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1.1. Latar Belakang 

1.1.1.  Peran Bank dalam Pembangunan Nasional 

 Sesuai dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state)1, pembangunan di 

bidang ekonomi sebagai bagian dari program pembangunan nasional, merupakan salah 

satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam kaitan ini, pembangunan 

nasional juga bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harus diakui, pembangunan adalah proses 

panjang yang berkesinambungan. Banyak negara mengatur dengan perencanaan yang 

terjadwal secara sistematis dengan serangkaian program yang terinci dalam berbagai 

rencana aksi. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola kelangsungan pembangunan 

nasional yang berkesinambungan, pemerintah dan swasta, termasuk perorangan 

maupun badan hukum memerlukan panduan visi, misi dan regulasi, baik yang berisi 

kebijakan maupun petunjuk teknis operasional. Seiring dengan itu, meningkatnya 

kegiatan pembangunan telah meningkatkan pula kebutuhan landasan pengaturan, yang 

                                                             
1 Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) menurut J.M. Keynes adalah negara yang 

pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkannya, terdapat 

loma pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM, keadilan sosial dan anti 

diskriminasi. Hanif Vidi, “TeoriWelfare State Menurut J.M. Keynes: Pemikiran dan Peran J.M. Keynes 

dalam Teori Kesejahteraan Negara,” http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-

menurut-jm-keynes.html, diakses tanggal 9 November 2018, Pukul 16.47 WIB. 

http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html
http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html


sebagian besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan 

nasional.2 

 Sejauh ini, salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional adalah sektor keuangan, termasuk khususnya lembaga 

perbankan (bank) yang oleh beberapa ahli diartikan sebagai berikut:3 

(1) G.M. Verryn Stuart; 

“Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit yang 

bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayaran 

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun 

dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.” 

 

(2) Malayu S.P. Hasibuan; dan 

“Bank adalah lembaga keuangan pencipta uang, pengumpul dana dan 

penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator 

moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah 

lembaga keuangan , berarti bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial asset) serta 

bermotifkan profit dan sosial. Jadi bank tidak hanya mencari 

keuangan.” 

  

(3) A. Abdurrachman 

“Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jasa, 

seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi 

peredaran mata uang, menyimpan benda-benda berharga, membiayai 

usaha perusahaan, dan lain-lain.” 

 

                                                             
2 Contohnya ketentuan mengenai Jaminan Fidusia yang terkait dengan ketentuan mengenai perjanjian 

pinjam meminjam atau utang piutang. 
3 Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung, 2016), hlm. 13-15. 



Sehingga apabila mengacu pada ragam definisi tersebut, akan tampak bahwa secara 

normatif, lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

meliputi:4  

(1) Penghimpunan dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan5, 

yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk 

memperoleh bunga dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran; 

Sebagaimana tampak dari adanya layanan berupa tabungan6, giro7, 

deposito8 dan sertifikat deposito9;10 

(2) Penyalurkan dana (lending) kepada masyarakat, yaitu memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat atau menyediakan dana bagi 

                                                             
4 Ibid., hlm. 15. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, 2014), hlm. 40. Adapun lembaga perbankan 

diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah Dibubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 31, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472 dan 3790).  
5 Mengacu pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: “Simpnana adalah dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk 

giro, deposito, sertifikat diposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” 
6 Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: “Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” 
7 Adapun yang dimaksud dengan giro dalam hal ini adalah mengacu pada Pasal 1 Angka 6 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan yang berbunyi: “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan 
pemindahbukuan.”  
8 Adapun yang dimaksud dengan deposito dalam hal ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 

7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan yang berbunyi: “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.” 
9 Adapun yang dimaksud dengan sertifikat deposito dalam hal ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 

1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi: yang mendefinisikan sertifikat depostito sebagai 

simpnanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpnanannya dapat dipindahtangankan. 
10 Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia (Jakarta, 2003), hlm. 66. 



masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bentuk penyaluran dana 

tersebut adalah dengan pemberian kredit atau lending, yaitu layanan 

pemberian hutang kepada masyarakat. Secara umum, jenis-jenis hutang 

kredit yang disalurkan meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit 

perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi. Masing-

masing bentuk kredit tersebut memiliki tujuan dan persyaratan tersendiri.; 

dan  

(3) Pemberian jasa-jasa bank lainnya, yaitu kegiatan penunjang yang 

mendukung kelancaran kegiatan perbankan dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana. Dalam praktek perbankan, kegiatan jasa-jasa bank 

tersebut meliputi jasa kiriman uang (transfer), kliring (clearing), inkaso 

(collection), Safe Deposit Box, Kartu Kredit, Bank Notes, Bank Garansi, 

Bank Draft, Letter of Credit (L/C), dan cek perjalanan (Travellers 

Cheque).11  

Atau dengan kata lain berbeda dengan lembaga keuangan bukan bank yang 

keberadaannya didasarkan pada 2 (dua) ketentuan, yaitu: 

(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa12; dan 

(2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK/IV/1972 sebagaimana 

diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

280/KMK.01/1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Lembaga 

Keuangan Bukan Bank 

                                                             
11 Dadang Husen Sobana, Op. Cit., hlm. 15; Lihat juga Ibid., hlm. 93. 
12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67. 



1.1.2. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

Secara konseptual, LKBB adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan dimana kegiatannya adalah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya13 sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan 

Pasal 1 Ayat (1) huruf a Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-

38/KMK/IV/1/1972 yang berbunyi: 

“’Lembaga Keuangan’ ialah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya dibidang keuangan tersebut dalam pasal 3,setjara 

langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan 

djalan mengeluarkan kertas berharga dan menjalurkannya kedalam 

masjarakat, terutama guna membiajai investasi perusahaan-

perusahaan.” 

 

Hal yang sama ditegaskan pula dalam Pasal 1 Ayat (2) Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor KEP-38/KMK/IV/1/1972 yang menyatakan: 

  “Tidak termasuk “lembaga keuangan” ialah: 

a. Lembaga-lembaga perbankan jang dimaksud dan diatur 

dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan; 

b. Lembaga-lembaga perasuransian; 

c. Lembaga-lembaga keuangan lainnja jang diatur dalam 

peraturan-peraturan perundangan lain.” 

 

Ketentuan diatas menunjukkan adanya perbedaan prinsip pada keduanya. Disatu pihak 

sebagaimana dinyatakan Dadang Husen Sobana dalam “Hukum Perbankan di 

Indonesia”,  lembaga perbankan memiliki 5 (lima) fungsi utama, yakni:14 

(1) Lembaga jasa penitipan uang, emas atau perak; 

                                                             
13 Kasmir, Op. Cit., hlm. 3. 
14 Dadang Husen Sobana, Op. Cit., hlm. 16. 



(2) Melakukan transaksi pertukaran mata uang (money exchanger) satu negara 

dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan permintaan; 

(3) Sebagai kasir atau pemegang kas dari pemilik rekening; 

(4) Mengelola uang yang didepositokan nasabah; dan 

(5) Memberikan kredit.  

Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank secara umum memiliki fungsi dan tujuan 

sebagai berikut:15 

(1) Menghimpun dana-dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga; 

(2) Memberikan kredit terutama kredit jangka menengah dan panjang kepada 

perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh 

pemerintah maupun swasta; 

(3) Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan atau 

proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai 

saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal; 

(4) Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan 

badan-badan hukum Pemerintah untuk mendapatkan sumber pemodalan 

berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun luar negeri; 

(5) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dalam 

maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture; 

(6) Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi 

nasihat-nasihat keuangan; dan 

                                                             
15 Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-38/MK/IV/1/1972 



(7) Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat 

persetujuan Menteri Keuangan. 

1.1.3. Peran Bank dalam Penyaluran Kredit pada Masyarakat 

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, salah satu kegiatan 

perbankan yang utama adalah menyalurkan dana yang diperoleh atau dihimpun dari 

masyarakat. Caranya, dengan memberi  pinjaman dana atau dikenal dengan instrumen 

kredit yang oleh ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

diartikan sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.” 

 

Atau “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan16 manakala konsep 

tersebut dihadapkan pada prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 

13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan17 dalam konteks Bank Syariah.  

                                                             
16 Bunyinya adalah sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;” 
17 Bunyinya adalah sebagai berikut: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakahl, prinsip 



Dalam kaitan dengan kondisi tersebut maka tampak bahwa kredit yang 

disalurkan oleh Bank terdiri dari beberapa jenis berdasarkan:  

(1) Kemampuan Bank yang menyalurkannya;  

(2) Status bank; dan  

(3) Besar kecilnya skala modal perbankan  

Sebab varian jenis kredit yang disediakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) misalnya, 

tentu berbeda dengan Bank Syariah  atau Bank Ekspor Impor. Demikian pula dengan 

jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan berikut jangka waktu 

pengembaliannya. Singkatnya, kredit (dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah)  

merupakan instrumen perbankan yang difungsikan untuk penyediaan dana atau tagihan 

yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan suatu 

jangka waktu tertentu antara bank dengan pihak lain pihak bank bertindak sebagai 

penyedia dana dan masyarakat sebagai pihak peminjam atau pihak yang membutuhkan 

dana.  

