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ABSTRAKSI

LANANG GALUH PRATYAKSA WP. C.100.050.134. TINJAUAN
YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN
AMINAN FIDUSIA (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT
SIDODADI CABANG SRAGEN).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat
Indonesia Cabang Sragen. 2) Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan
apa saja yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan cara
penyelesaiannya. Metode penelitian merupakan sutu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat
diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan,
mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.

Pelaksanaan perjanjian di BRI unit Sidodadi Cabang Sragen dilakukan
dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap jaminan
benda bergerak BRI unit Sidodadi Cabang Sragen melakukan pengikatan dengan
“perjanjian penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang
(fiduciaire eigendoms overdracht)” yang dilegalitasi oleh notaris dan tidak
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan
Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jaminan
fidusia baru dikatakan lahir atau diakui keberadaannya setelah dilakukannya
pendaftaran. Perjanjian kredit dengan menggunakan akta fidusia yang tidak
didaftarkan pada BRI unit Sidodadi Cabang Sragen tidak sepenuhnya memberikan
perlindungan hukum terhadap kreditur karena perjanjian tersebut tidak dilakukan
didepan notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di
Departemen Hukum dan HAM dengan alasan bahwa pinjaman yang diberikan
oleh BRI unit Sidodadi Cabang Sragen dengan sistem kekeluargaan dilandasi
dengan safety procedure melalui langkah-langkah yang disepakati.
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ABSTRACT

Lanang Galuh Pratyaksa WP. C 100 050 13. JURIDICAL REVIEW ON
IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT WITH FIDUCIARY
GUARANTEE (STUDY IN BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT
SIDODADI AT SRAGEN BRANCH). Thesis. 2013

The objectives of this thesis are 1) to know how implementation of credit
agreement with fiduciary guarantee in Bank Rakyat Indonesia at Sragen Branch
and 2) to know about problems appeared and the solutions related to the credit
agreement with fiduciary guarantee. Research method is a scientific activity based
on method, systematic, and specific idea to study one or more legal symptoms by
analyzing them. Based on the definition, the research methodology can be
interpreted as a method to solve problems by finding, collecting, arranging data in
order to develop and test the validity of knowledge which its result is stated in
scientific writing.

The implementation of credit agreement in Bank Rakyat Indonesia at
Sragen Branch is done with movable and immovable guarantees. For movable
BRI unit Sidodadi at Sragen Branch applies agreement with “agreement of giving
right and property in trust for goods (fiduciary eigendoms overdracht)” that is
legalized by notary and registered to Fiduciary Registration Office. Of course it
does not fit with Regulation of Fiduciary Guarantee Article 14 verse (3) which
states that new fiduciary guarantee is born or recognized for its existence after it is
registered. Credit agreement using unregistered fiduciary certificate to BRI Unit
Sidodadi at Sragen Branch is not absolutely giving legal protection to the creditor
because the agreement is not done under the notary recognition and not registered
to the Fiduciary Registration Office in Ministry of Law and Human Rights
because the the loan given by BRI Unit Sidodadi at Sragen Branch is using
“family system” based on safety procedure through agreed procedures.
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TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN

KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ( STUDI PADA BANK RAKYAT

INDONESIA UNIT SIDODADI CABANG SRAGEN )

Disusun oleh :

LANANG GALUH PRATYAKSA WP

C.100.050.134

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan

makmur berdasaarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka

pelaksanaan pembangunan nasional harus lebih memperhatikan keserasian dan

kesinambungan antar unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan

ekonomi dan stabillitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran

strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan unsur-unsur itu adalah

dana (biaya).   Masalah biaya dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain

dari kredit bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai

nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut

dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan

dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Lembaga

perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa,
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melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai

kedudukan yang istimewa, terutama di negara-negara yang sedang

berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu

faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah

Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu

memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang

membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan

usaha.

Kebijaksanaan yang longgar dalam pemberian fasilitas kredit, dapat

menjadikan usaha para pengusaha yang menerima fasilitas kredit menjadi

berkembang dan maju. Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan

usaha dengan lancar dan bertambah maju membuat perusahaan – perusahaan

tersebut semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Terserapnya sebagian masyarakat menjadi tenaga kerja dalam perusahaan –

perusahaan tersebut, berarti akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada

di masyarakat.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh

perkembangan kebutuhan akan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank

didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan

pemberian kepercayaan kepada nasabah. Kredit adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
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kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentudengan pemberian bunga.1

Dalam proses pemberian kredit, bank harus betul-betul yakin bahwa

debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka

waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal

tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan,

sehingga terwujud prinsip kehati- hatian dengan menjaga unsur keamanan dan

sekaligus unsur keuntungan dari sudut kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat, sebab kredit yang diberikan oleh bank mengandung

resiko. Untuk mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit, diperlukan

jaminan pemberian kredit, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan yang diperjanjikan.

