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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab IV maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :  

a. Proses Penjualan Dibawah Tangan Terhadap Jaminan Fidusia Oleh 

Debitur dan Kreditur. 

Proses penyelesaian kredit macet apabila pemberi fidusia tersebut cidera 

janji, pihak bank melakukan penjualan di bawah tangan dengan meminta 

kepada debitur untuk melakukan penjualan sendiri jaminannya secara 

sukarela, untuk selanjutnya hasilnya diserahkan kepada bank untuk 

melunasi kredit tersebut. Hal ini dipilih oleh bank karena dianggap cukup 

cepat dalam proses penyelesaiannya, efektif, dan lebih efisien, jika 

dibandingkan dengan melalukan penyelesaian melalui lembaga 

Pengadilan. 

b. Akibat Hukum yang Terdapat Dalam Proses Melalui Penjualan Dibawah 

Tangan. 

Permasalahan berikut yang dihadapi oleh bank adalah keberatan debitur 

terhadap harga jual jaminan fidusia. Permasalahan ini dijumpai oleh bank 

akan melakukan tindakan penjualan. Tahap penjualan ini bank 

melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam 

Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bab V 

pasal 29 bahwa penjualan dibawah tangan terjadi berdasarkan 

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, hal ini dilakukan dengan 

syarat apabila cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak. Dengan demikian hal ini dijadikan dasar 

hukum dalam penyelesaian atas penjualan dibawah tangan atas jaminan 

fidusia. 
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V.2  Saran  

a. Bank dalam penyelesaian yang macet melalui pranata eksekusi dibawah 

tangan sebaiknya mengikuti ketentuan yang telah digariskan dalam 

undang-undang tentang Jaminan Fidusia agar lebih berkoordinasi dengan 

para pihak yang berkepentingan, khususnya dalam pelaksanaan penjualan 

memberitahukan kepada pemberi fidusia mengenai harga yang akan 

digunakan dalam proses penjualan. Hal ini untuk menghindari adanya  

keberatan debitur atau pemberi fidusia di kemudian hari yang 

mengajukan gugatan mengenai penjualan sepihak yang dilakukan oleh 

bank.  

b. Untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

untuk kelancaran proses eksekusi, bank hendaknya melengkapi berkas 

kreditnya dengan pernyataan dari debitor tentang status benda  yang akan 

dijadikan jaminan kreditnya dan persetujuan untuk menjual objek 

jaminan baik dengan cara lelang maupun di bawah tangan apabila terjadi 

wanprestasi. 
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