Pada dasarnya, kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan atas dasar 

kepercayaan walaupun dalam melaksanakan fungsinya tersebut, bank tidak 

diperkenankan untuk:18  

(1) Memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis; 

(2) Memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah dapat 

diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian; 

                                                             
jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);” 
18 Widjanarto, Op. Cit., hlm. 81-91. 



(3) Memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK); 

(4) Memberikan kredit untuk:19 

a. Pembelian saham; dan 

b. Modal kerja dalam rangka kegiatan jual-beli saham 

(5) Memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang tidak 

berdomisili di Indonesia; 

(6) Melanggar Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam pemberian kredit; 

(7) Memberikan kredit lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

kepada satu debitor tanpa mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP); dan 

(8) Memberikan rkedit kepada pengembang atau developer untuk pengadaan 

dan atau pengolahan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Dimana dalam skema kredit ini, pihak perbankan sebagai penyedia dana mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang 

diperjanjikan, berikut dengan jumlah bunganya, imbalan, atau pembagian hasil 

keuntungan yang di persyaratkan dalam kesepakatan. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disarikan adanya beberapa unsur pokok dalam kredit sebagai berikut:20                           

                                                             
19 Ibid., hlm. 88. 
20 Wawasanpendidikan.com, “Kredit: Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis Serta 

Prinsip-Prinsip Kredit,” https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-

Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html, diakses tanggal 11 November 

2018, Pukul 09.22 WIB; Adapun secara konseptual, pemahamannya memiliki kesamaan dengan unsur-

unsur yang terdapat dalam hubungan utang-piutang secara umum. Lihat Gatot Supramono, Perjanjian 

Utang Piutang (Jakarta, 2013), hlm. 13-17;  

https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html
https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html


(1) Para pihak yang terlibat dalam hubungan kredit, yaitu pihak yang memberikan 

pinjaman atau kreditur dan pihak yang memperoleh pinjaman atau debitur. 

Keduanya dalam kedudukan yang setara dan saling membutuhkan21.          

(2) Nilai ekonomi kredit, yaitu nilai sejumlah uang atau benda yang diserahkan 

oleh suatu pihak (kreditur) kepada pihak lainnya (debitur)22. 

(3) Unsur kepercayaan yaitu keyakinan dari kreditur kepada debitur bahwa waktu 

yang telah disepakati, berikut bunga, imbalan hasil, atau kesepakatan terkait 

lainnya.23   

(4) Unsur waktu, yaitu masa atau periode yang ditetapkan dalam kesepakatan yang 

jelas antara saat pemberian pinjaman (pencairan) dan saat pelunasan yang wajib 

dilaksanakan.   

(5) Unsur imbalan, yaitu kompensasi yang diberikan kepada kreditur yang 

memberikan pinjaman, baik yang berupa bunga, atau imbalan hasil, atau, 

kompensasi yang diwujudkan atas dasar kesepakatan lainnya.         

Perlu ditegaskan bahwa kelima unsur di atas harus selalu ada dan bersifat komparatif 

serta tidak bisa ditiadakan kecuali dengan perjanjian yang dibuat secara khusus untuk 

itu. Dalam praktek, terdapat unsur yang tidak termasuk dalam kelima unsur di atas, 

yakni berkenaan dengan keberadaan jaminan. Dengan pemahaman bahwa yang 

                                                             
21 Meskipun demikian dalam praktiknya acapkali hubungan setara ini tidak terjadi. Lihat Gatot 

Supramono, Ibid., hlm. 22-25. 
22 Dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan utang-piutang secara umum, hal 

ini berkenaan dengan nilai utangnya. Lihat Ibid., hlm. 15-16. 
23 Berkenaan dengan unsur ini, secara tidak langsung Irma Devita Purnamasari menyatakan bahwa unsur 

ini berkenaan dengan beberapa hal seperti: (1) karakter debitur (wataknya); (2) kemampuan debitur; (3) 

modal; (4) jaminan dan (5) kondisi ekonomi debitur. Irma Devita Purnamasari, Op. Cit., hlm. 19-20; 

Bandingkan dengan Ibid., hlm. 13-17. 



dimaksud dengan jaminan dalam hal ini adalah mengacu pada konsep jaminan yang 

secara etimologis berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung24.  Atau dengan kata 

lain mengacu pada konsep tanggungan dalam konteks tanggungan atas segala perikatan 

dari seseorang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata)25. Maupun konsep jaminan kebendaaan yang oleh Gatot Suprayanto 

diartikan sebagai:26  

“jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun 

tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang 

debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak 

dapat dibayar oleh debitur.” 

 

Dari segi jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi:27  

(1) Kredit dengan jaminan; dan  

(2) Kredit tanpa jaminan.  

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu 

berdasarkan kesepakatan. Komitmen dan jaminan tersebut dapat diwujudkan dalam 

bentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Selain itu, ada juga dalam bentuk jaminan 

orang. Ini berarti, setiap kredit yang dikeluarkan oleh pihak Bank akan dilindungi 

sekurang-kurangnya senilai dengan jaminan. Khusus untuk kredit tertentu jaminan 

harus dihitung melebihi nilai kredit yang diminta oleh calon debitur kepada bank. 

Adapun kredit tanpa agunan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang sama 

sekali atas tanpa ada jaminan dari orang tertentu. 

                                                             
24 Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan (Jakarta, 1985), hlm. 14. 
25 Ibid.,hlm.14. 
26 Gatot Suprayanto, Op. Cit., hlm. 59. 
27 Kimberly Stephanie, “Perbedaan Kredit Tanpa Agunan dan Kredit dengan Agunan serta Pengaruhnya 

Terhadap Investor,” https://koinworks.com/blog/perbedaan-kredit-tanpa-agunan-dan-kredit-dengan-

agunan/, diakses tanggal 11 November 2018, Pukul 09.26 WIB. 

https://koinworks.com/blog/perbedaan-kredit-tanpa-agunan-dan-kredit-dengan-agunan/
https://koinworks.com/blog/perbedaan-kredit-tanpa-agunan-dan-kredit-dengan-agunan/


Dapat kiranya dikatakan bahwa kredit jenis ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama 

berhubungan dengan Bank atau pihak lain. Sebagaimana tampak dalam uraian dari 

Irma Devita Purnamasari yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria 

yang ditetapkan oleh bank dan harus dipenuhi oleh calon debiturnya, antara lain:28 

(1) Karakter atau watak dari debitur; 

(2) Kapasitas atau kemampuan debitur; 

(3) Modal; 

(4) Jaminan (collateral); dan 

(5) Kondisi ekonomi debitur 

Faktor-faktor seperti itu dipertimbangkan oleh bank sebagai dasar untuk menentukan 

besarnya kredit dan nilai jaminan yang harus di perhitungkan. Lazimnya, semua faktor 

akan dikaji dan di evaluasi. Dalam praktek perbankan, khususnya untuk melindungi 

dana yang disalurkan melalui kredit dari resiko kerugian, pihak perbankan akan 

langkah langkah pengamanan secara patut dan wajar. 

Harus diakui, dalam kondisi perekonomian sebaik apapun atau dengan dasar 

analis sesempurna apapun, tetap saja risiko kredit macet berpotensi terjadi. Untuk itu, 

langkah pengamanan yang dilakukan biasanya berupa penyediaan jaminan yang harus 

di bebankan kepada debitur. Sebagai mana diulas di atas, jaminan tersebut harus benar 

benar berfungsi sebagai jaminan. Artinya, dalam hal jaminan itu berupa barang, maka 

nilainya harus lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kredit yang 

                                                             
28 Irma Devita Sari, Op. Cit., hlm. 19-23. 



dimintanya. Yang pasti, tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari ancaman 

kerugian terhadap bank, baik yang terjadi karena tindakan sengaja maupun yang tidak 

sengaja. Pendeknya, potensi kerugian itu harus di antisipasi dengan jaminan. 

