bukan persediaan karena apabila 

benda bukan persediaan dialihkan tanpa persetujuan maka termasuk dalam tindak 

pidana seperti yang diatur pada Pasal 36 UUJF. 

 Keistimewaan yang dimiliki benda persediaan sebagai objek jaminan Fidusia 

tentu akan menimbulkan risiko bagi kedudukan penerima Fidusia berupa objek benda 

persediaan. Adapun risiko benda persediaan sebagai objek jaminan Fidusia adalah : 
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1. Pemberi Fidusia yang beritikad buruk melakukan Fidusia Ulang terhadap obyek 

jaminan Fidusia. Dalam UUJF memang melarang adanya Fidusia ulang seperti yang 

diatur pada Pasal 17 yaitu : 

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang  menjadi 

jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. 

Namun meskipun dalam UUJF melarang adanya Fidusia ulang pada Pasal 28 UUJF 

menyatakan adanya kelonggaran dan keluwesan yang memungkinkan adanya lebih 

dari satu perjanjian Fidusia yang dapat disebut Fidusia ulang. Permasalahan muncul 

apabila adanya itikad buruk dari pemberi Fidusia yang menyalahgunakan 

kelonggaran UUJF dengan melakukan Fidusia ulang. Fidusia ulang yang dilakukan 

oleh pemberi Fidusia  tentunya berakibat pada hak milik sebagai jaminan yang akan 

berpindah kepada pihak ketiga yang menjadi penerima Fidusia ke dua. Kedudukan 

penerima Fidusia pertama tentu akan menjadi lebih berisiko apabila pemberi Fidusia 

memfidusia ulangkan objek Fidusia terutama pada objek berupa benda persediaan. 

Benda persediaan ini sifatnya dapat berubah-ubah setiap saat dan merupakan objek 

dari usaha dagang pemberi Fidusia. Selain itu benda persediaan dalam UUJF dapat 

dialihkan dengan salah satunya dengan cara jual beli yang hasil dari jual beli ini harus 

diganti dengan objek yang setara atau hasil nilai dari jual beli tersebut sebagai 

pengganti objek yang telah dialihkan. Sedangkan apabila benda persediaan yang telah 

dialihkan dengan jual beli terjadi Fidusia ulang sebelumnya dan terdapat dua 

penerima Fidusia akan menjadi sebuah permasalahan yaitu siapa yang berhak 

mendapatkan hasil dari pengalihan objek Fidusia berupa benda persediaan tersebut 
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sehingga kedudukan penerima Fidusia akan semakin riskan atau berisiko dan lemah 

karena keluwesan yang dimilik objek Fidusia berupa benda persediaan. 

 

2. Dalam UUJF obyek Fidusia berupa benda persediaan memiliki keistimewaan, yaitu 

benda persediaan dapat dialihkan seperti yang diatur dalam Pasal 21 UUJF yang 

menyatakan : 

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek 

jaminan Fidusia dengan acara prosedur yang lazim  dilakukan dalam usaha 

perdagangan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah 

terjadi cidera janji oleh debitor dan atas pemberi Fidusia pihak ketiga. 

(3) Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang 

setara. 

(4) Dalam hal pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan 

yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum 

menjadi objek jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.  

Permasalahan muncul bagi kedudukan penerima Fidusia, yaitu apabila pemberi 

Fidusia berupa objek benda persediaan mengalihkan benda persediaan dengan jual 

beli tanpa itikad baik yaitu tidak mengganti dengan objek setara dan nilai dari hasil 

penjualan objek fidusia berupa benda persediaan tersebut tidak diberikan kepada 

penerima Fidusia. Akibat dari pengalihan ini maka penerima Fidusia berupa objek 
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benda  persediaan tidak dapat mengeksekusi benda persediaan tersebut karena benda 

persediaan telah dialihkan dan pemberi Fidusia tidak mengganti nilai harga dari 

penjualan objek benda persediaan tersebut. Jadi kedudukan Penerima fidusia sangat 

riskan dalam artian mengkhawatirkan karena berada diposisi yang lemah karena 

benda persediaan dapat saja dialihkan tanpa itikad baik dari pemberi Fidusia. 

 

3. Pemberi Fidusia dapat melakukan kecurangan dengan mengganti isi dari objek 

jaminan Fidusia berupa benda persediaan bahkan menjaminkan benda persediaan 

dengan kualitas yang tidak baik sehingga nilai ekonomi dari barang menurun. Risiko 

ini memang dapat terjadi karena objek Fidusia ada dalam kekuasaan pemberi Fidusia 

sehingga memungkinkan adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pemberi 

Fidusia hanya untuk semata-mata untuk keuntungannya saja. Contohnya adalah Adi 

memiliki toko barang elektronik yang menjual AC sejumlah 75 buah AC dimana Adi 

melakukan Fidusia dengan menjaminkan 50 buah AC dan ternyata yang dijaminkan 

adalah AC yang memiliki kualitas paling buruk dan memiliki cacat, Adi 

memprioritaskan menjual 25 AC dengan kualitas yang baik dan tidak ada cacat 

sehingga barang yang dijaminkan, ketika pemberi Fidusia melakukan cidera janji atau 

Wanprestasi berhak untuk menjual barang yang telah di Fidusiakan namun 

kendalanya adalah objek tersebut tersebut sulit terjual karena kualitasnya yang buruk.  