(pasal 8 UU perbankan). Jaminan mempunyai fungsi untuk melancarkan dan

mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan

kepada bank untuk mendapatkan pelunasan lebih dulu dari barang – barang

jaminan tersebut, apabila debitur ingkar janji ( wanprestasi ).

Hak kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tidak

dibatasi / macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus

mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau

mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan

1.Pasal 1 Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.



4

suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada saat debitur secara jelas

telah melalaikan kewajiban, sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang

berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan hutang piutang tersebut.

Dalam pemberian kredit terdapat hubungan yang erat antara pemberian

kredit dan jaminan, yaitu kreditur tidak akan memberi kredit, jika tidak ada

jaminan yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunaan hutang

debitur. Perjanjian pemberian jaminan tidak berdiri sendiri, tanpa didahului

dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari yaitu hutang piutang antara

pihak debitur dan kreditur.

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum

jaminan, salah satu dari jaminan kebendaan tersebut adalah jaminan fidusia.

Ciri khusus dari lembaga jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda.

Menurut Undang – Undang No.42 tahun 1999 pasal 1 tentang Jaminan

Fidusia sebagai berikut:

 Jaminan fidusia dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat
dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak
maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
atau hipotek2.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan bisnis serta kebutuhan

yang besar dan terus meningkat bagi dunia usaha, maka permintaan kredit

2 Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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terutana kredit modal kerja dengan menggunakan jaminan secara fidusia

merupakan langkah yang tepat. Hal ini dikarenakan bentuk jaminan fidusia

sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat dipergunakan secara luas dan

fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiiki ciri sederhana,

mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga

memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi

fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur yang

merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang

didahulukan (prefentie) oleh undang- undang terhadap jaminan fidusia yang

diperoleh.

Proses pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia perlu

disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha kecil dan

menengah, para pengusaha kecil dan menengah yang mengalami hambatan

dalam menjalankan usaha oleh karena kekurangan modal dapat mengajukan

kredit kepada bank, dengan menggunakan jaminan alata-alat produksi yang

dijaminkan, sehingga benda tersebut masih bisa digunakan untuk operasional

produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Rakyat Indonesia

merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para

pengusaha kecil dan menengah. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank milik

pemerintah yang mempunyai sasaran utama kepada usaha kecil dan

menengah. Bank Rakyat Indonesia berusaha untuk membantu para pengusaha

kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha.
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Dalam pemberian kredit, pihak bank harus memperhatikan secara

cermat mengenai proses pemberian kredit. Proses pemberian kredit dipandang

penting untuk mengetahui letak kesalahan dan kekurangan, serta mencari

penyebab apabila suatu saat terjadi masalah. Upaya-upaya pihak bank dalam

mengamankan dana yang disalurkan juga sangat penting, karena untuk

mengatasi agar pihak bank tidak menderita kerugian. Dalam pemberian kredit

pihak bank juga harus mempertimbangkan hambatan – hambatan yang timbul,

karena untuk mengantisipasi supaya pihak bank (kreditur) dapat memilih cara-

cara yang harus ditempuh agar tidak terlalu banyak mengandung resiko.

Untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia

sebagai jaminan kredit modal kerja, maka penulis meresa tertarik untuk

membuat penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN

FIDUSIA (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT

SIDODADI CABANG SRAGEN).”

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Fidusia pada BRI Unit Sidodadi

Cabang Sragen

a. Permohonan Kredit

Dalam menanggapi permohonan kredit dari calon nasabah, BRI

Unit Sidodadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit

dimana biasanya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kredit
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yang diberikan akan aman, artinya baik kredit maupun bunga kredit dapat

dibayar oleh nasabah sesuai waktu yang telah disepakati.

b. Analisis Kredit

Setelah permohonan beserta datanya diterima oleh pihak BRI Unit

Sidodadi Cabang Sragen, maka pihak BRI Unit Sidodadi melakukan

tinjauan ke lapangan untuk melihat kebenaran isi dari permohonan yang

telah diajukan serta memeriksa secara langsung apa yang telah

disampaikan, untuk diberikan pinjaman atau tidak, yaitu antara lain:

• Diteliti keabsahan dan keaslian dokumen tanda bukti kepemilikan

dari benda yang dijadikan jaminan.

• Diteliti kepemilikan atas benda jaminan tersebut, apakah milik

debitur atau milik pihak ketiga.

• Pengumpulan informasi mengenai diri si pemohon.