Dari segi posisi kreditur, jaminan kredit yang diserahkan sesungguhnya 

merupakan beban yang akan terus menjadi tanggungannya sampai dengan kreditnya 

terlunasi. Oleh karena itu,  nasabah diharapkan akan sungguh – sungguh berkomitmen 

untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Dalam praktek perbankan, kredit 

dengan jaminan benda berwujud dapat berupa barang – barang seperti tanah, bangunan, 

kendaraan bermotor, mesin – mesin / peralatan dan barang - barang bernilai lainnya 

yang dapat diterima sebagai jaminan seperti misalnya barang- barang dagangan, 

tanaman/kebun/sawah dan jaminan lainya. Sedangkan jaminan benda tidak berwujud 

dapat berupa benda-benda yang dapat dijaminkan seperti sertifikat saham, sertifikat 

obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, 

rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya29. Dalam 

kerangka hukum perdata, benda berwujud dan benda yang tidak berwujud diperlakukan 

secara berbeda. Artinya, benda yang bersifat fisik atau berwujud, peralihannya harus 

dilakukan secara fisik pula. Sedangkan benda yang tidak berwujud, pengalihannya 

harus dengan instrumen akta.  

Dalam kerangka pengaturan KUHPerdata, penggolongan benda secara kategori 

ditentukan sebagai berikut : 

                                                             
29 Kasmir, Op.Cit., hlm. 124. 



1) Benda berwujud dan benda tidak berwujud, yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 503 KUHPerdata30. 

2) Benda bergerak dan tidak bergerak, yang diatur dalam ketentuan Pasal 504 

KUHPerdata31. 

3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 505 KUHPerdata32. 

4) Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan, yang diatur 

dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata33. 

5) Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada, yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 1334 KUHPerdata34. 

6) Benda yang dapat dibagi – bagi dan benda yang tidak dapat dibagi – bagi, 

yang diatur dalam ketentuan Pasal 1163 KUHPerdata35. 

                                                             
30 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.” 
31 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, 

satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.” 
32 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau 

tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana dipakai, menjadi habis.” 
33 Bunyi pasalnya adalah sebagai  berikut: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” 
34 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:  

“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. 

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan itu, sekalipun dengan 

sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian 

itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176 dan 178.” 
35 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:  

“Hak tersebut pada hakikatnya tak dapat dibagi-bagi dan terletak diatas semua benda tak 

bergerak yang dikaitkan dalam keseluruhannya, diatas masing-masing dari benda-benda 

tersebut, dan diaas tiap bagian daripadanya. 

Benda-benda itu tetap dibebani dengan hak terseut, didalam tangannya siapa pun ia 

berpindah.” 



7) Benda yang dapat diganti atau benda yang tidak dapat diganti, sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata36 

Sesuai dengan pembagian jenis-jenis benda yang dikenal dalam KUHPerdata, pada 

prinsipnya pembedaan benda yang paling umum diterima adalah benda bergerak yang 

digolongkan menjadi tiga bagian yaitu benda karena sifatnya (Pasal 506 

KUHPerdata37), benda karena peruntukannya atau tujuannya (Pasal 507 

KUHPerdata38), dan benda karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 

                                                             
36 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu 

barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam 

ujud asalnya.” 
37 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:  
 “Kebendaan tak bergerak ialah: 

1. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya; 

2. Penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam 

pasal 510; 

3. Pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam 

tanah; buah-buahan pohon yang belum dipetik, demikian pun barang-barang 

tambang seperti: batu bara, sampah batu bara dan sebagainya, selama benda-

benda itu belum terpisah dan digali dari tanah; 

4. Kayu tebangan dari kehutan-hutanan dan kayu dari pohon-pohon yang 

berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong; 

5. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah 
atau pekarangan; dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam 

pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.” 
38 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 

 “Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah: 

1. pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilangan, penempaan besi dan barang tak 

bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan 

perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu 

tidak terpaku; 

2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada 

papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran 

suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 
3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk 

merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, 

selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam; 

4. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan 

kembali; 

5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan 

barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah 

menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk 

selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan 

perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat 



KUHPerdata39). Lebih lanjut, benda bergerak dibagi dalam dua golongan yaitu karena 

sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata40), dan karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 

KUHPerdata41).42 Adapun bentuk benda menurut sifatnya adalah benda bergerak yang 

tidak berwujud, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks 

seperti yang didefinisikan oleh Bambang Kesowo dan dikutip oleh Kholis Roisah 

dalam “Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi 

Pengakuan HKI dari Masa ke Masa” sebagai berikut:43 

                                                             
dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak 

bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.” 
39 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 

 “Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut; 
1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 

2. hak pengabdian tanah; 

3. hak numpang karang; 

4. hak guna usaha; 

5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang; 

6. hak sepersepuluhan; 

7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan 

dengan itu; 

8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.” 
40 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat 

berpindah sendiri atau dipindahkan.” 
41 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 

 “Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah: 

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 

2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga 

cagak hidup; 

3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai 

barang bergerak; 

4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan 

perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang 

bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau 

saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing 
peserta saja, selama persekutuan berjalan; 

5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, 

maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, 

berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu; 

6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang 

dilakukan negara-negara asing.” 
42 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Indonesia (Surabaya, 1996), hlm. 33. 
43 Bambang Kesowo, Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional (Jakarta, 2007), 

hlm. 3; Dikutip oleh Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan 

Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa (Malang, 2015), hlm. 4. 



“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris 

Intellectual Property Rights adalah salah satu hak yang timbul atau 

lahir karena kemampuan intelektual manusia.” 

 

Mengingat oleh sebab HKI merupakan kekayaan bagi pemiliknya, kekayaan tersebut 

dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak 

lain dapat memperoleh manfaat dari HKI tersebut44. Konsepsi HKI tersebut merupakan 

pengaturan baru yang diadopsi dari ketentuan asingnya. 

Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang telah 

menjadi kebutuhan masyarakat pada umumya45, berkembang pula suatu jaminan 

kebendaan dalam dunia perbankan dan lembaga pembiayaan non bank. Jaminan 

kebendaan dimaksud adalah jaminan dengan pembebanan fidusia yang diatur dalam 

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia46. Undang-undang ini 

dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan 

fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan47 sebagaimana 

tampak pada dasar ontologis dari undang-undang tersebut, antara lain:48  

(1) Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur 

tentang lembaga penjaminan; 

(2) Memberikan pengaturan hukum yang lengkap dan komprehensif terhadap 

lembaga jaminan fidusia yang saat itu masih didasarkan pada yurisprudensi; 

                                                             
44 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung 2007), hlm. 2. 
45 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan 

Jaminan Perseorangan (Jakarta, tanpa tahun), hlm. 2. 
46 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3889. 
47 Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
48 Bagian Konsiderans Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 



(3) Memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan 

nasional; 

(4) Menjamin kepastian hukum; 

(5) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. 

Secara normatif, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jaminan Fidusia (UUJF) 

menegaskan bahwa jaminan Fidusia adalah mengalihan hak kepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda49. Sementara itu, pengertian 

jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUJF, adalah hak jaminan atas kebendaan 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya50.                                        

Dalam praktek perbankan, terdapat banyak perjanjian kredit yang 

menggunakan instrumen jaminan fidusia. Seperti layaknya konsep jaminan kebendaan 

secara umum, penggunaan instrumen jaminan fidusia bertujuan untuk: 

                                                             
49 Bunyi pasalmya adalah sebagai berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda.” 
50 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditor lainnya.” 



(1) Memberikan kepastian hukum kepada kreditur tentang barang apa yang 

digunakan sebagai jaminan utang51; dan 

(2) Menambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam 

melunasi hutangnya52.  

Sehingga dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa keberadaan barang yang diikat 

secara fidusia dimaksudkan untuk memberikan jaminan pada perjanjian pemberian 

kredit oleh lembaga perbankan. Perjanjian kredit seperti itu merupakan perjanjian 

pokok53. Dengan demikian pengikatan barang secara fidusia merupakan perjanjian 

yang bersifat tambahan atau accessoir54. Sebab seperti halnya perjanjian jaminan 

secara umum, perjanjian fidusia juga menggantung kepada perjanjian utang-piutang 

(atau kredit)55 yang telah ada di antara pihak kreditur dan debitur56 sebagaimana 

kemudian ditegaskan oleh Gatot Supramono dalam pendapatnya di bawah ini:57 

“Sifat accessoir tampak ketika perjanjian pokok selesai, maka 

berakibat perjanjian jaminan juga ikut selesai.”  

 

Maupun oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofan dalam penjelasannya sebagai berikut:58 

“Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai 

perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu senantiasa merupakan 

perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada 

perjanjian pokok.” 

 

                                                             
51 Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 59. 
52 Lihat Oei Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 15-16. 
53 Ibid., hlm. 23. 
54 Ibid., hlm. 23. 
55 Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 62. 
56 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 22.  
57 Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 62. 
58 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 37. 



Serta ketentuan Pasal 4 UUJF yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan 

perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 

untuk memenuhi suatu prestasi.  

