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KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA FINANCE PEMEGANG
FIDUSIA MENURUT UU NO. 42 TH. 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Eko Iswahyudi

ABSTRACT

Moving Forward Prosperity Of Public, That Is Representing The Basic Of Yuridis For
Government’s Duty,Competence And Responsibility To Create Prosperity To Indonesia
People To Dig Natural Resources Potency That Is Representing Nation’s Asset, And It
Requires Financing. So That The Owner Of Capital Wish To Invest His Capital To Look For
Advantage.

 Institute Finance Play A Part In Giving Of Capital To Creditor, In Fact Both Of Them
Have A Purpose Adjacent, Creditor Gives Capital As Invesment That Needs Certainty
And Security To Capital, And Debitur Wishes Credit Which Quickly And Easy.

In Law No.42 Year 1999 Has Arranged Relation Between Debitor And Creditor, Where
Mortgage Can Be Registered To Get Mortgage’s Certificate By Wishing, If Debitor
Wanprestasi,Fidusia Institute Can Execute Goods Which Is Guaranteed.

Referring To Law No 42 Year 1999 About Guarantee Of Fidusia, But Still Many Insti-
tute Of Finance Which Still Does Not Register Its Mortgage, Which Because For Bureau-
cracy Of Its Registration Is Too Difficult, Because The Institute Existence In Province
Whereas Finance Institute Wishes Quickly Which Finally Finance Institute Looks For
Short Cut By Using Service Of Depkolector

Keyword:
Protection The Owner Of Fidusia.

A. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan Negara sebagaimana

yang diamanatkan dalam pembukaan UUD
45 adalah: “memajukan kesejahteraan
umum”, yang merupakan landasan yuridis
bagi tugas, wewenang dan tanggung jawab
pemerintahan negara untuk menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
agar terlepas dari belenggu kemiskinan
setelah dijajah selama 350 tahun. penjabaran
tujuan Negara tersebut diatur dalam Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan diper-
gunakan untuk sebesar-besarnya kemak-

muran rakyat”. Untuk menggali potensi
kekayaan alam yang merupakan asset bangsa,
pemerintah mengikutsertakan masyarakat
guna mewujudkan tujuan Negara. kesejah-
teraan tersebut, diantaranya dengan
meningkatkan peran dunia usaha agar dapat
menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Dalam rangka untuk menggerakkan
usahanya tersebut sudah pasti membutuhkan
pendanaan dan permodalan yang cukup
besar, masalah dana dan permodalan adalah
sesuatu yang mutlak bagi dunia usaha. Dana
merupakan “darah” bagi suatu perusahaan
dalam melaksanakan segala aktifitas bisnis-
nya. Seperti halnya manusia yang tidak
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mungkin hidup tanpa darah, perusahaan
juga akan mati tanpa dana.1 Jadi, salah satu
permasalahan dibidang ekonomi adalah
masalah permodalan. Pengusaha membutuh-
kan modal untuk mengembangkan usaha-
nya, sementara pemilik modal berkeinginan
untuk menginvestasikan modalnya guna
mencari keuntungan dan aman. Banyak cara
untuk mendapatkan modal, banyak pula cara
untuk berinvestasi dan semuanya bermuara
padarasa aman dan Amenguntungkan. Cara
yang paling lazim untuk mendapatkan modal
adalah dengan meminjam uang kepada bank,
melalui kredit yakni dalam bentuk investasi.2
pengembangan usaha maupun modal kerja.

Dengan disepakatinya perjanjian kredit
antara pengusaha selaku Debitor dan bank
selaku Kreditor, maka terlibatlah kedua belah
pihak kepada lembaga-lembaga hukum yang
mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat
bagi terciptanya aliran dana dalam bentuk
kredit tersebut. Dalam pertemuan dua kese-
pakatan tersebut, sebenarnya telah bertemu
pula dua kepentingan yang saling berten-
tangan (conflict of interest), yakni di satu pihak
Debitor menginginkan kredit dengan mudah
dan cepat (termasuk besarannya), di lain
pihak Kreditor memerlukan kepastian dan
pengamanan terhadap pengembalian (pem-
bayaran kembali) uang yang dipinjam
melalui kredit (yang merupakan kewajiban
Debitor) dalam waktu yang tepat, sesuai
dengan kesepakatan-kesepakatan yang
dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara
Debitor dengan Kreditor.3

