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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank memegang peranan 

strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini.1 Hal ini dapat 

dilihat dari begitu banyaknya perusahaan pembiayaan yang tumbuh dan banyak 

membuka cabang di banyak daerah di seluruh Indonesia. 

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank didalam memberikan 

fasilitas kredit pasti meminta bagi calon debiturnya agar dapat memberikan/ 

menyediakan jaminan untuk kepentingan bank sebagai pegangan bagi bank agar 

calon debitur dapat memenuhi kewajibannya sampai lunas dan ketika debitur 

gagal bayar atau default maka jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh bank 

untuk melunasi sisa kewajiban debitur yang belum dilunasi. Bank sebagai 

lembaga perbankan merupakan lembaga yang mana keberlangsungan usahanya 

di dalam menghimpun dana masyarakat sangat bergantung pada kepercayaan 

masyarakat (fiduciary relationship) adalah lembaga yang mengandalkan 

kepercayaan masyarakat atau fiduciary relationship. Dengan demikian guna 

tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib 

melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum yang tidak 

bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. 2 

                                                           
1 D.Y.Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, 

(Bandung: CV.Mandar Maju, 2015), hal.1. 
2 M. Djumhana, Rahasia Bank, Ketentuan dan penerapannya di Indonesia, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1996), hal.29. 
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Di dalam dunia Perbankan ada dikenal prinsip 5C yaitu prinsip 

pemberian kredit oleh bank yang menilai calon nasabah dari 5 kriteria. Penilaian 

yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna 

mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin 

dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “The Five C’s Principle of Credit 

Analysis”.3 Prinsip ini sebagai pertimbangan bank dalam menilai calon nasabah 

sehingga calon nasabah yang memenuhi prinsip ini dianggap sebagai nasabah 

ideal untuk mendapat pendanaan dari bank.4 5C adalah merupakan akronim dari 

character, capacity, capital, collateral, condition of economy. Berikut adalah 

penjelasan atas prinsip 5C:5 

1. Character 

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak 

mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup 

nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon 

nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. 

2. Capacity 

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam 

menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah 

                                                           
3 Sentosa Sembiring, “Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi 

Bisnis Perbankan”, (Gloria Juris, Volume 7, nomor 1, Januari-April 2007), hal.25-26. 
4http://gurupintar.com/threads/apa-yang-dimaksud-prinsip-5c-dalam-pemberian-

kredit.8483/, diakses pada tanggal 01 Oktober 2018. 
5https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-Bank-dan-cara-kredit-anda-diterima, diakses 

pada tanggal 01 Oktober 2018. 

http://gurupintar.com/threads/apa-yang-dimaksud-prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit.8483/
http://gurupintar.com/threads/apa-yang-dimaksud-prinsip-5c-dalam-pemberian-kredit.8483/
https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima
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nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan 

sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan 

membayar kredit nasabah terhadap bank. 

3. Capital 

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya 

nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan 

tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian 

tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah 

tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan 

diberikan. 

4. Collateral 

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan 

bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya 

dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, 

maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset 

yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. 

5. Condition of economy 

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. 

Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat 

berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan 

oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro 

maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang 
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sama. Untuk memperlacar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting 

adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. 

Jadi berdasarkan uraian prinsip 5C di atas maka dapat dilihat bahwa 

yang paling utama yang harus diperhatikan sebagai sumber utama repayment 

atas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah adalah character dari 

suatu nasabah dan bukanlah collateral. Jadi bukan tanpa alasan bahwa 

collateral berada pada posisi ke empat dalam The Five C’s Principle of Credit 

Analysis, oleh karena dengan adanya character yang baik dari debitur seperti 

misalnya kemauan dari debitur untuk berkomitmen menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk mencicil kewajibannya setiap bulan kepada bank adalah 

lebih penting dibanding ketersediaan collateral namun tidak diiringi dengan 

adanya character yang baik dari debitur. Berdasarkan penjelasan tersebut di 

atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya jaminan atau collaterall 

yang diberikan debitur bukanlah pegangan utama bagi bank agar debitur 

memenuhi kewajibannya, dan juga bukan capacity (kemampuan), capital 

(modal yang dimiliki) ataupun condition of economy melainkan character dari 

debitur didalam membayar angsuran atau kewajibannya setiap bulannya sampai 

dengan fasilitas kredit lunas.   