Harus diakui, meskipun dikatakan bahwa maksud utama dari dikonstrukinya 

perjanjian fidusia (dan perjanjian jaminan lain) secara demikian adalah untuk 

menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh 

kreditur59, konstruksi hubungan hukum seperti itu bukannya tidak mengandung 

konsekuensi. Sebagai ikatan perjanjian jaminan yang bersifat accessoir, maka, apabila 

perjanjian pokok ternyata cacat hukum atau tidak sah atau karena sebab apapun hilang 

kekuatan berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusia sebagai 

perjanjian accessoir juga turut serta menjadi batal secara hukum. Konstruksi yuridis 

fidusia dalam hal ini lebih merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan60,61 

yaitu hak milik atas benda yang dimiliki debitur yang menjadi obyek jaminan fidusia 

kepada debitur62. Dalam konteks ini, penguasaan atas benda yang dijaminkan tersebut 

tetap berada pada debitur sebagaimana tampak dari pendapat Asser dibawah ini:63 

“Orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar 

kepecayaan, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu 

barang sedang barang itu secara sosial ekonomi dikuasai oleh orang 

lain.” 

 

Dengan ketentuan apabila debitur telah melunasi utangnya secara tepat waktu sesuai 

dengan jadwal yang telah diperjanjikan maka kreditur wajib mengembalikan hak milik 

                                                             
59 Ibid., hlm. 37. 
60 Lihat  Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 21. 
61 Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 80. Hal ini pun juga didukung oleh definisi Fidusia yang terdapat 

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
62 Ibid., hlm. 80. 
63 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 21. 



atas benda tersebut kepada debitur64. Pelunasan utang kepada kreditur menjadi dasar 

kewajiban untuk memulihkan status hak milik atas beberapa objek kebendaan yang 

dijaminkan itu.    

Dalam kerangka hukum perdata, jaminan fidusia tidak terlepas dari hak 

kebendaan dan pembebanan terhadap suatu benda dalam hubungan hukum utang-

piutang. Harus diakui, masalah benda, khususnya dalam konsep hak milik merupakan 

hal yang sangat esensial karena benda merupakan obyek hukum (rechtsobject)65. Objek 

hukum adalah salah satu pengertian pokok dalam sistem hukum yang disebut dengan 

kategori hukum (rechtscategorie). Dalam kaitan ini, melalui benda suatu subyek 

hukum dapat melakukan hubungan hukum seperti misalnya membuat perjanjian jual 

beli, sewa-menyewa, penjaminan dan sebagainya66. Salah satu hubungan hukum yang 

mengandung banyak permasalahan adalah penjaminan benda, terutama dikaitkan 

dengan hubungan utang-piutang. 

Terlepas dari instrumen penjaminan yang diatur dalam UUJF, perlu kiranya 

diulas konsep dasar hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan 

sumbernya, hukum jaminan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:67  

1) Jaminan Umum.  

Jaminan ini bersumber dari undang-undang, khususnya KUHPerdata. 

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa segala kebendaan 

                                                             
64 Marta Eri Safira, “Analisis Jaminan Fedurasi terhadap Parate Eksekusi dan Perlindungan Hukumnya 

bagi Kreditur (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah Di Diponegoro)”, Justitia Vol.11 Nomor 1, 01 

Juni 2014 (Ponorogo, 2014), hlm. 11. 
65Lihat M.S. Amin, Bertamasja Kealam Hukum (Djakarta, 1954), hlm. 170. 
66 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan (Bandung, 2006). hlm.  

137. 
67 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 44-46. 



si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk 

perikatan-perikatan perorangan68. Sementara itu, ketentuan Pasal 1132 

KUHPerdata69 menegaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan 

Bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya. 

Selanjutnya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing 

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan alasan 

yang sah untuk didahulukan. Norma ini yang menjadi dasar dalam 

ketentuan hak preferen70.71 

2) Jaminan Khusus.  

                                                             
68 Mengacu pada bunyi pasalya sebagai berikut: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak 

milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan 

perorangan debitur itu.” 
69 Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi 

semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang 

masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” 
70 Maksudnya adalah hak kebendaaan yang memiliki droit de preference (hak mendahului), artinya, 

pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor 

lainnya (jika ada). Irma Devita Purnamasari, Op. Cit., hlm. 84. 
71 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 45. 



Jaminan ini bersumber pada perjanjian, yaitu hipotek72, gadai 

(pand73)74, fidusia, credietverband75 dan penanggungan atau jaminan 

pribadi.                                                 

Teori hukum mendalilkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian zakelijk76. 

Perjanjian fidusia memberikan jaminan yang bersifat kebendaan bagi kreditor. Lebih 

dari itu, jaminan fidusia merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap 

siapa pun juga, selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapa pun objek itu 

berada, dan memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima dalam 

mengambil pelunasan piutangnya77. Selebihnya, jaminan fidusia tidak hapus karena 

adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. 

1.1.4 Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia   

1.1.4.1. Pengertian dan Landasan Pengaturan Jaminan Fidusia 

 Dari segi etimologi, istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, fiducie yang 

artinya kepercayaan. Fidusia juga disebut fides atau fidusiair78. Di dalam berbagai 

                                                             
72 Adapun yang dimaksud dengan gadai dalam hal ini adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang berbunyi: “Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak 

bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.” 
73 Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (Bandung, 1977), hlm. 

143. 
74 Adapun yang dimaksud dengan gadai dalam hal ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1150 

KUHPerdata yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 

utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan 
barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai 

pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan 

barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.” 
75 Maksudnya adalah suatu perikatan yang berkenaan dengan hak kebenadaan atas benda-benda tak 

bergerak (hak mlik) yang takluk pada hukum adat Indonesia sebagai jaminan untuk memenuhi suatu 

perikatan. Achmad Sanusi, Op. Cit., hlm. 144-145; Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 46. 
76 Hal ini didasarkan oleh pemahaman bahwa perjanjian fidusia adalah berkaitan dengan konsep zakelijke 

zekerheid (security right in rem-hak jaminan kebendaan). Irma Devita Purnamasari, Op. Cit., hlm. 83. 
77 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 47. 
78 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 21. 



literatur hukum, fidusia lazim disebut degan istilah “fiduciaire eigendomoverdract”, 

yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan79.80 Dalam bahasa Inggris 

disebut fiduciary transfer of ownership. Sebelum diterbitkannya UUJF81, lembaga 

fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi82.83 Sejarah hukum mencatat 

bahwa munculnya konsep fidusia bermula dari perkembangan konsep hukum perdata 

yang memisahkan kategori benda menjadi benda bergerak (movable) dan benda tidak 

bergerak (immovable)84. Konsekuensinya, terhadap benda bergerak dikenal instrumen 

hukum gadai yang bendanya diserahkan penguasaan dan penikmatannya kepada 

kreditur. Adapun terhadap benda tidak bergerak diatur instrumen hipotek. Dalam 

skema hipotek, penguasaan dan penikmatan bendanya tidak diserahkan kepada pihak 

kreditur85. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJF mendefiniskan fidusia sebagai pengalihan 

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Dalam konteks ini, pengalihan hak kepemilikan mengandung arti pemindahan hak 

kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan. 

Syaratnya, benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia86. 

                                                             
79 Irma Devita Purnamasari, Op. Cit., hlm. 83. 
80 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 21; Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung, 

2000), hlm. 173. 
81 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta, 2013), hlm. 113. 
82 Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 22. 
83 Bahkan oleh Subekti dikatakan bahwa  sebenarnya masuknya instrumen fidusia ini berawal dari suatu 

penyelundupan undang-undang. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit., hlm. 173. 
84 Adapun konsep hukum mengenai fidusia sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dimana 

pada awalnya dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yaitu fidusia cum creditore  dan fidusia cum amico yang 

timbul dari suatu bentuk perjanjian yang dikenal sebagai pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan 

penyerahan hak atau in iure cessio. Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 35-36. 
85 Munir Fuady, Op.Cit., hlm.108 
86 Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fidusia dalam hal ini sebenarnya 

adalah sama dengan instrumen hipotek, namun berbeda dengan hipotek yang ditujukan pada benda tidak 



Perlu dicatat bahwa sebelum berlakunya UUJF, terdapat beberapa 

yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum bagi lembaga fidusia. Diantaranya adalah : 

(1) Bierbrouwerij Arrest tahun 192987; 

(2) Arrest Hoogerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 T.136 No.31188; 

(3) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/150 PDT;89 

(4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 372K/Sip/1970;90 

                                                             
bergerak, instrumen fidusia ditujukan pada benda bergerak sebagai objek perjanjiannya. Lihat Gatot 