Selain itu contoh lain adalah Budi memiliki showroom mobil dengan ada 30 mobil, 

dimana Budi kemudian memfidusiakan 15 mobil yang ada sebagai benda persediaan. 

Ternyata Budi menemukan beberapa adanya cacat dari mobil tersebut atau kualitas 
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yang kurang baik dari 15 mesin mobil yang tidak di Fidusiakan. Budi disini dapat 

saja melakukan kecurangan dengan cara menukarkan mesin mobil yang cacat atau 

berkualitas buruk ke 15 mobil yang menjadi objek yang di Fidusiakan. Tentunya hal 

tersebut dapat merugikan penerima Fidusia karena mobil dengan kualitas buruk 

tersebut tentunya memiliki nilai ekonomi yang rendah dibandingkan dengan kualitas 

yang baik. Selain itu apabila pemberi Fidusia tidak dapat melaksanakan prestasi 

untuk membayar hutangnya  kepada penerima Fidusia sehingga penerima Fidusia 

harus melakukan eksekusi dan melakukan penjualan dan setalah dijual ternyata nilai 

ekonomi dari objek tersebut rendah sehingga tidak dapat memenuhi nilai hutang dari 

pemberi Fidusia.  

 

4. Pemberi Fidusia lalai dan tidak bertanggung jawab akan objek Fidusia. Risiko 

pemberi Fidusia lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap objek  Fidusia memang 

dapat terjadi seperti objek jaminan berupa benda persediaan hilang atau rusak. 

Hilangnya benda yang merupakan objek Fidusia ini dapat merugikan kedudukan 

penerima Fidusia karena dapat berakibat hapusnya jaminan Fidusia seperti yang 

diatur  pada Pasal 25 ayat (1) huruf c UUJF yang menyatakan jaminan Fidusia hapus 

karena hal-hal sebagai berikut yaitu musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia. Tentunya akibat kelalaian dari pemberi Fidusia ini akan sangat merugikan 

kedudukan dari penerima Fidusia karena hapusnya Jaminan Fidusia ini berakibat 

penerima Fidusia tidak berkedudukan sebagai kreditor Preference. 
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5. Ketika nasabah yaitu pemberi Fidusia mengalami kredit bermasalah bahkan 

menjadi kredit bermasalah atau macet, sedangkan stok yaitu benda persediaan yang 

merupakan objek Fidusia berupa benda persediaan telah habis. Sekalipun dalam hal 

ini debitur mempunyai kewajiban untuk mengisi kembali stok dengan benda yang 

sejenis, dengan jumlah yang sama dengan jumlah barang dan nilai sebagaimana 

dalam daftar jaminan Fidusia, tetapi tidak dilakukan oleh pemberi Fidusia, karena 

apabila pemberi Fidusia masih dapat menyediakan stok atau pengganti benda 

persediaan, maka usaha dari pemberi Fidusia masih berjalan dengan baik tidak 

mengalami kendala atau dalam kondisi macet.  

    

2. Upaya Meminimalkan Risiko Objek Fidusia Berupa Benda Persediaan 

Dengan Analisa Kredit oleh Bank Selaku Penerima Fidusia   

 Risiko yang tidak sedikit akan diterima oleh Penerima Fidusia berupa benda 

persediaan karena benda persediaan yang dapat berubah-ubah setiap waktu dan dapat 

dialihkan. Risiko memang selalu ada namun risiko dapat diminimalisir ataupun dapat 

dihindari. Oleh karena itu, penerima Fidusia harus menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam memberikan kredit kepada pemberi Fidusia agar risiko yang diterima akan 

semakin kecil.  

 Prinsip kehati-hatian oleh bank selaku penerima Fidusia salah satunya dapat 

dilakukan dengan analisa kredit sebelum memberikan fasilitas kredit kepada pemberi 

Fidusia. Analisa kredit ini sangat diperlukan karena kredit merupakan sebuah 

kepercayaan antara penerima Fidusia dengan pemberi Fidusia. Perlunya Penerima 
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Fidusia mengetahui secara mendalam latar belakang, karakter, dan tujuan dari kredit 

yang dilakukan pemberi Fidusia dan tentunya masih banyak hal lainnya yang harus di 

analisis agar penerima Fidusia yakin dan percaya terhadap pemberi Fidusia dalam 

memenuhi pembayaran kredit yang telah diberikan penerima Fidusia. Sesuai dengan 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan : 

 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

 bank  umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

 mendalam atas itikad kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

 melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 

 yang diperjanjikan. 

 Analisa kredit terhadap pemberian kredit yang dibebani Jaminan Fidusia 

berupa benda persediaan memang dapat menambah keyakinan dari bank selaku 

penerima Fidusia untuk memberikan kreditnya. Disisi lain risiko terhadap benda 

persediaan tidak dapat dihindari dengan risiko mengingat karakter benda persediaan 

dapat berubah-ubah jumlahnya dan dapat dialihkan karena benda persediaan 

merupakan bagian dari objek usaha dagang. Maka dari itu bank wajib melakukan 

analisa kredit dengan prinsip yang dikenal dengan 5C yang terdiri dari Character, 

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. 