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur dapat berupa 

fixed asset maupun non fixed asset. Fixed asset dapat berupa tanah dan 

bangunan, sedangkan non fixed asset dapat berupa barang-barang bergerak 

seperti kendaraan maupun barang-barang tidak bergerak seperti piutang usaha, 

stok persediaan barang, dan lain sebagainya. Untuk jaminan berupa non fixed 
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asset seperti kendaraan bermotor, daftar piutang, dan stok persediaan barang 

pengikatan jaminan dilakukan dengan akta Jaminan Fidusia.  

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk 

jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena 

proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan 

kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk 

melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan 

Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas 

pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan 

tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia 

termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak 

bergerak.6 

Seiring dengan pesatnya kebutuhan modal usaha bagi para pengusaha 

dan masyarakat serta populernya pemberian jaminan berupa barang-barang 

bergerak kepada lembaga pemberi pinjaman dimana jaminan berupa barang-

barang bergerak tersebut penggunaannya tetap berada di tangan si pemilik 

barang sedangkan surat-surat/ invoice/ dokumen yang merupakan bukti 

kepemilikannya diserahkan kepada si Penerima Fidusia maka dibentuklah 

ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai Jaminan Fidusia yang 

                                                           
6 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Bagian Penjelasan Umum angka 2. 
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dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 

(selanjutnya disebut UUJF). Sebelumnya pengaturan mengenai Jaminan 

Fidusia masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif,7 namun 

dengan diundangkannya UUJF ini, maka terbentuklah pengaturan khusus 

tentang Jaminan Fidusia yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 UUJF, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” 

Sedangkan pengertian dari Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 1 angka 2, 

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 Republik Indonesia 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 kreditur 

lainnya. 

 

Dengan telah dilakukannya pengikatan fidusia maka lembaga yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat seperti lembaga Perbankan akan memperoleh hak preferen yaitu 

                                                           
7 Ibid., Bagian Menimbang butir a. 
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hak yang yang dimiliki oleh Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan 

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

dibandingkan kreditur lainnya.8 Dengan demikian jika debitur sewaktu-waktu 

default atau mengalami gagal bayar maka kreditur dapat melakukan eksekusi 

terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa melalui proses pengajuan 

gugatan ke pengadilan, karena pengikatan Jaminan Fidusia yang telah 

didaftarkan yang hasil pendaftaraannya berupa sertifikat fidusia mencantunkan 

irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketentuan ini adalah sesuai sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 15 UUJF yang berbunyi: 

(1)  Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".  

(2)  Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

(3)  Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaannya sendiri. 

 

Menurut ketentuan Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), kreditur pemegang hipotik, gadai, termasuk 

fidusia dan privilege mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan diutamakan 

dari piutang-piutang lainnya. Hak untuk didahulukan itu timbul karena dua 

jalan, yaitu:9 

                                                           
8 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 41. 

9 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 

Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), hal. 76. 
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a. Karena sengaja diperjanjikan terlebih dahulu bahwa piutang-piutang 

kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya daripada piutang-piutang 

yang lain, misalnya pada hipotik, gadai dan fidusia . 

b. Karena ditentukan oleh undang-undang  

Ketentuan mengenai hak mendahului ada diatur didalam Pasal 27 ayat 

(1), (2) dan (3) UUJF yang berbunyi sebagai berikut: 

(1)  Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur 

lainnya.  

(2)  Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas 

hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.  

(3)  Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena 

adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. 

Jadi berdasarkan uraian Pasal 27 UUJF jelas diatur Kreditur dalam 

hukum Jaminan Fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak mendahului yang 

dimiliki oleh Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas 

hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak ini baru 

terhitung sejak pemohon pendaftaran Jaminan Fidusia mendaftarkan benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia 

(selanjutnya disebut KPF) dan tidak akan hapus karena adanya kepailitan 

dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia10. 