Supramono, Op. Cit. hlm. 80. 
87 Putusan ini berkenaan dengan seorang cafehouder  yang membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi 

tidak memiliki benda lain untuk dijadikan jaminan selain dari inventarisnya. Jika inventaris ini 

diserahkan kepada pengusaha pabrik bir tersebut, cafehouder yang bersangkutan tidak dapat 
menjalankan usahanya lagi. Untuk mengatasi kesulitan ini, lalu dilakukan tindakan menyerahkan hak 

milik atas benda jaminan dengan perjanjian bahwa penyerahan hak milik hanya untuk jaminan atas 

pembayaran kembali uang pinjaman. Sedangkan bendanya masih tetap dikuasai oleh debitur. Debitur 

percaya bahwa kreditur memiliki benda itu hanya untuk jaminan. AbdulKadir Muhammad, Hukum 

Perdata Indonesia, Op. Cit., hlm. 173. Lihat juga Oey Hoey Tiong, Op. Cit., hlm. 39-41. 
88 Putusan ini berkenaan dengan kasus yang melibatkan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) 

sebagai Penggugat dan Pedro Clignett sebagai Tergugat. Kasus ini diawali dengan Tergugat yang 

meminjam uang dari Penggugat dengan hak milik atas sebuah mobil sebagai jaminannya. Dimana dalam 

kasus ini, Tergugat menyerahkan hak milik atas mobil itu atas dasar kepercayaan. Dan Tergugat tetap 

menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam-pakai dengan Penggugat. Perjanjian pinjam pakai itu 

akan diakhiri apabila Tergugat lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh 
Penggugat. Kondisi tersebut akhirnya terjadi dan Tergugat ternyata benar-benar tidak mau melunasi 

utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Penggugat menuntut penyerahan mobil dan Tergugat 

menolak untuk melakukan dengan alasan bahwa perjanjian itu tidak sah. Sebab bagi Tergugat, jaminan 

yang ada adalah gadai, namun karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur maka 

gadai tersebut tidak sah. Adapun terhadap hal tersebut, Hoggerechtshof menolak dalil dari Tergugat. 

Oey Hoey Tiong, Ibid., hlm 44. 
89 Putusan ini berkenaan dengan kasus yang melibatkan Algemene Volkscrediet Bank Semarang sebagai 

Penggugat dan The Gwan Gee dan Marpoeah sebagai Tergugat.Kasusini bermula pada saat para 

Tergugat secara bersama-sama menandatangani perjanjian kredit sebagai debitur dengan pihak 

Penggugat sebagai kreditur. Pemberian kredit oleh Penggugat itu dijamin dengan peralihan hak milik 

secara kepercayaan atas barang-barang milik para Tergugat. Antara lain berupa barang bergerak dan 
“sebuah rumah dengan bijgebowennya dan garasi, berdinding batu dan papan beratap, berata genteng, 

terletak di Semarang. Namun ternyata para Tergugat tdak memenuhi kewajibannya untuk membayar 

utangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatn dengan tuntutan berupa 

penyitaan  barang-barang yang dijaminkan serta agar para Tergugat melunasi utangnya. Adapun 

terhadap hal ini, Pengadilan Tinggi Surabaya saat itu membatalkan perjanjian fidusia yang melibatkan 

rumah (barang tidak bergerak), namun terhadap barang-barang bergerak lainnya, perjanjian itu adalah 

sah secara hukum. Ibid., hlm. 59-60.  
90 Putusan ini berkenaan dengan kasus yang menempayan Bank Negara Indonesia sebagai Penggugat 

dan Lo Ding Siang sebagai Tergugat. Kasus tersebut diawali dengan adanya perjanjian fidusia atas 

barang-barang bergerak dan sebuah percetakan serta sebuah gedung perkantoran. Dimana dalam kasus 



(5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 227 K/Sip/197791; dan 

(6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/197892; 

Dalam perkembangannya, terdapat dua undang-undang yang memiliki ketentuan 

khusus mengenai jaminan fidusia. Kedua undang-undang tersebut adalah : 

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun93. 

Undang-undang ini mengatur antara lain tentang hak milik atas satuan rumah 

susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika 

tanahnya merupakan tanah hak pakai atas tanah negara. 

2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman94. 

                                                             
ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan perjanjian penyerahan hak milik secara 

kepercayaan (fidusia)  sepanjang mengenai percetakan dan gedung perkantoran tersebut. Ibid., hlm. 60. 
91 Putusan ini berkenaan dengan kasus yang menempatkan Sukamto Karmawan sebagai Penggugat dan 

P.J. Chandra serta Selamat Setiawan sebagai Tergugat. Perkara ini dimulai pada saat P.J. Chandra 

memberikan kredit kepada Selamat Setiawan dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia atas 

besi-besi beton miliknya. Namun dalam perkembangannya, Selamat Setiawan mengalami kesulitan 

untuk menjual besi-besi beton tersebut sehingga dikhawatirkan yang bersangkutan tidak dapat melunasi 
utangnya kepada P.J. Chandra. Oleh sebab itu, Selamat Setiawan kemudian memperoleh jalan keluar 

dengan cara memberikan kuasa kepada P.J. Chandra untuk menjual besi-besi beton tersebut. Terhadap 

hal tersebut, Penggugat kemudian mengadakan perjanjian jual beli besi dengan Sukamto Karmawan. 

Namun sebelum besi-besi beton itu diserahkan kepada Sukamto Karmawan, besi-besi beton itu disita 

oleh Kejaksaan Tinggii sehingga tidak dapat dilakukan penyerahan sebelum pihak Kejaksaaan tinggi 

mengangkat sitaan tersebut. Akibatnya, Sukamto Karmawan kemudian memutuskan untuk menggugat 

P.J. Chandra dan Selamat Setiawan untuk melaksanakan perjanjian jual-beli tersebut atau mengganti 

kerugian. Adapun terhadap kasus ini, Mahkamah Agung akhirnya menyatakan bahwa P.J. Chandra wajib 

untuk membayar ganti kerugian sebagai pihak yang bertanggungjawab atas jual-beliitu.  Ibid., hlm. 50-

54. 
92 Putusan ini berkenaan dengan kasus yang menempatkan Bank Negara Indonesia sebagai Penggugat 
dan Fa. Megaria sebagai Tergugat. Adapun dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung berpendapat 

sebagai berikut: “Menimbang, [...] maka sekarang ini karea jelas penggugat asal sebagai debitur tidak 

dapat memenuhi kewajibannya, maka tergugat asal dapat menggunakan ketentuan dalam ayat (9) Pasal 

VIII PMK yang bersangkutan, dan seperti halnya dalam gadaian ia dapat melakukan penjualan-

penjualan umum atas barang yang diikat dengan fiduciaire eigendomsoverdracht tersebut untuk 

kemudian memperhitungkan hasilnya dengan sisa utang penggugat asal.” Ibid., hlm. 48.  
93 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3318. 
94 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3469. 



Undang-undang ini mengatur bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah 

yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani jaminan fidusia95. 

Setelah melalui perjalanan panjang, konsep dan substansi fidusia mendapatkan 

pengakuan utuh, dalam UUJF96. Yang pasti substansi Undang-undang tentang Jaminan 

Fidusia ini telah mengakomodasi norma-norma fidusia, baik yang dinyatakan dalam 

jenis yurisprudensi maupun dalam kedua undang-undang yang relevan diatas. 

1.1.4.2. Asas-Asas Hukum dalam Konsepsi Jaminan Fidusia 

 Secara konseptual, UUJF mengenal beberapa asas hukum yang menjadi landasan 

pengakuan, penghormatan, dan operasionalisasi jaminan fidusia. Berturut-turut, asas-

asas hukum jaminan fidusia tersebut dapat diurutkan sebagai berikut:97 

(1) Jaminan Fidusia mempunyai sifat accesoir. Artinya, jaminan fidusia 

tersebut bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi lahir dan 

status keberadaannya, termasuk hapusnya jaminan itu, tergantung pada 

perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang: 

(2) Jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suite. Artinya, jaminan fidusia 

tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut98, 

dalam tangan siapapun benda itu berada, jaminan fidusia melekat dan 

mengikutinya. 

                                                             
95 Lihat Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. 
96 Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Jakarta, 2014), hlm. 205. 
97 Ibid. hlm. 212. 
98 Sri Soedewi Masjchoen Sofan, Op. Cit., hlm. 57. 



(3) Jaminan fidusia memberikan hak preferent (droit de preference99), yaitu 

hak untuk didahulukan. 

(4) Jaminan fidusia dapat digunakan untuk menjamin utang yang telah ada 

atau akan ada di kemudian hari; 

(5) Jaminan fidusia secara praktis dapat menjamin lebih dari satu hutang, 

dari kreditur  

(6) Jaminan fidusia mempunyai kekuatan ekseutorial; yaitu dapat 

dieksekusi oleh kreditur. 