Pada dasarnya inti pokok perjanjian
kredit adalah kepercayaan (crederee), dimana
Debitor seharusnya tanpa syarat dengan
kesadarannya sendiri merasa wajib meme-
nuhi janji yang telah dibuat untuk membayar

lunas kredit yang dinikmatinya dari Bank
untuk membayar lunas kredit yang dinik-
matinya dari bank. Perjanjian yang dimaksud
dalam praktik perbankan dituangkan dalam
perjanjian kredit/pinjaman uang dengan
pemberian jaminan. Perjanjian penyerahan
jaminan tersebut menimbulkan hak yang
didahulukan atau yang diistimewakan di-
kenal juga dengan hak preferen bagi Kreditor
hukum jaminan di Indonesia bertambah lagi
dan menjadi empat yaitu: gadai, hipotik, hak
tanggungan dan jaminan fidusia, sehingga
dengan demikian hukum jaminan kita
dikenal dalam dua bagian:
1. Hukum Jaminan menurut KUHPerdata

yakni: gadai dan hipotik.
2. Hukum Jaminan menurut Undang-

Undang Nasional yakni: UUHT dan UUJF.
“Hukum jaminan adalah seluruh pe-

rangkat “peraturan” yang mengatur tentang
jaminan dalam hukum nasional kita
dikemudian hari”.4 Berarti hukum jaminan
yang diharapkan adalah hukum yang meru-
pakan produk nasional. Hukum jaminan
yang akan dibicarakan dalam tulisan ini
adalah jaminan fidusia dalam kaitannya seba-
gai jaminan kredit bank khusus penanganan
lembaga finance. Terkait itu semua dalam
jaminan Fidusia wajib didaftarkan dan
bilamana jaminan fidusia tidak didaftarkan
maka benda itu bukan benda jaminan(uu
no.42 th 1999) tetapi hanya merupakan
jaminan utang bukan jaminan fidusia.

Sebagai jaminan hutang maka yang
berlaku tentunya hukum perjanjian yang
diatur dalam KUH perdata dan untuk
mengambil benda jaminan tersebut dari
debitur yang lalai, maka harus lewat gugatan
perdata. Dalam kenyaaan banyak finance
ketika mengadakan perjanjian hutang
piutang (ALA FIDUCIA) sering melengkapi
dengan surat kuasa pengambilan barang
jaminan.tindakan ini hanyalah untuk mem-
permudah proses gugatan. Lalu apakah surat

1 Sutan remy syahdemi “hak jaminan dan kepailitan“
jurnal hukum bisnis hal 4

2 WJS Poerwadarminto kamus umum bahasa
indonesia “investasi:penanaman modal”

3 Martin Rustamy “perlindungan hukum kreditur terhadap
benda tidak terdaftar sebagai jaminan bank menurut uu
no 42 th 1999”

4 Seminar hukum jaminan BPHN departemen hukum
tanggal 9 sampai 11 oktober 1978 di Jogyakarta.



37

kuasa itu merupakan pelanggaran dari
klausula baku. Seperti yang diatur pada
undang-undang perlindungan konsumen (uu
no 8 th 1999) karena bagaimanapun surat
kuasa tersebut timbul dari kesepakatan
perjanjian antara debitur dan kreditur. Suatu
yang disepakati tentunya menjadi undang
undang bagi para pihak yang menyepakati.
Sedang bila jaminan fidusia didaftarkan.
Penerima fiducia dapat melaksanakan
tindakan eksekusi atau dengan bantuan
pihak yang yang berwenang (bisa polisi atau
PN) berdasar pasal 200 ayat 11 HIR, namun
masih banyak yang belum memahami para
petugas yang berwenang. Sehingga sewaktu
lembaga Finance melakukan eksekusi barang
jaminan Fiducia dianggap melakukan
pelanggaran undang undang konsumen dan
KUH pidana.

Namun selama ini lembaga finance
sendiri dalam membuat perjanjian dengan
debitur seolah-olah jaminan fiducia didaftar-
kan untuk dapatkan sertifikat fiducia tapi
prakteknya lembaga pembiayaan penyedia
barang bergerak yang diminta untuk
mendaftarkan tidak didaftarkan sebagaimana
uu no 42 th 1999. Untuk mensikapi dari pada
uraian tersebut diatas.juga tidak bisa harus
menyalahkan petugas pelaksana kepolisian
terkait surat dari Mabes Polri nopol: B/446/
XI/2007 KR/DIVBINKUM 9 nopember 2007
yang ditangani oleh kepala devisi pembinaan
hukum polri Irjen Polisi Doktor Teguh
Sudarsono 5 mengatakan bahwa pelaporan
pidana yang dilakukan oleh lembaga Finance
atas sangkaan terjadi penggelapan dan
pengalihan baraang jaminnan Fiducia yang
dilakukan oleh debiturnya kepada polisi.

Maka penyidik polri wajib menerima
dan melakukan penyidikan dan tidak boleh
menolak dengan alasan bahwa hal tersebut
adalah masalah perdata hal tersebut sesuai
dengan undang undang no.42 thn.1999 pasal
35 dan 36. Nampaknya surat dari Divbinkum

dimentahkan oleh KABARESKRIM nopol:B/
2110/viii/2009/Kabareskrim tanggal 31
agustus 2009 yang ditandatangani oleh
Komjen Susno adji,SH.MH, Msc tentang
penanganan kasus perlindungan konsumen
diantaranya sebagai berikut:
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur

atas ditariknya jaminan oleh lembaga fi-
nance ketika debitur wanprestasi, tidak
boleh diproses olehpenyidik polri dengan
pasal pencurian, perampasan dan seba-
gainya.