Jadi dalam kaitannya dengan status kepemilikan Jaminan Fidusia 

piutang, kreditur selaku Penerima Fidusia piutang berkedudukan sebagai 

pemegang jaminan. Hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik, 

maka penerima fidusia dapat melakukan beberapa tindakan sebagaimana 

                                                           
10 Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan,” (Mimbar Hukum, 

Vol 24, No. 2, 2012), hal. 245. 



10 
  

seorang pemilik. Penerima Fidusia piutang yang berkedudukan sebagai pemilik 

jaminan mempunyai hak tertentu seperti menguasai bukti kepemilikan benda 

jaminan, melakukan pengawasan terhadap barang jaminan, meminta laporan 

perubahan status piutang pihak ketiga secara berkala dan melarang pemberi 

fidusia untuk melakukan peralihan objek Jaminan Fidusia. Dapat disimpulkan, 

kedudukan kreditur Penerima Fidusia piutang adalah sebagai pemegang 

jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adalah 

kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri (bersifat 

terbatas), karena benda objek Jaminan Fidusia tersebut tidak berada langsung 

dibawah kekuasaannya.11 

Jaminan Fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi 

keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian 

bahwa nasabah debitur  akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian Jaminan 

Fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang, melainkan 

harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank atau perusahaan pembiayaan 

dengan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan 

fidusia lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan jaminan yang lahir 

berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.12 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Sifat 

accessoir ini didasarkan pada Pasal 4 UUJF yang menyatakan bahwa “Jaminan 

                                                           
11 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan (Jakarta: Gahlia 

Indonesia, 1985), hal. 48-49. 
12 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, 

Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan, (Bandung: Alumni, 

2006), hal. 187. 
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Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi“. 

Perjanjian kredit (utang-piutang) yang merupakan perjanjian pokok dengan 

perjanjian Jaminan Fidusia merupakan dua hal berbeda yang dituangkan dalam 

akta yang berbeda pula, namun saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu 

sama lain. 

Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Jaminan 

Fidusia sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan 

fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih diperbolehkan.13 

Tetapi saat ini, pendaftaran Jaminan Fidusia mutlak harus dilakukan 

berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris. Jadi selain 

perjanjian pokoknya, perjanjian Jaminan Fidusia sendiri juga harus dibuat 

dengan akta notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 ayat (1) UUJF, yaitu: 

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” 

Alasan UUJF menetapkan bentuk perjanjian Jaminan Fidusia dengan 

akta notaris adalah, pertama, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta 

yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan 

pejabat umum yang berwenang dan dibuat di wilayah dimana pejabat umum 

tersebut berwenang (Pasal 1868 KUHPerdata); kedua, karena objek Jaminan 

                                                           
13 Sutan Remy Sjahdeini, “Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia” dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi 

Kepada Kepastian Hukum Vol. 10, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 

Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri, 2000), hal. 43. 
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Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak; dan ketiga, karena undang-

undang melarang adanya fidusia ulang.14 Akibat jika perjanjian Jaminan Fidusia 

dibuat dengan akta dibawah tangan adalah penerima fidusia tidak dapat 

melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Padahal tanpa melakukan pendaftaran 

Jaminan Fidusia, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut belum sah karena 

belum diakui eksistensinya. 

Didalam Pasal 17 UUJF dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang 

melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

yang sudah terdaftar, namun pada kenyataannya benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia tersebut dapat di fidusia ulangkan kepada kreditur lainnya 

sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Hal ini dilakukan oleh debitur 

agar dapat memperoleh pinjaman dari kreditur yang lain sehingga 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Fidusia ulang adalah pengikatan jaminan atas 