(7) Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas; 

(8) Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang; yakni utang yang 

diperoleh dari kreditur. 

(9) Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia dan klaim asuransi; 

(10) Jaminan fidusia memiliki objek yang berupa benda-benda bergerak 

yang berwjud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak 

dapat dibebani dengan hak tanggungan serta benda-benda yang 

diperoleh di kemudian hari.  

1.1.4.3. Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Konsep Jaminan Fidusia 

                                                             
99 Ibid,, hlm. 57. 



 Dalam perspektif norma, pengertian subyek hukum (persoon) adalah setiap 

pendukung hak dan kewajiban100. Ini berarti, subjek hukum dapat dianggapkan 

sebagai:101  

(1) Manusia atau purusa kodrat102; dan  

(2) Badan hukum atau purusan hukum103 (rechtspersoon).  

Sedangkan yang dimaksud dengan objek hukum adalah setiap benda baik bergerak 

maupun tidak bergerak dan berwujud maupun tidak berwujud104. Dengan landasan 

teori seperti itu, dapat kiranya dikonstruksikan bahwa subjek hukum dari jaminan 

fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau akta jaminan 

fidusia, yaitu pemberi dan penerima fidusia. Yang dimaksud dengan pemberi fidusia 

adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. Subyek pemberi fidusia itu bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan 

debitur. Adapun korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan 

usaha bukan berbadan hukum. Sementara itu, penerima fidusia adalah perseorangan 

atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin 

dengan jaminan fidusia. Jadi, penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), 

yang dalam hal ini dapat berupa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan 

atau badan hukum yang memberi pinjaman layaknya lembaga keuangan. Lebih lanjut 

penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari 

                                                             
100 E.Utrecht, Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta, 1989), hlm. 264. 
101 Ibid., hlm. 264; Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta, 2009), hlm. 242. 
102 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino (Jakarta, 2004), hlm. 192.. 
103 Ibid., hlm. 192. 
104 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu (Bandung, 2003), hlm. 61. 



nilai objek fidusia dengan cara menjualnya, baik yang dilakukan oleh kreditur sendiri 

atau melalui pelelangan umum105. Hak seperti itu merupakan jaminan dan baru dapat 

dilaksanakan apabila debitur tidak mampu atau gagal melunasi hutangnya. Dengan 

adanya jaminan fidusia maka pihak bank atau kreditur akan merasa aman dan terjamin 

kepentingannya. Setiap saat apabila debitur ingkar janji maka barang yang dijaminkan 

dapat dilelang dan hasil penjualan lelang itu akan diperhitungkan sebagai pelunasan 

hutang debitur. 

 Perlu ditambahkan bahwa menurut Salim HS, objek jaminan fidusia dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu:106 

1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan 

2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan. 

Terkait dengan kategori benda tersebut, penjelasan Sutarno dapat membantu 

pemahaman bahwa yang dimaksud dengan benda-benda yang dapat dibebani jaminan 

fidusia adalah:107 

1) Benda bergerak berwujud; 

2) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan, baik dari benda bergerak 

berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda 

tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.; 

                                                             
105 Sutarno, Op.Cit., hlm. 212. 
106 Salim H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta, 2004), hlm. 64. 
107 Sutarno, Op.Cit., hal 213 



3) Klaim asuransi, yakni dalam hal benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia telah diasuransikan.; 

4) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani 

Hak Tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak 

pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas 

tanah orang lain. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

1985 tentang Rumah Susun yang terakhir itu diatur dalam Pasal 15 

Undang-undang Nomor Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman. 

5) Benda-benda, termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun piutang yang diperoleh di kemudian hari. 

1.1.4.4. Pengaturan tentang Pembebanan dan Pengalihan Jaminan Fidusia 

 Sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUJF, pembebanan jaminan fidusia dibuat 

di hadapan Notaris, dengan akta Notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia dan 

merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bentuk hukum pembebanan secara notariil ini 

dimaksudkan agar Akta Jaminan Fidusia tersebut mendapatkan nilai keabsahan atau 

otentisitas yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Sebab dengan akta 

notaris, maka akta jaminan fidusia itu dapat dijadikan  sebagai alat bukti yang kuat bagi 

para pihak maupun pihak ketiga yang terlibat108. Lebih lanjut, pembebanan jaminan 

fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUJF. Dalam hal ini, hak atas 

jaminan fidusia lahir melalui beberapa tahapan perbuatan hukum sebagai berikut : 

                                                             
108 Hal ini diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. 



(1) Perjanjian serah terima benda. 

Dalam tahap ini, pemberi dan penerima fidusia melakukan janji serah 

terima benda sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok; 

(2) Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia. 

Dalam tahap ini, dilakukan perjanjian pembebanan jaminan fidusia dengan 

akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUJF. Sementara isi dari 

akta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUJF setidaknya memuat 5 

(lima) hal, antara lain: 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 

d. Nilai penjaminan; dan 

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.  

(3) Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia. 

Dalam tahap akhir ini dilakukan pendaftaran benda yang dibebani jaminan 

fidusia yang dilakukan, di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini diatur dalam 

Pasal 11109 dan Pasal 12 UUJF110. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia 

                                                             
109 Bunyi pasalnya sebagai berikut:  

“(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.  

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara 

Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.“ 
110 Bunyi pasalnya sebagai berikut: 

“(1) Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didinikan di Jakarta dengan wilayah kerja 

mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.  



akan mencatat jaminan fidusia dalam Daftar Fidusia. Hal ini diatur dalam 

ketentuan Pasal 13 Ayat (3) UUJF111.  

Selanjutnya, dengan telah dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, maka 

sejak tanggal itu pula jaminan fidusia lahir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Ayat 

(3) UUJF112.  

Berdasarkan pengertian, proses dan tahapan administrasi seperti diuraikan di 

atas, maka dapat kiranya dirumuskan secara singkat bahwa jaminan fidusia adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud 

dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak jaminan ini 

secara hukum dapat dialihkan, tetapi karena jaminan fidusia bersifat accessoir maka 

peralihannya tidak dapat dilepaskan dari perjanjian pokok yang menjadi dasarnya, 

yaitu perjanjian kredit. Mengingat secara hukum peralihan piutang dapat terjadi karena 

cessie, subrogasi, novasi, pewarisan, pengambilalihan, atau penggabungan perusahaan 

yang menyebabkan berakhirnya piutang tersebut. Sehingga sejalan dengan konsepsi 

pengaturan itu, Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur pengalihan fidusia dalam 

serangkaian ketentuan mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 24 UUJF113, dengan 

penjelasannya. 

1.1.4.5. Ketentuan Mengenai Hapusnya Jaminan Fidusia. 

                                                             
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup 

tugas Departemen Kehakiman.  

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan 

penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.” 
111 Bunyi pasalnya sebagai berikut: “Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam 

Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.” 
112 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak – Hak yang Memberi Jaminan (Jakarta, 

2009), hlm. 89. 
113 Salim H.S. Op. Cit., hlm. 87. 



 Sebagai hak hukum, jaminan fidusia dapat hapus atau dihapuskan karena sebab-

sebab tertentu. Keduanya mengandung arti peristiwa hukum yang mengakibatkan tidak 

berlakunya lagi jaminan fidusia. Dalam kaitan ini, terdapat tiga hal yang menjadi 

penyebab hapusnya jaminan fidusia:114 

(1) Pertama, karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Dalam 

kaitan ini, mengingat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari 

suatu perjanjian pokok, maka secara serta merta jaminan fidusia akan hapus 

seiring dengan hapusnya hutang pokok;115 

(2) Kedua, karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; 

(3) Ketiga, karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Dalam kaitan ini, musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan 

klaim asuransi116.  

1.1.4.6. Pengaturan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia 

 Dalam praktek, yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah 

penyitaan atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun yang 

menjadi penyebab dilakukannya eksekusi jaminan fidusia adalah karena debitur cidera 

janji atau tidak memenuhi prestasinya secara tepat waktu kepada penerima fidusia. Hal 

ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UUJF117. Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia 

eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara: 

                                                             
114 Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
115 Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit., hal 90 
116 Salim HS, Op Cit, hal 88 
117 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: 

“(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :  



(1) Alternatif Pertama, eksekusi sebagai pelaksanaan titel eksekutorial oleh 

penerima fidusia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF118. 

Sementara itu, mengingat dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan 

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA", maka sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan119. 

Perbandingan ini merujuk pada eksekusi putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap; 

(2) Alternatif Kedua, eksekusi fidusia secara parate eksekusi. Eksekusi ini 

dilakukan melalui kantor lelang, yaitu dengan menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia. Dengan kata lain, atas dasar kekuasaan penerima 

fidusia sendiri, ia berhak menjual barang jaminan melalui pelelangan umum 

dan selanjutnya mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda 

jaminan itu.  

