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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Bahwa untuk melindungi kedudukan Penerima Fidusia berupa objek benda 

persediaan perlu dilakukannya tindakan perlindungan hukum preventif berupa 

pencegahan. Pentingnya tindakan perlindungan hukum preventif atau pencegahan ini 

karena risiko yang diterima penerima Fidusia berupa objek benda persediaan tidak 

sedikit bahwa pemberi Fidusia dapat melakukan kecurangan bahkan dapat melakukan 

tindakan Wanprestasi. Risiko selalu ada namun risiko dapat diminimalisir untuk 

melindung kedudukan dari penerima Fidusia dengan cara penerima Fidusia sebelum 

memberikan kredit kepada pemberi Fidusia dapat melakukan analisa kredit dengan 

memastikan syarat dan prinsip dari analisa kredit dengn cermat kepada pihak pemberi 

Fidusia. Setelah kredit diberikan kepada pemberi Fidusia maka tahap selanjutnya 

kewajiban dari penerima Fidusia untuk melindungi kedudukannya adalah melakukan 

pendaftaran Fidusia, karena objeknya adalah benda persediaan apabila terdapat 

perubahan maka penerima Fidusia harus mendaftarkan perubahan tersebut di kantor 

Fidusia untuk melindungi kedudukannya. Selain itu yang tidak boleh dilupakan oleh 

penerima adalah melakukan monitoring atau pengawasan kepada pihak pemberi 

Fidusia untuk memastikan objek jaminan masih tersedia dan tentunya pemberi 

Fidusia mampu untuk membayar utangnya.     
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b. Keistimewaan objek benda persediaan pada jaminan Fidusia diatur pada Pasal 21 

UUJF, yaitu benda persediaan dapat dialihkan dengan jual beli. Permasalahan muncul 

ketika objek tidak diganti dengan yang setara dan telah habis terjual sehingga 

pemberi Fidusia melanggar klausul perjanjian kredit dan jaminan atau Wanprestasi, 

maka langkah yang dapat diambil dapat sesuai dengan Klausul perjanjian yang telah 

disepakati melalui proses non litigasi atau litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan 

dengan gugat Wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang dengan petitum atau 

permohonan yang sesuai. Dapat pula mengajukan permohonan kepailitan untuk 

mempailitkan pemberi Fidusia ke pengadilan niaga yang berwenang. Penyelesaian 

dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau dengan cara mengajukan 

permohonan pailit mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.    

 

2. Saran  

a. Risiko penerima Fidusia yang menerima objek berupa benda persediaan memang 

tidak sedikit risiko kecurangan atau melanggar klausul perjanjian yang dilakukan oleh 

pemberi Fidusia sehingga seharusnya Bank selaku penerima Fidusia harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan cermat dalam analisa kredit terhadap pemberi 

Fidusia. Selain itu penerima Fidusia jangan sampai lalai untuk melakukan 

pendaftaran Fidusia dan melakukan perubahan apabila terjadi perubahan pada benda 

persediaan. Penerima Fidusia seharusnya melakukan monitoring atau pengawasan 

kepada pemberi Fidusia untuk memastikan bahwa objek berupa benda persediaan 

masih tersedia dan penting pula untuk mengetahui keuangan dari pemberi Fidusia 
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masih mampu untuk membayar utang kepada penerima Fidusia. Selain itu perlunya 

ada peraturan lebih lanjut untuk ketentuan penerima Fidusia berupa benda persediaan 

karena keistimewaan benda persediaan dibandingkan dengan objek lainnya yang 

dapat dialihkan dengan mudah padahal dalam UUJF selain benda persediaan dilarang 

untuk dialihkan hal ini dilakukan agar penerima Fidusia merasa aman ketika 

menerima objek berupa benda persediaan. 

 

b. Bahwa apabila pemberi Fidusia telah melakukan Wanprestasi maka seharusnya 

tindakan yang harus diutamakan oleh penerima Fidusia negosiasi dengan pemberi 

Fidusia yang mengalami kredit bermasalah atau kredit macet. Apabila negosiasi tidak 

berhasil dan pemberi Fidusia tidak mampu membayar utang kepada penerima Fidusia 

maka yang dapat dilakukan adalah mengeksekusi. Apabila hasil eksekusi tidak 

mencukupi maka penerima Fidusia dapat melakukan gugat wanprestasi atau 

mengajukan permohonan pailit namun dari masing-masing cara penyelesaian tersebut 

memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga sudah seharusnya penerima Fidusia 

mempertimbangkan untuk melindungi kedudukan dari penerima Fidusia. Pengajuan 

petitum dalam gugatan Wanprestasi seharusnya disesuaikan dengan utang dan bunga, 

selain itu hakim dalam memutuskan seharusnya menjatuhkan petitum yang sesuai 

dengan hak yang harus diterima oleh penerima Fidusia.     
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