
BAB IV 

P E N U T U P 

 

1. Kesimpulan 

    a.  Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditor adalah 

dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu 

tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima 

fidusia. Disamping itu, di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia berisi mengenai larangan pemberi fidusia 

untuk memfidusiakan ulang dan juga di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa pemberi fidusia tidak 

diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan di dalam pasal-pasal 

tersebut sangat melindungi kepentingan kreditor sebagai penerima fidusia. 

    b.  Didalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia melalui gugatan 

biasa. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa gugatan biasa tidak dapat 

dilakukan untuk mengeksekusi fidusia dalam hal debitor pemberi fidusia 

wanprestasi. Apabila kreditor menggunakan gugatan biasa ke Pengadilan, 

maka dasar gugatan yang dapat diajukan adalah bahwa pihak debitor telah 

melakukan pengalihan  jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor penerima 

fidusia. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual 
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atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. (penjelasan Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999); 

 

2. Saran 

    a. Supaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dapat terlaksana sesuai dengan harapan para pihak baik 

kreditor maupun debitor dalam melahirkan perjanjian jaminan fidusia 

dengan menerapkan prosedur ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasal 

Undang-Undang tersebut sehingga dapat pula memberikan kepastian hukum 

bagi kreditor sebagai penerima fidusia. 

    b. Agar dalam penanganan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh debitor 

sebagai pemberi fidusia dalam hal melakukan wanprestasi untuk lebih 

efektif dan terfokus terhadap pelakunya, jadi tidak ada lagi debitor yang 

akan merugikan kreditor sehingga dapat tercipta suatu kepastian dan 

perlindungan hukum dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul. 
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