(3) Alternatif Ketiga, eksekusi fidusia secara parate eksekusi melalui 

penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pembeli dan penerima fidusia. Alternatif eksekusi seperti ini ditempuh jika 

                                                             
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh 

Penerima Fidusia;  
b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 

Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasil penjualan;  

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 

Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak.” 
118 Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.” 
119 Baca Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 



dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan 

para pihak120.  

Lebih lanjut, ketentuan yang berhubungan dengan eksekusi diatur dalam Pasal 29 

sampai Pasal 34 UUJF. 

1.1.5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam 

Perkembangan Zaman 

 Selama hampir 20 (dua puluh tahun) tahun pelaksanaannya, penelitian awal 

terhadap norma-norma UUJF menghasilkan beberapa catatan kelemahan. Kelemahan 

yang perlu diulas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Pertama, adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai siapa 

yang harus mendaftarkan akta jaminan fidusia. Mengingat akta fidusia 

merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris (akta Notaris) maka 

pendaftaran fidusia tersebut seharusnya menjadi kewajiban Notaris dan 

bukan kewajiban penerima fidusia, atau kreditur. Hal ini perlu ditegaskan 

mengingat Notaris sebagai pejabat negara merupakan kepanjangan tangan 

pemerintah untuk mengadministrasikan pendaftaran fidusia ini dengan 

tertib, aman dan berkepastian hukum; 

(2) Kedua, adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai asas 

pendaftaran fidusia. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pendaftaran fidusia 

pada asasnya merupakan registrasi akta dan bukan registrasi benda atau 

barang-barang jaminan fidusia. Konsekuensinya, perubahan data apapun 

                                                             
120 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 142 – 144. 



pada data jaminan fidusia yang tercatat dalam sertifikat fidusia harus 

dilakukan dengan akta notaris karena merupakan addendum terhadap isi 

akta fidusia tersebut; 

(3) Ketiga, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberitahuan secara 

tertulis mengenai akta fidusia yang telah terdaftar kepada instansi terkait 

yang juga melakukan pencatatan atas kepemilikian benda fidusia. Hal ini 

penting untuk mencegah terjadinya tindak penipuan atau penggelapan 

benda fidusia. Dalam rangka tertib administratif dan pencegahan tindak 

penipuan maka pencatatan benda fidusia oleh seluruh instansi terkait 

menjadi penting dan perlu dilakukan. 

(4) Keempat, tidak ada Pusat Data Fidusia berskala nasional yang bertugas 

mencatat seluruh jaminan fidusia berikut benda jaminan serta sertifikat 

fidusia. Konsekuensinya, hal itu menimbulkan potensi pembebanan fidusia 

ganda. Artinya, terhadap benda yang sama dibebankan sebagai jaminan 

kredit lebih dari satu kali. Dalam kaitan ini, pembebanan fidusia kedua atau 

ketiga dan selebihnya harus dianggap dan dikategorikan sebagai tindak 

pidana penipuan atau sekurang-kurangnya pemberian keterangan palsu.  

(5) Kelima, masalah pendaftaran fidusia secara online pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia (KPF). Mengingat sistem registrasi online itu berskala 

nasional, maka ketentuan mewajibkan pendaftarannya oleh Notaris di 

wilayah hukum Kantor Wilayah Hukum & HAM setempat menjadi tidak 

relevan dan tidak dapat dilaksanakan. Perkembangan teknologi informasi 

dan sistem administrasi pendaftaran online yang hanya diatur dalam 



Peraturan Menteri ini perlu ditingkatkan landasan pengaturannya dalam 

UUJF.  

Di samping adanya beberapa permasalahan administratif terkait dengan pengurusan 

roya, pengumuman pembebanan fidusia sebagai bagian dari pemenuhan asas publisitas 

dan masalah hapusnya fidusia, serta permasalahan terkait kepastian hukum kreditur 

untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.  

1.1.5.1. Eksekusi Jaminan Fidusia: Biaya Mahal untuk Kepastian Hukum 

1.1.5.1.1. Peran dan Fungsi Sertifikat Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia 

Harus diakui, meskipun pada bagian sebelumnya dikatakan bahwa tujuan dari 

adanya jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas 

pelunasan utang dari debitur, harus dipahami bahwa hal tersebut ternyata tidak berlaku 

dalam eksekusi benda jaminan apabila debitur wanprestasi. Untuk menjawab hal 

tersebut, UUJF dalam pengaturannya kemudian mensyaratkan terpenuhinya sertifikat 

fidusia atas benda – benda yang dijadikan jaminan fudisia sebagaimana tampak 

ketentuan Pasal 15 Ayat (2) undang-undang tersebut. Sehingga dengan demikian 

sertfikiat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan. Mengingat persoalan mengenai kepastian hukum tentang jaminan fidusia 

sejak awal sudah menjadi perhatian utama pemerintah apabila mengacu pada 

Penjelasan Umum UUJF yang berbunyi:121 

“Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk 

                                                             
121 Garis bawah dari Penulis sebagai penegasan bahwa latar belakang munculnya sertifikat fidusia untuk 

meberikan kepastian hukum kepada Kreditor adalah sangat bertolak belakang dengan praktik 

pembebanan fidusia sehari-hari sejak dilakukannya proses pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia 

sampai pada eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi sangatlah mahal. 



jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam 

karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat, 

tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.  

[…] 

Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat 

mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk 

membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

para pihak yang berkepentingan.”  
 

Memang, ketentuan mengenai keharusan adanya sertifikat fidusia pada benda jaminan 

fidusia mengakibatkan adanya penipisan terhadap makna substansial Pasal 1320 

KUHPerdata yang berbunyi:  

     “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

  3. suatu pokok persoalan tertentu; 

  4. suatu sebab yang tidak terlarang.”  

 

 

Sebab ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengharuskan adanya jaminan atas 

pelaksanaan perjanjian. Namun dalam hal ini sertifikat fidusia seakan-akan menjadi 

syarat tambahan untuk dapat dilakukannya eksekusi atas jaminan fidusia karena tanpa 

sertifikat fidusia, pemegang jaminan tidak dapat melakukan pemenuhan haknya atas 

jaminan fidusia. Lebih dari itu, apabila hanya dengan berbekal perjanjian fidusia maka 

perusahaan pembiayaan akan mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap 

benda jaminan fidusia. Padahal syarat sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dan salah satu asasnya, yaitu asas 

konsensualisme122. Oleh Abdul Rasysid diartikan sebagai “kesepakatan para pihak 

                                                             
122 Padahal asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan 

perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 

terebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat 



untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian123”124  tidak mengatur adanya 

jaminan125.126 

1.1.5.1.2. Sertifikat Fidusia dan Kepastian Hukum 

Namun jika memang keberadaan dari sertifikat fidusia itu sejak awal 

dimaksudkan agar kepastian hukum dalam eksekusi jaminan dapat terjamin, maka 

seharusnya persoalan terkait kepastian hukum tersebut sudah terjawab terlepas sesuai-

tidaknya perjanjian fidusia berdasarkan UUJF dengan ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata. Sebab sejak awal-pun ratio legis UUJF mengisyaratkan bahwa 

kewajiban akan adanya sertifikat fidusia sebagai bukti kepemilikan jaminan fidusia 

                                                             
atau detik tercapainya consensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat, bukannya pada 

detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya. Lihat Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan 

Nasional (Bandung, 1984), hlm. 13. 
123 Abdul Rasyid, “Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” 

http://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-

hukum-islam/, diakses tanggal 14 November 2018, Pukul 13.11 WIB. 
124 Adapun terhadap asas konsensualisme ini, Subekti menjelaskannya sebagai berikut: “Kedua belah 
pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan 

kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.” 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta, 2003), hlm. 135. 
125 Oleh sebab itu maka jelas bahwa sertifikat fidusia bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian. 

Mengingat dalam perjanjian hutang piutang, sertifikat fidusia merupakan instrumen pinjaman 

pelaksanaan perjanjian hutang piutang itu. Dalam kerangka ini, apabila para pihak yang melakukan 

perjanjian telah menyepakati perjanjian hutang piutang yang mereka buat maka selanjutnya perjanjian 

itu mengikat menjadi undang-undang bagi mereka (pacta sunt servanda). Sedangkan sertifikat fidusia, 

merupakan jaminan atas perjanjian pokok itu ini berarti, apablia perjanjian pokok itu dilanggar maka 

pihak yang melanggar harus tunduk pada akibat hukum yang terkait dengan jaminan fidusia itu. 
126 Dalam kaitannya dengan perjanjian fidusia ini, penting kiranya untuk mengutip pandangan. Sudikno 
Mertokusumo bahwa Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji didasarkan pada 

kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti bahwa apabila 

janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya Istilah perjanjian digunakan 

sebagai terjemahan dari overeenkomst. Salah satu syarat sahnya overeenkomst adalah adanya toesteming 

yang dapat diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak, ataupun consensus. 