 Character atau mengenal karakter atau watak yang merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Watak adalah 

pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat 

dari track record , yaitu sejarah hidup dan curriculum vitae dari pemberi Fidusia. 
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Data-data dan sumber ini dapat dilihat dari beberapa sumber dan informasi tersebut 

dapat diminta kepada Bank Indonesia
15

.  Sesuai dengan definisi di atas dapat 

dikatakan bahwa debitur atau pemberi Fidusia memiliki reputasi yang baik dimata 

bank selaku penerima Fidusia. Bagi debitur atau pemberi Fidusia yang baru belum 

pernah melakukan pinjaman kepada pihak kreditor yaitu bank selaku penerima 

Fidusia, maka dalam mengenal watak atau character Pemberi Fidusia atau debitur 

baru tidak hanya menggali fakta dan informasi dari pemberi Fidusia saja namun juga 

mencari fakta dan informasi dari pihak yang terpercaya baik dari Bank Indonesia, 

tetangga, teman, tempat kerja, bahkan kecamatan, kelurahan, RT,RW dan banyak 

lainnya. Sedangkan Untuk Pemberi Fidusia atau Debitur lama yang akan mengulang 

kreditnya dapat dilakukan dengan melihat dari kinerja kreditnya masa lalu, dari 

pengembalian dari kredit tersebut lancar atau tidak. 

 Capacity juga merupakan prinsip yang penting untuk diterapkan dalam 

analisa kredit yang dilakukan oleh bank selaku penerima Fidusia. Kemampuan adalah 

kemampuan debitur untuk mengelola fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat 

memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan
16

. Kemampuan ini penting karena kemampuan 

inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan dimasa yang 

akan mendatang untuk mampu membayar kredit yang telah diberikan bank selaku 

penerima Fidusia. Kemampuan ini juga menyangkut mengenai kecakapan, oleh 

                                                 
15

 Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Yudhistira Ghalia, Jakarta, 2009, h.      

5 
16

 ibid., h. 5 
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karena itu kecakapan dan profesionalisme dari pemberi Fidusia perlu mendapatkan 

perhatian. Bank dalam menganalisis kapasitas atau kemampuan untuk pemberi 

Fidusia atau debitur lama dengan cara dapat dilakukan dengan melihat dokumen-

dokumen, berkas-berkas, arsip, dan catatan hinga pengalaman-pengalaman kredit 

sebelumnya. Sedangkan untuk pemberi Fidusia baru atau debitur baru yang ingin 

mendapatkan kredit dari penerima Fidusia atau bank, maka bank melakukan analisis 

kapasitas dengan cara melihat riwayat hidup termasuk pendidikan, pengalaman-

pengalaman kerja dimasa yang lalu. Selain itu juga melihat rekomendasi dari instansi-

instansi, dinas-dinas, ataupun perusahaan yang terkait oleh pemberi Fidusia, bahkan 

melihat laporan pembukuan dan keuangan untuk melihat keadaanya baik dari segi 

data dan informasi. 

 Capital atau modal juga bagian dari prinsip analisa kredit yang dilakukan oleh 

bank selaku penerima Fidusia. Modal adalah modal yang dimiliki oleh debitur, yaitu 

sesuatu yang dijadikan modal debitur dalam melakukan usahanya. Dalam hal ini 

modal juga termasuk modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
17

. 

Jumlah capital yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai 

tingkat debt to equity ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan rentabilitas dan 

solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan dikembalikan. 

Dimaksud dengan struktur permodalan disini ialah ke ”likuid”an modal yang telah 

ada, misalnya dalam bentuk tunai dan harta lain yang mudah diuangkan ataukah 

sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan 

                                                 
17

 Ibid, h. 5 
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pabrik dan sebagainya
18

. Bank dalam menganalisis modal dapat dengan cara 

mempelajari laporan keuangan baik dari neraca dan laporan laba rugi, catatan-catan 

lainnya, dan bila perlu dapat dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi 

perusahaan calon debitur atau pemberi Fidusia. 

 Condition juga merupakan bagian prinsip yang tak kalah penting untuk 

dianalisa kredit oleh bank dalam hal ini yang dimaksud condition adalah Condition 

Of Economy. Condition Of Economy adalah dukungan lingkungan, baik keadaan 

ekonomi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan daerah 

setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik 

dan menguntungkan
19

. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi yang berpengaruh 

dan berkaitan langsung dengan usaha calon pemberi Fidusia atau debitur dengan 

prospek dimasa mendatangnya. 

 Collateral atau disebut jaminan/agunan merupakan salah satu bagian dari 

prinsip yang dipertimbangkan dalam analisa kredit yang digunakan bank untuk 

bilamana terjadi kredit bermasalah. Dimaksud dengan collateral ialah jaminan atau 

agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan 

andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya 

sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua 

fungsi, yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur atau pemberi 

Fidusia tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan 

                                                 
18

 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 

2009, H 85 
19

 Try Widiyono, Op.Cit., h 6 
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tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah 

merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan
20

. Agunan 

diatur pada Undang-undang Perbankan Pasal 8 bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ini 

menyatakan bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila 

berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan 

nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka agunan dapat hanya berupa barang, 

proyek, benda persediaan, bahkan hak tagih.  

