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Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan
untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta
kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin
dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya
diatara kreditur dan debitur. Beberapa permasalahan yang diangkat, antara lain
Bagaimana pengaturan pengembalian piutang dengan jaminan fidusia,
Bagaimana kedudukan kreditur (bank) dalam mengembalikan piutang dengan
jaminan fidusia dan Bagaimana Tanggungjawab Kreditur Dalam Mengembalikan
piutang Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus BPR Mitra Dana Manani).
Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta
pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan pengembalian
piutang dengan jaminan fidusia dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata dan
Pasal 1389 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan dan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun
1999, Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Adapun tata cara pendaftaran
jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran
Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh
penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia. Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal
debitur dinyatakan utang, biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis
adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) sepert hak
tanggungan, hipotik, gadai, fidusia, dan lain-lain. Tanggungjawab kreditur dalam
mengembalikan piutang dengan jaminan fidusia (Studi Kasus BPR Mitra Dana
Manani) dalam hal terdapat klausul di dalam akta jaminan fidusia yaitu debitur
atau pemberi fidusia memberikan kuasa secara langsung kepada kreditur atau
penerima fidusia untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga tanpa
memerlukan persetujuan dari debitur atau pihak ketiga. Sehingga dengan adanya
klausul tersebut penerima fidusia dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap
perlu bagi kreditur atau penerima fidusia baik melakukan perdamaian ataupun
pembuat perjanjian-perjanjian baru antara penerima fidusia dengan pihak ketiga
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