benda (yang menurut undang-undang dapat dibebankan Jaminan Fidusia) yang 

sama yang mana sebelumnya telah dibebankan Jaminan Fidusia, kemudian 

dibebankan Jaminan Fidusia sekali lagi. Telah jelas dalam Pasal 17 UUJF 

melarang pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek 

jaminan yang sudah terdaftar, namun bagaimana bisa Jaminan Fidusia atas 

objek/ benda yang sama dapat dibebankan fidusia ulang? Hal ini dapat 

dimungkinkan selama objek/ benda yang merupakan Jaminan Fidusia tersebut 

tidak/belum didaftarkan pembebanan fidusianya oleh kreditur ke KPF dengan 

                                                           
14 Ratnawati W. Prasadja, “Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia”, (Jakarta: Majalah Hukum Trisakti Nomor 33, Oktober 1999): hal.16. 
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ketentuan dengan ketentuan hak yang didahulukan adalah pihak yang lebih 

dahulu mendaftarkannya pada KPF.   

Kedudukan kreditur yang jaminan pinjamannya berupa Objek Jaminan 

yang diikat secara Fidusia yang telat/ belum didaftarkan namun terhadap Objek 

Jaminan Fidusia yang sama tersebut jika ternyata telah diberikan kepada 

kreditur lainnya sebagai jaminan pinjaman yang diberikan kreditur lain tersebut 

kepada Pemberi Fidusia maka jika kreditur kedua tersebut segera mendaftarkan 

Objek Jaminan Fidusia tersebut ke KPF maka hal ini akan berakibat 

menempatkan status posisi kreditur awal sebagai kreditur konkuren sedangkan 

kreditur kedua sebagai kreditur preferen. Meskipun kreditur awal telah 

mengikat Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan Akta Jaminan Fidusia lebih 

dahulu daripada kreditur kedua namun jika ternyata pendaftaran terhadap Objek 

Jaminan Fidusia tersebut ke KPF lebih dahulu dilakukan oleh kreditur kedua 

maka hak preferen tersebut jatuh kepada kreditur kedua tersebut. 

Ketika debitur yang memberikan objek jaminan yang diikat secara 

fidusia sebagai jaminan pinjamannya kepada para kreditur tersebut macet atau 

wanprestasi/ gagal bayar yang mana mengakibatkan para kreditur untuk 

mengambil tindakan untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia tersebut maka 

terhadap kreditur konkuren baru dapat memperoleh pelunasan utang dari objek 

Jaminan Fidusia apabila kreditur preferen sudah terpenuhi haknya untuk 

mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Upaya yang perlu dilakukan 

untuk melindungi kepentingan kreditur, agar fidusia ulang tidak terjadi, adalah 

dengan segera melakukan pendaftaran objek Jaminan Fidusia serta 
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pencantuman klausul larangan pengalihan atau fidusia ulang dalam akta 

notaris.15  

Pembebanan fidusia ulang oleh kreditur yang tidak mengetahui bahwa 

terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut ternyata telah sebelumnya diberikan 

oleh debitur nakal kepada kreditur lainnya umumnya kerap banyak trejadi atas 

objek Jaminan Fidusia berupa stock persediaan barang dagangan dan account 

receiveable (A/R) atau biasa disebut piutang usaha oleh karena cukup dengan 

memberikan Daftar Barang Dagangan atau Daftar A/R yang dibubuhi tanda 

tangan di atas materai oleh pemberi fidusia saja sebagai bentuk pemberian 

Jaminannya dan tanpa menyertakan invoice/ surat/ sertifikat yang menyatakan 

sebegai tanda bukti kepemilikannya kepada kreditur. 

Pengikatan Jaminan Fidusia sebagai jaminan kredit khususnya pada 

bank sebelumnya banyak dilakukan oleh bank dengan tidak segera 

mendaftarkannya, dengan harapan untuk menekan biaya pengikatan kredit agar 

lebih terjangkau bagi nasabah baik untuk pemberian fasilitas kredit dengan 

plafond pembiayaan kecil, seperti kredit kepemilikan motor, maupun dengan 

pembiayaan yang besar seperti pemberian kredit ke perusahaan multi finance. 