 Bank sebagai kreditor yang menerima Fidusia berupa benda persediaan harus 

melakukan analisa kredit dengan baik dan cermat karena benda persediaan 

merupakan benda yang dapat berubah jumlahnya sewaktu-waktu bahkan tidak tetap 

karena merupakan bagian dari objek usaha dagang. Maka dari itu perlunya ada hal-

hal yang harus dipertimbangkan Penerima Fidusia yaitu bank dalam menerima Benda 

persediaan sebagai jaminan antara lain  

1. Nilai tambah (Value Added) dari benda persediaan barang, semakin 

tinggi  nilainya tambahnya semakin mudah memasarkannya. Contoh : 

kapas dengan  pakaian, karet dengan sepatu. 

2. Jenis dari benda persediaan, yaitu benda dengan harga standar 

internasional dan yang tidak standar internasional. Contoh : komoditi 

karet, coklat, dan tembakau 

3. Kemudahan dalam pengontrolan barang secara fisik 

                                                 
20

 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Op.Cit., h 86   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BENDA 
PERSEDIAAN YANG TELAH DIALIHKAN DENGAN JUAL BELI

LISA NURHIDAYAH



 33 

4. Stock benda merupakan jaminan kredit yang memiliki tingkat risiko 

tinggi dikarenakan perputarannya yang cepat. Untuk menutupi risiko 

kredit disyaratkan laporan secara berkala kepada Bank setiap 3 bulan 

atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang
21

.  

 Pada UUJF menyatakan bahwa benda persediaan dapat dialihkan melalui jual beli 

atau sewa menyewa hal ini tentu menjadi riskan terhadap kedudukan penerima 

Fidusia berupa benda persediaan karena pemberi Fidusia dapat melakukan itikad 

buruk dengan menjual benda persediaan tersebut tanpa memenuhi prestasi terhadap 

penerima Fidusia. Selain itu bank selaku penerima Fidusia juga memiliki risiko 

terhadap benda persediaan yang dapat berubah-ubah setiap saat sehingga kondisi dan 

kualitas dari setiap barang tersebut berbeda-beda sehingga tidak terjaminnya kondisi 

barang tersebut. Tentu dalam hal ini penerima Fidusia ingin meminimalkan risiko 

dengan cara dapat meminta agunan tambahan agar menjamin pemberi Fidusia berupa 

benda persediaan memenuhi prestasinya.  

 Agunan tambahan yang dapat diajukan bank dapat berupa Borgtocht yang 

diatur pada Pasal 1820 BW. Borgtocht pada BW disebut dengan penanggungan 

sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1820 BW : 

 Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi 

 kepentingan  kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, 

 bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. 

                                                 
21

Marulak Pardede, Penelitian hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian 

Kredit di Indonesia, Pengayoman, Jakarta, 2008, h 57-58  
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Borgtocht sendiri merupakan jaminan perorangan sehingga melahirkan hak 

perorangan sehingga dalam praktek perbankan Borgtocht sebagai jaminan tambahan 

bukan jaminan pokok. Dalam Borgtocht adanya pihak ketiga yang menjamin untuk 

memenuhi atau melunasi utang debitur apabila terjadi Wanprestasi. Syarat sebagai 

penjamin diatur pada pasal 1827 BW yaitu : 

1. Cakap 

2. Berdomisili di dalam wilayah RI dan memiliki harta kekayaan di Indonesia 

3. Mempunyai kemampuan membayar dan memiliki harta kekayaan 

Sementara dalam tahap perjanjian penangguan hutang atau Borgtocht maka terdapat 

perjanjian kredit dimana memuat perjanjian hutang itu sendiri antara kreditur yaitu 

penerima Fidusia dan debitur yaitu pemberi Fidusia. Kemudian terdapat pula 

perjanjian jaminan yang terdiri dari dua yaitu perjanjian jaminan pokok yang berupa 

jaminan Fidusia antara pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia sementara itu 

terdapat pula  perjanjian jaminan tambahan berupa Borgtocht berupa 

penandatanganan akta Borgtocht antara penerima Fidusia dengan pihak ketiga yang 

mengikatkan diri sebagai penjamin hutang.Dengan adanya Borgtocht ini penerima 

Fidusia dapat merasa yakin bahwa pemberi Fidusia berupa benda persediaan akan 

memenuhi prestasinya dengan adanya penjamin apabila nantinya pemberi Fidusia 

berupa benda persediaan ini melakukan Wanprestasi. Borgtocht yang menjadi agunan 

tambahan dapat menjadi solusi bagi penerima Fidusia dalam menganalisa kredit agar 

bank menambah keyakinan dan kepercayaannya.      
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 Prinsip yang digunakan dalam analisa kredit yaitu 5C yang terdiri dari 

Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition ternyata dikembangkan 

menjadi tidak hanya terpaku pada prinsip utama 5C namun terdapat prinsip-prinsip 

lain yaitu 5P (Party, purpose, payment, profitability, dan protection) dan 3R 

(Return,Repayment,Risk bearing ability). Untuk menganalisa kredit prinsip ini 

diterapkan setelah prinsip utama yaitu 5C karena pada dasarnya prinsip tambahan 

5P+3R merupakan refleksi dari 5C. 