Hal ini sesuai dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-

syarat; sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat

perjanjian, suatu hal tertentu, dan suaatu sebab yang halal.

c. Keputusan Kredit

Apabila pihak debitur menyetujui isi dari pasal-pasal yang telah

ditetapkan oleh pihak BRI Unit Sidodadi, maka dilakukanlah penanda

tanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus

mentaati semua isi perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam
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undang-undang bagi yang membuatnya, sebagaimana ditemui dalam Pasal

1315 dan ditertegas dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata.

d. Pembuatan Perjanjian Kredit

Penandatanganan perjanjian tersebut seharusnya dilegalisasi oleh

notaris akan tetapi pihak BRI Unit Sidodadi tidak melakukannya karena

dengan perjanjian yang disepakati bersama dianggap sudah kuat hukum,

bahasa yang dipakai dalam perjanjian tersebut adalah bahasa Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun

1999 tentang jaminan fidusia yang memuat:

• Hari, tanggal dan waktu penandatanganan perjanjian fidusia
• Identitas para pihak
• Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
• Nilai jaminan
• Nilai jaminan yang dijadikan objek jaminan

Dimana menurut asas kekuatan mengikat, perjanjian yang dibuat oleh

para pihak secara sah mengikat/berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda).

e. Pembebanan Jaminan Fidusia

Untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang

ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut, maka pemberi dan penerima

fidusia telah sepakat dan setuju dengan ini mengadakan perjanjian

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Fidusia Pasal 5 dan 6.
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f. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat terlihat bahwa antara Undang-

undang Fidusia dan prakteknya sejalan atau sesuai. Mengingat jumlah

pinjaman yang diberikan oleh BRI Unit Sidodadi Cabang Sragen tidak

besar, maka jaminan fidusia tidak didaftarkan karena dalam

pendaftarannya sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan

dari pihak peminjam rata-rata dari golongan usaha kecil menengah.

g. Pencairan Fasilitas Kredit

Dalam tahap ini sudah menimbulkan hubungan kredit antara

debitur dengan kreditur dan dana yang ditentukan sudah dapat dicairkan

oleh pihak kreditur. Meminjam di BRI Unit Sidodadi harus ada jaminan.

Kredit yang di berikan BRI Unit Sidodadi jangka waktunya terkait dengan

penurunan harga jual barang jaminan. Dalam perjanjian kredit ini yang

disebut debitur adalah pemberi fidusia dan pihak BRI Unit Sidodadi

Cabang Sragen adalah sebagai pihak kreditur sebagai penerima fidusia.

2. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Pemberian Kredit

Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia dan Cara Penyelesaiannya

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit

adalah debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat yang

wajib. Penulis melakukan wawancara dengan Bpk. Sudarno selaku Kaunit

BRI Unit Sidodadi 24 Oktober 2012 di Kantor BRI Unit Sidodadi. Dari

hasil wawancara tersebut dapat diketahui sebagai berikut:
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a. Calon debitur tidak mampu menunjukkan bukti pembelian benda yang

dijaminkan.

Calon debitur tidak mampu menunjukkan faktur pembelian

(invoice) dari benda-benda yang dijaminkan secara fidusia di Bank Rakyat

Indonesia Unit Sidodadi.

b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)yang belum dibalik Nama

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang belum dibalik

nama merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan proses pemberian

kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia. Benda jaminan fidusia yang

berupa kendaraan bermotor, apabila Bukti Pemilikan Kendaraan Bennotor

(BPKB) dari benda jaminan tersebut belum dibalik nama, maka akan

memberikan keraguan pada pihak kreditur terhadap kepemilikan benda

jaminan calon debitur tersebut.

c. Debitur Cidera Janji (wanprestasi)

Kendala dalam pemberian kredit yang terjadi pada saat kredit

sedang berjalan adalah karena debitur cidera janji (wanprestasi). Debitur

yang wanprestasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur
untuk keperluan yang tidak semestinya sehingga mengalami
kesulitan dalam pembayaran angsuran.

2) Kondisi ekonomi debitur.
3) Kejadian diluar yang mempengaruhi usaha debitur sehingga debitur

tidak mampu menepati janji.

3. Cara Penyelesaian yang digunakan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia

Unit Sidodadi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul
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dalam pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia

a. Apabila calon debitur tidak mampu menunjukkan faktur pembelian dari

benda yang akan dijanjinkan, maka pihak Bank Rakyat Indonesia tidak

dapat melanjutkan proses dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon

debitur tersebut, sampai calon debitur tersebut mampu menunjukkan bukti

pembelian dari benda yang akan dijaminkan. Penyelesaian dan kendala

tersebut adalah bagi calon debitur baru, apabila belum dapat menunjukkan

bukti pembelian benda yang akan dijaminkan, maka calon debitur tersebut

tidak akan memperoleh fasilitas kredit dari bank, sampai calon debitur

tersebut dapat menunjukkan bukti pembelian benda yang akan dijaminkan.

