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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian yang ada di Indonesia, perihal utang piutang sudah 

menjadi hal yang biasa dilakukan. Contohnya seorang pengusaha yang ingin 

membuat perusahaan tetapi tidak memiliki modal yang cukup, maka seringkali 

ia mengajukan perjanjian utang piutang terhadap instansi atau pihak tertentu. 

Hal ini merupakan salah satu cara untuk membiayai modal yang dibutuhkan 

oleh masyarakat yang dikenal sebagai fasilitas perkreditan, baik kredit melalui 

bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan atau leasing) selaku 

penyedia dana. 

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan meliputi : 

a.Perusahaan Pembiayaan 

b. Perusahaan modal ventura 

c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur  

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah : 

“Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha,  

Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.” 

 

Perusahaan pembiayaan dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. 

Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 
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secara angsuran1. Pembiayaan konsumen pada hakekatnya sama dengan kredit 

konsumen. Bedanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Dalam 

pembiayaan konsumen, uang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen 

yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk 

perusahaan pembiayaan, sedangkan sumber uang atau pinjaman dalam kredit 

konsumen hanya dapat diberikan oleh bank. 

Pengertian kata kredit tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibakan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

  

 

Sesuai dengan peraturan yang ada, dengan adanya sebuah kredit, maka 

kredit itu tidak dapat terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan. Dengan 

adanya fasilitas kredit dari kreditor, maka atas prestasinya kreditor meminta 

adanya jaminan dan atau agunan guna menjamin utang-utang debitor bila 

debitor melakukan wanprestasi. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu 

keadaan di mana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi 

sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.2 

 Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jaminan merupakan hal yang 

sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada 

                                                           
1 Ahmad Muliadi, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: @kademia, 2013), hal. 109 
2“Wanprestasi dalam Perjanjian”,https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-

dalam-perjanjian/i, diakses pada tanggal 07 Juni 2016 

https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/i
https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/i
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kreditor dan untuk kepastian hukumnya.3 Dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata pada Pasal 1131 ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh 

undang-undang yang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang 

debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 

yang baru akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya 

secara perseorangan.  

Di antara sederetan lembaga jaminan yang dikenal dewasa ini, yakni 

Hipotek, Hak Tanggungan, Credit-verband, Borgtocht dan Gadai, terdapat satu 

Lembaga  Jaminan yang kini banyak dipraktikan dalam lalu lintas hukum 

perkreditan atau pinjam-meminjam. Kekurangan lembaga Fidusia hanya 

terletak dalam besarnya kredit yang disalurkan, tapi lebih banyak yang memilih 

lembaga Fidusia4. Hal ini dikarenakan dengan jaminan fidusia, pemberi fidusia 

masih memiliki hak pakai sampai saat ia tidak bisa membayar utang dan 

akhirnya memberi jaminannya. 

Fidusia merupakan terobosan bagi dunia usaha dan untuk memberikan 

jaminan kepada kreditor oleh karena itu obyek fidusia juga didaftarkan guna 

kepentingan kreditor sendiri. Hal-hal terkait dengan perjanjian lembaga 

pembiayaan dengan jaminan fidusia ini ini adalah5:   

1) Piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran;  

                                                           
3 Sri Soedewi Masjchun Sofwan. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya 

Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : UGM Press, 1997),  hal. 7 
4 John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1994), hal. 3 
5 Purwanto, “Beberapa Permasalahan  Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”, 

http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%203%20Vol%201%20No%202.pdf, diakses 

pada 15 Juni 2016. 



4 

 

2) Benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang  tidak 

terdaftar yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan atau hipotek. 

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah “Pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”, 

sedangkan Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam UU. No. 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”. Benda jaminan fidusia adalah segala sesuatu 

yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, 

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak 

bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.6 

Dalam UU Jaminan Fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, 

maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan 

dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia 

                                                           
6 H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: 

Penerbit P.T. Alumni, 2006), hal. 31 
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yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). 

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, 

pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) 

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia 

memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem 

pendaftaran yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan 

kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap benda tersebut. 

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 

UU Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accesoir) 

dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 

memenuhi suatu prestasi. Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, mengatur bahwa: 

“Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 

prestasi”. 

 

Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan : 

1. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris 

dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia;  

2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah”.  