 Pada 5P mengatur tentang Party, purpose, payment, profitability, dan 

protection. Pada party atau golongan disini ialah mencoba menggolongkan calon 

peminjam ke dalam kelompok tertentu menurut character, capacity, dan capitalnya 

dengan jalan penilaian ke 3C tersebut
22

. Kemudian Purpose atau tujuan dari 

penggunaan kredit memiliki aspek positif dan social yang luas atau tidak, maka bank 

harus meneliti apakah kreditnya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan 

semula. Payment atau sumber pembayaran menjadi bagian prinsip analisa kredit 

untuk mengetahui real purpose dari kredit tersebut maka bank dapat memperkirakan 

dan menghitung kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Dengan 

demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk 

membayar kembali kreditnya, sekaligus juga dapat menentukan cara pembayaran dan 

jangka waktu pengembaliannya
23

. Profitability yang dimaksud disini bukanlah 

keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan 

                                                 
22

 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Op.Cit., h 88   
23

 ibid h.88 
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dihitung keuntungan-keuntungan yang akan dicapai oleh bank
24

. Protection 

dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal yang tidak diduga sebelumnya, maka 

bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikannya antara lain dengan jalan 

meminta collateral atau jaminan dari debiturnya bahkan mungkin jaminannya 

maupun kreditnya diasuransikan
25

. 

 Prinsip lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit ialah 3R (return, 

repayment, risk bearing ability). Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang 

akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu oleh kredit yang diberikan bank. 

Dimana pencapaian yang didapat oleh perusahaan debitur ini dapat berkembang atau 

tidak. Repayment dalam hal ini bank menilai bagaimana perusahaan debitor dapat 

membayar kembali pinjamannya sesuai dengan membayar kembali dan disini bank 

dapat menetukan cara pengembalian pinjaman dengan cicilan/angsuran atau dilunasi 

saat akhir periode. Risk bearing ability atau kemampuan untuk menanggung risiko, 

dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan 

pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan
26

. 

 Konsep-konsep 5P dan 3R merupakan konsep-konsep mutakhir yang 

dikembangkan, namun pada dasarnya ke dua konsep tadi berlandaskan atas konsep 

5C, sehingga pada akhirnya hampir tidak ada perbedaan prinsipil antara ketiga 

                                                 
24

 ibid h. 88 
25

 ibid h. 89 
26

 ibid h. 90 
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konsep tersebut, namun bagaimanapun 5C lebih lazim dan popular dikalangan para 

bankir
27

.  

 

3. Pendaftaran Fidusia dan Pendaftaran Perubahan Untuk Obyek Fidusia 

 Berupa Benda Persediaan Secara Berkala 

 Penerima Fidusia berupa objek benda persediaan dapat melakukan tindakan 

preventif berupa pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan upaya 

meminimalisasi risiko yang akan diterima sehingga dapat mencegah terjadinya 

sengketa. Upaya meminimalisasi yang dilakukan oleh penerima Fidusia objek benda 

persediaan dapat dilakukan secara dini salah satunya melalui pendaftaran Fidusia. 

Pada UUJF Pasal 11 ayat (1) menyatakan : 

 Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan 

 Tujuan dilakukannya pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas agar 

masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda 

yang merupakan objek Jaminan Fidusia. Selain itu, pendaftaran juga bertujuan untuk 

memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani 

jaminan Fidusia. Hal ini mencegah terjadinya Fidusia ulang sebagaimana yang 

dilarang oleh Pasal 17 UUJF. Oleh karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan Fidusia 

ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas 

yang sangat penting
28

. Diharapkannya dengan adanya kewajiban untuk pendaftaran 

                                                 
27

 ibid, h.90 
28

 Martin Roestamy, Op.cit., h 93 
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akan menghindari adanya pemberi Fidusia yang nakal agar tidak dapat menipu 

Penerima Fidusia dengan melakukan Fidusia ulang ataupun menjual benda yang 

menjadi objek Fidusia tanpa seijin Penerima Fidusia. 

 Fungsi pendaftaran adalah guna memenuhi asas preferensi dari UUJF yang 

memberikan kedudukan utama yang didahulukan kepada kreditor untuk dapat dibayar 

lebih dahulu piutangnya. Dengan demikian telah memenuhi asas hukum kebendaan 

yang dianut oleh hukum benda untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang 

beritikad baik, serta menimbulkan hak kebendaan atas benda yang mengikuti benda 

tersebut di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada sesuai dengan asas 

hak mengikuti benda (droit de suite)
29

.   

 Pendaftaran benda yang dibebani jaminan Fidusia dilakukan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia, yaitu Kantor Hukum dan HAM yang sesuai dengan Pasal 12 

ayat (1) UUJF, selain itu permohonan pendaftaran benda yang dibebani jaminan 

Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia atau Bank dapat dilakukan pula oleh kuasa 

atau wakil dari Penerima Fidusia sesuai dengan Pasal 13 ayat (1). Selanjutnya kantor 

pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia 

sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

permohonan pendaftaran. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan 

tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
30

 Dengan 

diterbitkannya sertifikat jaminan Fidusia maka didalam sertifikat mencantumkan 

                                                 
29

 ibid, h. 93-94 
30

 Trisadini P Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op. Cit., h. 93 
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kata-kata : ”DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. Secara hukum sertifikat jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan 

eksekutorial seperti halnya sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap seperti yang telah diatur pada Pasal 15 

UUJF. 