Namum demikan apabila overeenkomst diterjemahkan sebagai persetujuan maka akan menimbulkan 

kejanggalan. Oleh karena itu, Mertokusumo menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari 

overeenkomst, yaitu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Rendy Saputra, Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van 

Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia (Yogyakarta, 2016), hlm. 14. 

http://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/
http://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/


dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang jaminan fidusia 

sebagaimana tampak dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UUJF yang berbunyi:  

“Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

 

Artinya sertifikat fidusia diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum bagi 

pemegang jaminan fidusia ketika akan mengeksekusi jaminan fidusia apabila debitur 

ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya. Namun 

demikan, keberadaan sertifikat fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum kepada pemegang jaminan fidusia, yang tetapi pada kenyataannya tidak 

memberikan keadilan. Sebab, eksekusi jaminan fidusia tetap membebani pemegang 

fidusia, terutama dari segi besarnya pengeluaran untuk melakukan eksekusi jaminan 

fidusia akibat dari lemahnya sistem dan prosedur pendaftaran jaminan fidusia. 

Mengingat yang terjadi adalah pada saat barang jaminan fidusia tersebut hendak 

dieksekusi, barang jaminan tersebut rupanya sudah dieksekusi oleh kreditur lain. 

Sehingga dengan demikian dapatlah kiranya dikatakan bahwa sistem hukum di 

Indonesia masih membuka ruang bagi didaftarkannya suatu jaminan untuk beberapa 

perjanjian fidusia. 

 Oleh sebab itu maka jelas bahwa pengaturan mengenai fidusia, khususnya 

berkenaan dengan sertifikat fidusia di Indonesia saat ini rupanya masih memiliki 

kelemahan. Karena itulah maka perlu kiranya untuk merevisi atau menyempurnakan 

UUJF guna mengakomodasi seluruh perkembangan dan permasalahan yang terjadi 

dewasa ini. Sehingga dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi 



permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penelitian mendalam 

dalam disertasi dengan judul: 

“PENGUATAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM 

PENDAFTARAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA SECARA 

ONLINE” 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasaarkan uraian mengenai latar belakang diatas, dirumuskan tiga 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai status hukum dan kedudukan perjanjian 

jaminan fidusia dalam perikatan utang piutang serta kewajiban 

pendaftarannya di Indonesia. 

2) Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Jaminan Fidusia, khususnya yang 

berkenaan dengan kewajiban penerima fidusia untuk melakukan 

pendaftaran perjanjian fidusia?  

3) Bagaimana pengaturan mengenai sistem pendaftaran perjanjian jaminan 

fidusia yang ideal untuk mendukung kegiatan perekonomian, khususnya 

perbankan di Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membahas permasalahan hukum 

yang penting dalam kaitannya dengan perikatan hutang piutang dan perjanjian jaminan 



fidusia sebagaimana diatur dalam UU tentang Perjanjian Fidusia. Secar sistematis, 

penelitian bertujuan untuk: 

(1) Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang pengaturan 

mengenai status hukum dan kedudukan perjanjian jaminan fidusia 

dalam skema perjanjian utang-piutang di Indonesia, beserta kewajiban 

pendaftarannya; 

(2) Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia, khususnya yang 

berkenan dengan kewajiban penerima fidusia untuk melakukan 

pendaftaran perjanjian jaminan fidusia; dan 

(3)  Menelusuri, menemukan dan menganalisis tentang pengaturan 

mengenai sistem pendaftaran perjanjian jaminan fidusia yang ideal guna 

mendukung kegiatan perekonomian, khususnya perbankan di 

Indonesia. 

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan 

pokok-pokok pemikiran dan rekomendasi konkrit guna penyempurnaan UU Jaminan 

Fidusia serta perbaikan sistem hukum pendaftaran jaminan fidusia di Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritik 



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi 

penyempurnaan pengaturan hukum jaminan fidusia dan praktik pendaftaran perjanjian 

jaminan fidusia sehari-hari, terutama untuk menguatkan legalitas dan legitimasi sistem 

pendaftaran sertifikat fidusia tersebut guna mendukung kegiatan perekonomian, 

khususnya perbankan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan 

kelemahan dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris atas nama penerima 

jaminan fidusia, terutama dalam rangka mencegah penyalahgunaan prosedur untuk 

memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Penyalahgunaan itu terutama berkaitan dengan 

kemungkinan menggunakan benda-benda sebagai jaminan hutang secara ganda atau 

berulang. Hal ini akan merugikan kepentingan kreditur karena kemungkinan tidak 

dapat mengeksekusi hak preferen yang melekat pada benda-benda yang dijadikan 

jaminan fidusia dari tangan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam 

melunasi hutang-hutang kepada kreditur. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Desertasi ini terbagi dalam 5 (lima) bagian atau bab. Masing-masing bagian 

atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait. Adapun bab-bab 

tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) BAB I: PENDAHULUAN; 



Bab ini merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk memberikan 

penjelasan mengenai sebab dilakukannya penelitian hukum ini sehingga 

darinya akan diperoleh penjelasan mengenai isu hukum yang dijadikan 

permasalahan sebagai awal pemahaman menuju preskripsi yang akan 

diutarakan pada bagian akhir penelitian. Oleh karenanya pada bab ini akan 

melakukan pembahasan atas beberapa hal mengenai latar belakang yang 

menyebabkan dipilihnya judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 

(2) BAB II: TINJAUAN PUSTAKA; 

Bab ini menjelaskan mengenai fidusia, teori-teori hukum dan berbagai 

konsep dasar terkait yang digunakan dalam desertasi secara umum 

(3) BAB III: METODOLOGI PENELITIAN; 

Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penelitian sesuai 

dengan metodologi penelitian dalam ilmu hukum berikut  pendekatan-

pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini penjelasan yang 

akan diberikan lebih berkaitan dengan jenis penelitian, objek penelitian, 

sifat analisis yang diberikan dan sistematika penulisan penelitian. 

(4) BAB IV: HASIL DAN ANALISIS; 

Bab ini memberikan penjelasan lanjutan mengenai analisis yang dilakukan 

sebagai bentuk penerapan metode penelitian sekaligus dalam rangka 

menjawab ketiga rumusan masalah yang telah dikemukakan pada Bab I 

desertasi ini secara menyeluruh. 



(5) BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian, bab ini memberikan 

kesimpulan atas uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya serta 

menyertakan saran yang dapat diberikan berkenaan dengan permasalahan 

yang ada agar kiranya hukum dapat mengarah pada apa yang seharusnya 

terjadi. Oleh sebab itu, bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

kesimpulan dan saran. 

 

1.6. Keasilan Penulisan 

 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada saat penelitian ini disusun, 

tercatat bahwa terdapat beberapa penelitian yang terkait atau setidak-tidaknya 

bersinggungan dengan penguatan aspek kepastian hukum sertifikat jaminan fidiusia 

untuk mendukung kegiatan perekonomian nasional. Karya-karya penelitian itu antara 

lain adalah sebagai berikut: 

(1) Disertasi berjudul “Model Pengaturan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan 

Kebendaan Bergerak (Fidusia) pada Perbankan: Studi Komparatif Pada 

Negara Maju dan Negara Berkembang” yang disusun oleh I Gede Agus 

Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar pada tahun 

2018.  

(2) Disertasi berjudul “Kekuatan Mengikat Pembebanan Objek Jaminan 

Fidusia yang Tidak Dibuatkan Akta Notaris Dihubungkan dengan Undang-



Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Rangka 

Mewujudkan Kepastian Hukum” yang disusun oleh Sri Ahyani dari 

Universitas Islam Bandung pada tahun 2013. 

Namun berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang umumnya hanya berbicara 

mengenai penerapan hukum perjanjian fidusia di suatu tempat dan bagaimana HKI 

dapat digunakan sebagai jaminan fidusia serta bagaimana suatu perjanjian fidusia dapat 

mengikat walaupun tidak dibuatkan akta notaris, penelitian yang akan dilakukan 

sebagai kelanjutan dari penelitian hukum ini nantinya akan lebih mengacu pada aspek 

hukum sertifikat jaminan fidusia yang ternyata belum optimal dalam menjamin 

kepastian hukum. Dimana kajian yang dilakukan nantinya juga akan menyesuaikan 

dengan perkembangan-perkembangan terbaru dalam hukum fidusia di Indonesia yang 

saat ini juga sudah mengenal konsep pendaftaran fidusia secara online. Sehingga 

dengan demikian, dapatlah kiranya dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan 

masih bersifat asli dan belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 