Di dalam akta Jaminan Fidusia tersebut tercantum klausul 

dimana Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia, 

yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan 

pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk melakukan pengubahan atau 

penyesuaian atas ketentuan dalam Jaminan Fidusia ini dan menghadap di 

                                                           
15http://www.e-jurnal.com/2016/04/perlindungan-hukum-bagi-kreditur-atas.html, diakses 

pada tanggal 28 September 2018. 

http://www.e-jurnal.com/2016/04/perlindungan-hukum-bagi-kreditor-atas.html
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manapun dan dihadapan siapapun juga termasuk dihadapan notaris/pejabat 

yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani akta 

pengubahannya, singkatnya melakukan apapun yang diperlukan sehubungan 

dengan pemberian kuasa tersebut. 

Dengan demikian jika sewaktu-waktu bank membutuhkan ketika 

debitur mengalami default atau tidak mampu melakukan repayment cicilannya, 

maka bank berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta Jaminan Fidusia 

tersebut, dapat membuat akta Jaminan Fidusia kembali dihadapan notaris tanpa 

perlu kehadiran dari Pemberi Fidusia.     

Pendaftaran fidusia online mulai diberlakukan sejak tahun 2013 dengan 

ditetapkannya Surat Edaran Direktor Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen 

AHU) Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem 

Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System ). 

Dengan adanya peralihan cara pendaftaran atas Objek Jaminan Fidusia 

dari sebelumnya secara manual dengan membawa berkas-berkas atas objek 

Jaminan Fidusia yang hendak didaftarkan ke KPF yang wilayahnya meliputi 

tempat kedudukan Pemberi Fidusia berubah menjadi dengan cukup 

mendaftarkannya secara online pada Aplikasi fidusia Online tanpa perlu 

membawa berkas-berkas yang lagi ke KPF.   

Berikut adalah bagan mengenai Siklus Pendafataran Jaminan Fidusia: 
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Sumber: http://eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-

Credit.pdf, diakses pada tanggal 07 Oktober 2018. 

Dengan beralihnya tata cara pendaftaran objek Jaminan Fidusia maka pelayanan 

jasa hukum Jaminan Fidusia kepada masyarakat dengan cepat, murah, mudah 

dan nyaman. 

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUJF tertulis “Pembebanan Benda 

dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan 

merupakan akta Jaminan Fidusia.” 

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi: 

http://eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf
http://eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf
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“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia .” 

Maka pendaftaran Jaminan Fidusia wajib dilakukan oleh Penerima 

Fidusia dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang tertera pada nomor 

akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan notaris tersebut. Jika 

dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang tertera pada akta Jaminan 

Fidusia tersebut Penerima Fidusia belum mendaftarkannya maka pendaftaran 

Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan, kecuali dibuat kembali akta Jaminan 

Fidusia dihadapan notaris.  

Hal ini agak sedikit berbeda bagi perusahaan pembiayaan yang 

membiayai konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dimana 

berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia diatur bahwa “Perusahaan 

Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 

perjanjian pembiayaan konsumen”. Disini dapat dilihat yang membedakan pada 

pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan adalah jangka 

waktu pendaftaran Objek Jaminan Fidusia harus dilakukan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen sedangkan bagi kreditur diluar Perusahaan Pembiayaan berlaku 
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Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia dimana pendaftaran Objek Jaminan Fidusia harus dilakukan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia sebagai perjanjian accesoir, meski demikian Peraturan Menkeu ini 

dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan 

konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor 

dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.16 

Dengan demikian setiap kali bank  melakukan pengikatan kredit dengan 

menerima jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia maka bank 

harus segera melakukan pendaftaran ke KPF karena jika sampai telat/ lewat  dari 

masa tenggang waktu pendaftaran objek Jaminan Fidusia yang diizinkan yaitu 

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia yang dibuat 

secara notaril maka pendaftaran tersebut tidak lagi dapat dilakukan dan akan 

ditolak oleh sistem Aplikasi Fidusia Online, dan dejngan demikian bank tidak 

akan mendapatkan hak preferen atas objek Jaminan yang dibebankan fidusia 

tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Berdasarkan Kuasa Di Dalam Akta Jaminan Fidusia 

Yang Telah Jatuh Tempo. 

