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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia dalam sistem fidusia 

online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru tidak sepenuhnya 

terlaksana. Di antara 39 (tiga puluh sembilan) Fidusia yang telah terdaftar 

dan telah berakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 

hanya 2 (dua) fidusia yang dilakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia.   

2. Faktor yang mempengaruhi kendala pelaksanaan penghapusan (roya) 

Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Subrantas Pekanbaru 

di antaranya : ketidaktahuan Debitur tentang lembaga Jaminan Fidusia dan 

peraturan yang mengaturnya, adanya biaya yang harus dikeluarkan Debitur 

untuk jasa pengahapusan Jaminan Fidusia, lemahnya pengaturan dan sitem 

fidusia online terhadap penghapusan (roya)  Jaminan Fidusia, serta tidak 

ada sanksi jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak 

memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Diharapkan kepada PT.  Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru 

untuk melaksanakan kewajibannya terhadap penghapusan (roya) Jaminan 

Fidusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan 

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku. Pihak Pegadaian juga bisa 

memberikan Surat Keterangan untuk meroya fidusia kepada Nasabah, 

dengan surat tersebut Nasabah dapat meroya fidusianya sendiri ke Kantor 

Notaris. 

2. Diharapkan segera dilakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia. Perbaikan tersebut 

memuat aturan yang tegas dengan mencantumkan sanksi bagi Penerima 

Fidusia yang tidak melakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia. 

Sehingga masyarakat akan cenderung melaksanakan roya fidusia dari pada 

melalaikannya.  

3. Diharapkan perbaikan terhadap sistem aplikasi Ahu.go.id yang masih 

memiliki kelemahan, di mana pada aplikasi tersebut tidak bisa mendeteksi 

suatu objek jaminan masih sedang dalam dijaminkan atau tidak dan tidak 

ada penolakan dari servernya apabila didaftarkan kembali fidusia yang 

belum dilakukan penghapusan (roya) fidusia.  