Hal ini karena pihak bank masih meragukan hak kepemilikan atas benda

yang akan diagunkan oleh calon debitur baru tersebut, selain itu pihak

bank belum mengetahui dan belum mempercayai kemampuan dan itikad

baik dari calon debitur baru tersebut dalam mengembalikan hutangnya

sesuai dengan perjanjian. Hal ini karena pihak bank telah mengetahui dan

mempercayai kemampuan dan itikad baik dari debitur lama yang sudah

dipercaya tersebut.

b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bukan atas nama

debitur tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit secara fidusia, maka

calon debitur harus membalik nama Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

(BPKB) tersebut atas nama diri debitur sendiri.

c. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka Bank Rakyat Indonesia

Unit Sidodadi mengadakan pendekatan secara baik-baik kepada debitur
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yang wanprestasi. Apabila pendekatan secara baik-baik tersebut tidak

mampu menyelesaikan masalah, maka Bank Rakyat Indonesia

mengadakan penyitaan atas benda jaminan yang telah diberikan oleh

debitur. Benda jaminan milik debitur yang disita tersebut kemudian

dilelang. Pelaksanaan lelang terhadap benda yang dijaminkan kepada bank

milik pemerintah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (KP2LN).Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi menyerahkan

pelaksanaan lelang atas benda jaminan debitur yang wanprestasi kepada

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Surakarta yang

berkedudukan hukum di jalan Slamet Riyadi No.2 Surakarta.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian di BRI unit Sidodadi Cabang Sragen dilakukan

dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap

jaminan benda bergerak BRI unit Sidodadi Cabang Sragen melakukan

pengikatan dengan “perjanjian penyerahan hak dan milik dalam

kepercayaan atas barang-barang (fiduciaire eigendoms overdracht)” yang

dilegalitasi oleh notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran

Fidusia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-undang Jaminan

Fidusia Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jaminan fidusia baru

dikatakan lahir atau diakui keberadaannya setelah dilakukannya

pendaftaran. Pada dasarnya kekuatan hukum perjanjian kredit dengan

menggunakan akta fidusia yang tidak didaftarkan pada BRI unit Sidodadi
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Cabang Sragen tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum

terhadap kreditur karena perjanjian tersebut tidak dilakukan didepan

notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen

Hukum dan HAM dengan alasan bahwa pinjaman yang diberikan oleh BRI

unit Sidodadi Cabang Sragen dengan sistem kekeluargaan dilandasi

dengan safety procedure melalui langkah-langkah yang disepakati.

Menurut Tan Kamello, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah

tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut,

sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi tidak

melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Sehingga dapat dikatakan,

konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan

fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur

dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. Penyelasaian sengketa apabila debitur wanprestasi sedangkan akta fidusia

tidak didaftarkan adalah dengan mengutamakan penyelesaian dengan

musyawarah antara kreditur dengan debitur tanpa melibatkan pihak lain.

Maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama antara pihak

BRI unit Sidodadi Cabang Sragen selaku kreditur dengan nasabahnya

selaku kreditur, dengan duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik.

Hal ini dikarenakan prinsip BRI unit Sidodadi Cabang Sragen yang ingin

mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

B. SARAN

1. Agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap BRI unit Sidodadi
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Cabang Sragen selaku kreditur dan nasabahnya selaku debitur, maka

perjanjian kredit di BRI unit Sidodadi Cabang Sragen khususnya untuk

jaminan benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia yang

sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Selain itu perlu dilakukannya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai

dan atau pengurus BRI unit Sidodadi Cabang Sragen tentang peraturan

undang-undang terbaru terutama yang berkaitan dengan kegiatan

perkreditan sehingga pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di BRI unit

Sidodadi Cabang Sragen dapat lebih maksimal.

2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka sebaiknya para

pihak melakukan pengikatan jaminannya dengan akta notaris dan di

daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran

maka kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berilah-ilah

“Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah

inilah yang memberikan title eksekutorial, yakni title yang mensejajarkan

kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan apabila debitur

melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate

eksekusi), hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 42 tahun

1999 tentang jaminan fidusia. Selain itu disarankan agar Departemen

Hukum dan HAM memberikan keringanan atau menghapuskan biaya

pendaftaran jaminan fidusia untuk pinjaman yang besarnya dibawah Rp.

50.000.000,-.

3. Apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit selain melakukan
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penyelesaian secara kekeluargaan, ada baiknya dalam perjanjian kredit

antara para pihak dan dalam pengikatan jaminannya dibuat klausul-klausul

yang mengatur mengenai penyelesaian yang dapat dipilih oleh debitur

apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit.
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