 Namun pendaftaran jaminan Fidusia pada tahun 2013 tidak lagi dilakukan 

secara manual bahwa penerima Fidusia atau wakil/kuasanya melakukan pendaftaran 

ke kantor pendaftaran Fidusia, tapi dengan cara sistem online sesuai dengan 

keluarnya surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-

06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran 

Jaminan Fidusia secara Elektronik (online System). Salah satu tujuan dengan adanya 

Pendaftaran jaminan Fidusia dengan sistem online adalah untuk mempercepat proses 

penerbitan sertifikat jaminan Fidusia secara elektronik maka penandatanganan 

sertifikat jaminan Fidusia dapat didelegasikan sesuai yang diatur pada Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang pendelegasian 

penandatanganan sertifikat jaminan Fidusia secara elektronik. Tujuan dengan adanya 

sistem online pada pendaftaran jaminan Fidusia tersebut tentu dapat melindungi 

kedudukan dari penerima Fidusia baik benda bukan persediaan maupun berupa benda 

persediaan karena penerima Fidusia dapat mendapatkan sertifikat jaminan Fidusia 

dengan cepat sehingga kedudukan preference dari penerima Fidusia terjamin dengan 

adanya sertifikat yang telah keluar. Apabila dalam pendaftaran Fidusia berupa objek 

benda persediaan dan ternyata benda tersebut telah terjual atau laku karena sifat 
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benda persediaan yang dapat berubah-ubah jumlahnya sewaktu-waktu dan merupakan 

obyek dari usaha dagang, maka harus dilakukan pendaftaran perubahan dengan 

segera setelah sertifikat pendaftaran Fidusia lahir karena kedudukan preference dari 

penerima Fidusia tidak akan menjadi posisi yang kuat ketika objeknya tidak 

didaftarkan atau dilakukan pendaftaran perubahan Fidusia.  

  Dengan berlakunya surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem 

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (online System) maka 

tidak lagi pendaftaran dilakukan secara manual namun secara online yang diatur lebih 

lanjut pada peraturan menteri yaitu : 

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan 

Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik. 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik. 

Pendaftaran jaminan Fidusia dengan cara Elektronik meliputi pendaftaran jaminan 

Fidusia, perubahan jaminan Fidusia, dan Penghapusan jaminan Fidusia sesuai yang 

diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedaftaran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik.  

 Pendaftaran jaminan Fidusia secara online atau eletronik ini dilakukan dengan 

mengisi formulir aplikasi yang tersedia secara online tidak lagi seperti yang diatur 

sebelumnya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dimana 

pendaftran jaminan Fidusia diajukan secara tertulis. Namun Peraturan Pemerintah 

Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftran Jaminan Fidusia dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini tidak bertentangan dengan Peraturan menteri 

yang baru karena pada Pasal 2 ayat (5) menyatakan : 

 Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 

 (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan  

 dengan Keputusan Menteri. 

Jadi menteri yang berwenang yaitu menteri hukum dan hak asasi manusia memiliki 

kewenangan untuk melakukan adanya perubahan bentuk pada pengisian aplikasi dari 

yang tertulis menjadi sistem elektronik atau online. Selain itu keberlakuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia masih berlaku selama tidak bertentangan 

meskipun adanya perubahan pengisian formulir dari tertulis menjadi pengisian 

formulir dengan sistem elektronik atau online.  
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 Dalam melakukan pendaftaran jaminan Fidusia dengan sistem elektronik atau 

online dilakukan dengan pertama mengisi formulir aplikasi yang tersedia di web 

Kemenkumham dimana dalam formulir terdapat pengisian yang berupa : 

a. Identitas Pemohon 

b. Identitas Pemberi Fidusia 

c. Identitas Penerima Fidusia 

d. Akta jaminan Fidusia 

e. Perjanjian Pokok 

f. Nilai Penjaminan 

g. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

Hal yang sama juga berlaku untuk pendaftaran perubahan dan penghapusan jaminan 

Fidusia dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi secara online tidak lagi dilakukan 

secara tertulis. 

 Selain itu dengan adanya sistem online yang lebih cepat dan efektif ini 

diharapkan dapat mempermudah bagi penerima Fidusia berupa benda persediaan 

karena sifat benda persediaan yang dapat berubah sewaktu-waktu karena merupakan 

objek dari usaha dagang sehingga penerima Fidusia harus melakukan pendaftaran 

perubahan Fidusia untuk melindungi kedudukan penerima Fidusia. Dalam UUJF 

Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan perubahan apabila 

terjadi perubahan pada jaminan Fidusia. Perubahan yang dimaksud salah satu 

contohnya adalah objek jaminan Fidusia seperti pada objek berupa benda persediaan. 

Apabila penerima Fidusia berupa objek benda persediaan tidak melakukan 
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pendaftaran perubahan jaminan Fidusia tentu akan berpengaruh kepada kedudukan 

preference dari penerima Fidusia sehingga dengan lahirnya pendaftaran perubahan 

dengan menggunakan sistem elektronik atau online yang cepat dan efektif ini dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh penerima fidusia untuk melindungi kedudukannya.  

 Dengan lahirnya surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi 

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (online System) dan beberapa 

peraturan menteri hukum dan ham yang terkait Fidusia online dapat mengakomodir 

kebutuhan penerima Fidusia agar dapat segera mendapatkan sertifikat jaminan 

Fidusia sehingga lahirnya jaminan Fidusia secara cepat dan efektif. Sejalan dengan 

tujuan lahirnya sistem elektronik atau online ini adalah meningkatkan pelayanan jasa 

hukum pendaftaran jaminan Fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat,murah 

dan nyaman. sehingga  Lahirnya sistem elektronik atau online yang cepat dan efektif 

ini tentu dapat memperkuat kedudukan dari penerima Fidusia yang membutuhkan 

sertifikat jaminan Fidusia agar kedudukan penerima Fidusia menjadi kedudukan 

preference atau yang diutamakan tidak berada dalam kedudukan konkuren.        

