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Permasa1ahan dalam pene1itian ini ada1ah kewenangan 
apa yang dimiliki oleh Bank seba(ai !creditor apabi1a debitor 
wanpr.stasi ? Disamping itu 1i.dakan apa yang dilakukaa oleh 
Bank sebagai kreditor apabila bar~ jaminan yang dikuasai 
debitor tersebut d1jaminkan lagi ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempero1ek ke
je1asan mengenai kewen&1\&an yang d1IUiliki bank sebagai kr-e-
ditor apabila debitor wanprestasi. Disamping itu juga untuk 
mengetahui tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh bank 
apabi1a barang jaminan yang dikuasai debitor tereebut dija
minkan 1agi. 

Manfaat yang dapat dipero1eh dari hasil pene1itian ini 
ada1ah bagi pene1iti sendiri dapat mempero1eh tambahan penge
tahuan d1 b1dang huku4 perdata ~lususnya mengenai lembaga ja
minan fiducia. baik dari eegi teoritis maupun praktie.

Metode pene1itian iai menggunakan peudekatan yuridis
aoaio1ogie. Sumber data yang digunakan da1sm pene1itian ini 
me1iputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat
dart tnformaai yang berkaitan dengan pemberian kred1t yang 
menggunakan lembaga Jaminan fiducia., S$dangkan data sekuuder 
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diperoleh dari bahan kepustakaan 3ang berkaitan dengan obyek
penelitian. l'engumpuJ.an data primer kami lakukan dengan cara 
vawancara langsung dan atau memberikan pertanyaan kepada pe
jabat perllankan yang berkaitan dengan pemberian kredi t dengan
jaminan fiducia. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca 
beberapa peratutan perundang-undangan dengan harapan dapat di
jadikan landasan teoritis dalam memecahkan pel"lllasalahan. Data 
primer dan data sekunder tersebut Belanj~tnya dianalisa seca
ra kwalitatif. Dart basil analisa ini diambil kesimpuJ.an seca
ra deduksi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Aasil penelitian ini 
adalah deXl&an adanya jaminan fiducia, kreditor dapat menjual
barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian 
atau seluruhnya hasil penjualan itu untuk melunasi utanc debi
tor apabila debitor vanpristasi. Tindakan yang dlambil oleh 
bank dalam kaitannya untUk mendapatkan kembali barang jaminan 
yang masih dikuasai oleh debitor tersebut dijual atau dijamin
kan lagi yaitu dengan mengasuransikan barang jaminan tersebut. 

Saran yang dapat kami berikan adalah untuk memudahkan 
pelaksanaan penjualan barang jaminan, dalam hal debitor mela
kukan vanprestasi, diperlukan adanya grosse akte lelang seper
ti balnya yang terdapat dalam lembaga jaminan fiducl~' Perlu 
ada pengavasan laD«sUDg dari pihak yang berwenang sebubungan
dengan persyaratan yang dibebankan pada calon nasabah yang ter

,cantum.dalam f'ormulir perjanjian kredit bank, sehingga tidak t 
terjad~ tindakan yang sevenang-wenang dari pihak ban~~ 
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