Dari kedua Pasal tersebut, diketahui bahwa dalam jaminan fidusia, setelah 

adanya suatu perjanjian pokok terdapat perjanjian yang mengikuti sebagai 
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perjanjian ikutan berupa perjanjian penjaminan yang menimbulkan kewajiban 

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka perjanjian tersebut 

dituangkan dalam sebuah akta yang disebut sebagai Akta Jaminan Fidusia atau 

disebut sebagai Pembebanan Jaminan Fidusia.  

Dengan demikian adanya UU Jaminan Fidusia maka segala perintah tentang 

pembebanan hingga pendaftaran fidusia serta eksekusi obyek benda jaminan 

fidusia diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut R. Subekti, lembaga 

fiduciaire eigendoms overdracht merupakan salah satu contoh hukum 

penemuan hakim (rechtersrecht) yang sering dinamakan uitbouw (perluasan) 

dan pandrect (hukum gadai).7 Oleh karena itu, keberadaan lembaga jaminan 

fidusia dalam praktek sangat dibutuhkan guna memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada para pihak baik kreditor, debitor maupun kepada pihak 

ketiga lainnya yang beritikad baik. 

Bila dilihat dari obyek jaminan fidusia, fidusia dapat dibebankan kepada 

barang bergerak, seperti asuransi, benda persediaan, ataupun benda-benda lain 

yang dapat dipindahtangankan atau dapat diahlikan hak kepemilikannya. Dalam 

Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dikatakan sebagai berikut: 

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak 

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia.” 

 

Benda persediaan merupakan benda bergerak yang habis pakai, di mana hal 

ini menunjukan bahwa jumlah barang tersebut dapat berubah kapan saja 

                                                           
7 Tan Kamelo, Op. Cit., hal. 53 
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berdasarkan keperluan pengusaha atau perusahaan yang bersangkutan. Seperti 

yang diketahui, dalam sistem jaminan fidusia, barang yang dijaminkan masih 

berada dalam kuasa sang pemberi fidusia, oleh karena itu, bila suatu saat sang 

debitor tidak bisa membayar utang kepada kreditor dan benda persediaannya 

kurang atau habis, maka barang tersebut tidak dapat menjadi jaminan lagi. 

Misalnya, PT BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL, meminjam uang 

kepada BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE.LTD untuk melanjutkan 

usahanya. Oleh karena itu, PT BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL 

memberi jaminan fiduisa kepada BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE 

PTE. LTD di mana  obyek yang dijadikan jaminan adalah benda persediaan. 

Dalam kasus ini, PT BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL berlaku 

sebagai pemberi fidusia dalam perjanjiannya dengan BUNGE 

AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE. LTD. sebagai penerima fidusia. PT 

BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL memberikan jaminan berupa 

benda persediaan A kepada BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE. 

LTD. Seiring dengan berjalannya waktu, PT BINTANG JAYA PROTEINA 

FEEDMILL terus menjalankan usahanya untuk membayar utang kepada 

BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE. LTD. Lima (5) bulan 

berikutnya, PT BINTANG JAYA PROTEINA FEEDMILL sudah kehabisan 

benda persediaan, yaitu yang dijaminkan, sedangkan masih ada utang yang 

harus dibayarkan kepada BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE.LTD 

dan uang yang dihasilkan dari penjualan benda persediaan tersebut tidak cukup 

untuk membayar utang. 
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Berdasarkan uraian paragraf-paragaraf di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan jaminan 

fidusia khususnya dalam hal pembebanan jaminan dengan membuat konstruksi 

judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM 

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ATAS BENDA PERSEDIAAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam skripsi ini akan diteliti mengenai hal-hal dibawah ini, sehingga yang 

menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur pembebanan jaminan fidusia terhadap benda 

persediaan? 

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pembebanan jaminan 

fidusia terhadap benda persediaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk memahami mengenai jaminan fidusia berupa benda persediaan. 

2. Untuk menelusuri seluruh konsekuensi hukum terhadap pembebanan 

jaminan fidusia terhadap benda persediaan. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsekuensi 

hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia terhadap benda 

persediaan. 

2. Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat 

sehingga mereka memahami tentang pelaksanaan pembebanan fidusia 

terhadap benda persediaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, sistematika penulisan disusun 

sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara 

lebih mendalam mengenai Jaminan Fidusia berupa benda persediaan. 

BAB III:  METODE PENELITIAN HUKUM 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, obyek penelitian, 

bahan hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan primer maupun 

sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang pembahasan isu hukum 

dan sifat analisis dalam penelitian akan diuraikan dalam bab ini. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan penelitian yang 

dilakukan dan rekomendasi hukumnya. 

 

 