                                                           
16 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-

keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang- 

pendaftaran-jaminan-fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx, diakses pada tanggal 07 

Oktober 2018. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang-%20pendaftaran-jaminan-fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang-%20pendaftaran-jaminan-fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-keputusan-menteri/Pages/peraturan-menteri-keuangan-nomor-130-pmk-010-2012-tentang-%20pendaftaran-jaminan-fidusia-bagi-perusahaan-pembiayaan-yang-m.aspx
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A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah status Jaminan Fidusia yang pendaftarannya 

berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan kuasa yang 

tercantum di dalam akta Jaminan Fidusia yang telah jatuh tempo?  

2. Bagaimanakah eksekusi terhadap Jaminan Fidusia yang telah 

didaftarkan, namun dasar pendaftarannya berdasarkan akta Jaminan 

Fidusia Dengan Penghadap bank selaku kuasa dari Pemberi Fidusia dan 

bank selaku Penerima Fidusia?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai status pendaftaran 

Jaminan Fidusia baik dengan menggunakan akta Jaminan Fidusia notaril 

secara langsung dimana Pemberi Fidusia hadir maupun pendaftaran 

fidusia dengan akta Jaminan Fidusia dimana penghadapnya adalah bank 

selaku kuasa dari Pemberi Fidusia dan bank selaku Penerima Fidusia 

berdasarkan kuasa yang tercantum di dalam akta Jaminan Fidusia notaril 

awal yang telah jatuh tempo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai eksekusi terhadap 

Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan, namun dasar pendaftarannya 

berdasarkan akta Jaminan Fidusia Dengan Penghadap bank selaku kuasa 

dari Pemberi Fidusia dan bank selaku Penerima Fidusia 
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C. Manfaat Penelitian 

Setiap penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

1. Manfaat dari segi Teoretis 

Bagi penulis setidaknya dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kepentingan bank ketika 

debitur lalai/ wanprestasi dimana pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut 

dengan menggunakan akta Jaminan Fidusia notaril dimana 

penghadapnya adalah bank selaku kuasa dari Pemberi Fidusia dan bank  

selaku Penerima Fidusia berdasarkan kuasa yang tercantum di dalam 

akta Jaminan Fidusia notaril awal yang telah jatuh tempo serta 

bagaimana eksekusinya terhadap pendaftaran objek Jaminan Fidusia 

tersebut. 

2. Manfaat dari segi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 

serta gambaran kepada masyarakat umum khususnya lembaga 

pembiayaan baik berupa bank maupun non bank terkait pendaftaran 

Jaminan Fidusia atas akta Jaminan Fidusia notaril yang sudah jatuh 

tempo dan status hak preferensinya bagi bank ketika di jaminan 

tersebut eksekusi. 
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D. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan selanjutnya, 

sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan dalam sub bab yang terbagi atas 

lima bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini membahas hal-hal terkait dengan tinjauan 

pustaka yang secara garis besarnya menjelaskan mengenai jaminan 

kredit secara umum, definisi jaminan, objek-objek pengikatan 

jaminan, unsur-unsur jaminan, serta pengaturan jaminan 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah seta peraturan lainnya terkait pengikatan dan 

pendaftaran Jaminan Fidusia.    

BAB III METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini, diuraikan mengenai metode penelitian. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, 

sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai tipe 

penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 
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BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISIS  

  Bab ini membahas mengenai pembuatan akta Jaminan 

Fidusia secara notaril sebagai jaminan kredit pada bank berdasarkan 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta 

menganalisa celah atau hal yang belum diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang kemudian dimanfaatkan/ dipergunakan 

oleh kreditur untuk menekan biaya kredit. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan serta saran dari 

seluruh penelitian yang telah Penulis lakukan. Kesimpulan dan saran 

yang disajikan merupakan jawaban singkat atas hasil analisis 

Penulis dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dan 

manfaatnya didalam praktek sehari-hari didalam dunia Perbankan.  

 

 

 

 

 

 

 