  

4. Pengawasan Bank Selaku Penerima Fidusia Terhadap Objek Benda 

 Persediaan 

 Melindungi kedudukan dari penerima Fidusia berupa objek benda persediaan  

salah satunya dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan cara 

melakukan pengawasan oleh penerima Fidusia kepada pemberi Fidusia berupa objek 
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benda persediaan. Pengawasan yang dilakukan dapat dengan mengawasi keuangan 

dalam kemampuan untuk membayar kredit, objek Fidusia itu sendiri, perkembangan 

usaha pemberi Fidusia, dan masih banyak lainnya tergantung pada kepentingan 

penerima Fidusia untuk melindungi kedudukannya. Ada beberapa alasan mengapa 

suatu kredit perlu diawasi yaitu : 

1. Karena pada prinsipnya uang yang ada di bank, yang antara lain akan 

didistribusikan lewat pemberian kredit adalah uang masyarakat, yaitu 

masyarakat penyimpan uang atau uang negara (misalnya jika bank 

tersebut bank BUMN). 

2. Karena peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi 

secara makro. Karena itu, cukup penting artinya bagi suatu bank untuk 

tetap menjaga kesehatannya, antara lain dengan penyaluran kredit 

yang baik 

3. Karena besarnya godaan bagi pihak yang berwenang dalam bank 

tersebut untuk menyalurkan kredit. Misalnya, kecenderuangan 

menyalahi legal lending limit, kolusi dengan debitur dan lain-lain 

4. Untuk mencegah semakin membengkaknya kredit macet yang 

memang kerap kali jadi masalah bagi suatu bank
31

.   

Maka dari itulah penerima Fidusia berupa objek benda persediaan untuk mencegah 

adanya kredit bermasalah dari pemberi Fidusia dengan cara dapat melakukan 

                                                 
31

 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti,Jakarta, 2002, h 89 
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pengawasan sebagai bentuk preventif atau pencegahan agar pemberi Fidusia tetap 

menjalankan kewajibannya memenuhi prestasi kepada penerima Fidusia. 

 Salah satu bentuk pengawasan yang penting pada jaminan Fidusia berupa 

objek benda persediaan adalah mengawasi objek tersebut dengan memastikan objek 

berupa benda persediaan itu masih tersedia dan lancar sebagai objek usaha dagang. 

Dengan adanya pengawasan pada objek tersebut dapat mencegah terjadinya kredit 

bermasalah atau kredit macet pada pemberi Fidusia karena dengan adanya 

pengawasan dari penerima Fidusia maka penerima Fidusia dapat menilai apakah 

pemberi Fidusia masih layak untuk mendapatkan pinjaman atau kredit oleh penerima 

Fidusia. Apabila pada saat pengawasan yang dilakukan oleh penerima Fidusia terjadi 

indikasi bahwa objek berupa benda persediaan tersebut habis dan tidak melaksanakan 

sesuai prosedur Pasal 21 ayat ( 3 ) UUJF yang menyatakan : 

  benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan 

 sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi Fidusia 

 dengan objek  yang setara.  

Jadi pemberi Fidusia berupa benda persediaan wajib mengganti benda yang setara 

dari benda persediaan yang telah dialihkan dengan jual beli tersebut. Apabila benda 

persediaan yang telah dialihkan dengan jual beli diganti dengan yang setara secara 

lancar maka dapat dikatakan bahwa usaha dari pemberi Fidusia lancar dan 

berkembang karena objek Fidusia berupa benda persediaan masih tersedia. Namun 

apabila ternyata benda persediaan habis maka berlaku Pasal 21 ayat (4) UUJF yang 

menyatakan : 
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  adalah hal pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau 

 tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

 (1), demi hukum menjadi objek jaminan Fidusia pengganti dari objek jaminan 

 Fidusia yang dialihkan.  

Jadi apabila stok dari benda persediaan habis maka penerima Fidusia berhak  untuk 

menerima hasil dari penjualan benda persediaan tersebut. Maka dari itu salah satu 

pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh penerima Fidusia adalah mencegah 

timbulnya indikasi objek dari Fidusia berupa benda persediaan habis ataupun hilang 

dan memastikan bahwa pemberi Fidusia agar tetap memenuhi prestasinya sesuai 

dengan perjanjian kredit dan jaminan yang telah disepakati.   

 Pengawasan yang dapat dilakukan oleh penerima Fidusia dapat dilakukan 

secara berkala sebelum timbulnya indikasi kredit bermasalah atau ketika mulai terjadi 

indikasi kredit macet. Pengawasan yang dilakukan secara berkala sebelum terjadinya 

indikasi kredit bermasalah ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Mengawasi pemberi Fidusia dengan cara monitoring secara langsung ketempat 

usaha dari pemberi Fidusia, kemudian dapat dilakukan penilaian terhadap objek 

Fidusia berupa benda persediaan apakah benda persediaan tersebut masih tersedia 

atau pengalihan pada benda persediaan dengan cara jual beli dinilai lancar atau tidak, 

selain itu kosekuensi dari pengalihan yaitu penggantian benda persediaan dengan 

yang benda yang setara berjalan lancar atau tidak. Pengawasan dengan cara 

monitoring secara langsung oleh bank ini dalam praktek pada umumnya dilakukan 
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dalam jangka waktu triwulan bahwa pengawasan ini dilakukan dalam jangka waktu 

tiga bulan sekali.  

2. Pengawasan dapat dilakukan oleh bank dengan cara bahwa bank sebagai penerima 

Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk memberikan laporan secara tertulis 

kepada penerima Fidusia. Isi dari laporan tersebut adalah keadaan keuangan dari 

pemberi Fidusia, kondisi benda jaminan, perkembangan usaha, dan sesuai kebutuhan 

bank sebagai penerima Fidusia untuk mengetahui sejauh mana kelancaran usaha dari 

pemberi Fidusia dan untuk memastikan tidak terjadinya kredit bermasalah sehingga 

pemberi Fidusia mampu membayar hutang kepada penerima Fidusia. Pengawasan ini 

dapat dilakukan dengan memberi ketentuan kepada pemberi Fidusia untuk 

memberikan laporan kepada penerima Fidusia setiap satu bulan sekali dan wajib 

dilakukan oleh pemberi Fidusia selain itu penerima Fidusia yaitu Bank berhak 

meminta kepada pemberi Fidusia terhadap laporan tersebut.  

Dari ke dua pengawasan tersebut dilakukan secara beriringan dan berkesinambungan. 

Kemudian pengawas kredit dari penerima Fidusia baik yang melakukan monitoring 

secara langsung maupun yang memeriksa laporan dari pemberi Fidusia dapat menilai 

apakah pemberi Fidusia masih layak untuk mendapatkan kredit dari penerima Fidusia 

atau menghentikan dana kredit yang diberikan kepada pemberi Fidusia oleh penerima 

Fidusia. Keuntungan dari pengawasan ini adalah dapat mencegah secara dini 

terjadinya kredit macet maupun Wanprestasi dari pemberi Fidusia, apabila pemberi 

Fidusia nampak terjadinya indikasi adanya itikad buruk ataupun kredit bermasalah 
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maka pengawas kredit dapat melapor kepada bank selaku penerima Fidusia untuk 

dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan kredit kepada pemberi Fidusia.  

 Selain itu pengawasan juga dapat dilakukan ketika terjadi indikasi adanya 

kredit macet yang ditandai dengan pemberi Fidusia tidak memenuhi prestasinya 

untuk melunasi kreditnya sesuai perjanjian kredit dan jaminan yang disepakati. Maka 

penerima Fidusia dapat melakukan pengawasan dan penilaian kepada pemberi 

Fidusia dengan melakukan monitoring secara langsung untuk menilai apakah 

keuangan, kegiatan usaha, dan objek jaminan masih lancar atau tersedia. Apabila 

ternyata pada objek jaminan berupa benda persediaan stoknya telah habis dan tidak 

ada penggantian benda yang setara selain itu penggantian dengan jumlah nilai yang 

setara pun tidak ada, maka penerima Fidusia dapat mengambil tindakan dari hasil 

penilaian pengawasan tersebut dengan memberikan jalan untuk membantu usaha dari 

pemberi Fidusia menjadi sehat atau dapat pula mengambil jalan untuk menghentikan 

kredit kepada pemberi Fidusia. Maka dari itu penting dari awal bagi penerima Fidusia 

untuk mencegah adanya kredit bermasalah atau kredit macet yang dilakukan oleh 

pemberi Fidusia dengan cara, ketika pada awal perjanjian kredit dan jaminan 

penerima Fidusia dapat mencantumkan klausul seperti :  

 ”(1) Pemberi Fidusia wajib mengganti obyek Fidusia berupa benda persediaan 

 yang telah dialihkan. 

 (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak di penuhi oleh pihak Pemberi 

 Fidusia maka Penerima Fidusia akan menghentikan kredit dan meminta 

 pelunasan kredit oleh Pemberi Fidusia. 
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Dengan adanya klausul tersebut yang di sepakati oleh pemberi Fidusia dan penerima 

Fidusia maka penerima Fidusia dapat memastikan dan dapat mengambil tindakan 

apabila pemberi Fidusia tidak memenuhi prestasinya sesuai kesepakatan pada 

perjanjian kredit dan jaminan.  

   Pengawasan kredit memang sangat penting diterapkan oleh penerima Fidusia 

agar mencegah adanya itikad buruk dan terjadinya kredit macet dari pemberi Fidusia. 

Seperti penjelasan diatas penerima Fidusia selaku bank memiliki peranan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat, dimana bank memberikan kredit kepada 

masyarakat maupun perusahaan juga berasal dari uang masyarakat. Apabila kredit 

tersebut tidak diawasi tentu akan berbahaya bagi bank karena apabila banyak terjadi 

kredit macet tentu kepercayaan masyarakat akan hilang kepada bank atau penerima 

Fidusia sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Maka dari itu 

pengawasan merupakan salah satu tindakan perlindungan hukum preventif yang 

melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kredit macet, selain itu agar pemberi 

Fidusia memenuhi prestasinya sesuai perjanjian kredit dan jaminan yang telah 

disepakati. 
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