2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga
finance ketika mengetahui debiturnya
melakukan pengalihan unit jaminan tidak
boleh diproses oleh penyidik polri dengan
pasal penggelapan. Untuk tulisan ini
penulis ingin memberikan terjemahan
bebas yakni benda yang oleh undang-
undang atau oleh ketentuan yang berlaku
dan atau oleh yang berkepentingan
diwajibkan dan/atau diperlukan untuk
mendaftar pada instansi atau pejabat yang
ditunjuk

B. KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA
FINANCE PEMEGANG FIDUSIA
MENURUT UU NO 42 TH 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dalam praktik perbankan, yang menjadi
dasar hukum perjanjian kredit adalah kese-
pakatan (konsensualisme) yang tertuang dalam
perjanjian antara bank dengan Debitor,
kesepakatan tersebut didukung beberapa asas
hukum perdata antara lain asas kebebasan
berkontrak (partij otonomi), asas itikad baik
(good faith), asas setiap janji musti dipatuhi
(Pacta sunt Servanda) dan asas kehati-hatian
(Prundential) yang merupakan asas-asas
hukum yang berlaku umum guna menjaga
keseimbangan para pihak untuk saling
memberikan perlindungan, baik Kreditor
maupun Debitor secara bertimbal balik,
karena pada hakikatnya uang yang dipin-
jamkan oleh bank kepada Debitor adalah
uang yang berasal dari penghimpunan dana
dari masyarakat juga. Adapun ketentuan-

5 DR Teguh Sudarsono”perlindungan fidusia“
divbinkum mabes polri
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ketentuan seperti peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kredit
dipakai sebagai pedoman saja, agar kese-
pakatan tidak melanggar undang-undang,
kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan dalam
masyarakat (Pasal 1339 KUHPerdata), kecuali
terhadap jaminan kredit yang telah memiliki
landasan hukum.

Jaminan atau agunan dalam sebuah
perjanjian kredit adalah sesuatu yang mutlak
dalam pemberian kredit, hal ini sejalan
dengan ketentuan perundang-undangan
berlaku, tiada kredit tanpa jaminan. Diper-
lukan jaminan guna menjamin kepastian,
ketertiban dan kelancaran pelunasan utang
Debitor kepada Kreditor. Dalam proses
pemberian kredit, disamping memper-
hatikan jaminan yang bernilai fisik material,
juga diharuskan melihat jaminan yang
bernilai immaterial, hal itu untuk mencegah
kesan bahwa bank hanya mementingkan
jaminan fisik saja. Oleh karena itu dalam
praktik perbankan diperlukan untuk mem-
perhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang
diantaranya adalah:

Prinsip “Five C’s” yang terdiri dari Char-
acter (Kepribadian), Capacity (Kemampuan),
Capital (Modal), Conditions of Economy
(Kondisi Ekonomi), Collateral (Agunan). Betapa
pentingnya jaminan dalam setiap pengam-
bilan keputusan kredit sebagai the last re-
sources dari kepastian pembayaran kembali
pinjaman/utang/kredit oleh Debitor terhadap
bank jika Debitor berada dalam keadaan
macet.

Jaminan kredit yang dalam praktik
dikenal juga dengan istilah agunan, meru-
pakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dan
sebagai salah satu unsur pemberian kredit.
bank dapat saja memiliki keyakinan terhadap
watak, kegiatan bisnis dan kondisi pereko-
nomian, maka sebagai salah satu unsur
kepastian pengembalian atau pembayaran
utang Debitor, maka agunan diperlukan
berbentuk benda, proyek, atau hak tagih yang
dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
benda dapat saja berupa benda bergerak atau

tidak bergerak seperti tanah dan atau
bangunan, benda berwujud atau tidak
berwujud, benda terdaftar atau tidak
terdaftar. Ketentuan tentang benda terdaftar
atau tidak terdaftar semakin mengemuka
setelah berlakunya UUJF. Perkembangan
pemberian jaminan fidusia atas benda tidak
terdaftar.

Semakin meningkat setelah berlakunya
UUJF, dengan mana benda tidak terdaftar
yang menjadi objek pembiayaan perkreditan
bank, khususnya sektor industri dan
perdagangan.

Proses permohonan pendaftaran Ja-
minan Fidusia dimulai dengan pengajuan
permohonan tertulis dalam bahasa Indone-
sia oleh Kreditor penerima fidusia sendiri,
kuasanya atau wakilnya yang lazimnya
dilakukan oleh karyawan Kantor Notaris yang
membuat AJF.

Permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia dilengkapi dengan:
1. Salinan AJF termasuk lampiran jika ada.
2. Surat Kuasa untuk melakukan pendaf-

taran Jaminan Fidusia
3. Bukti pembayaran biaya Pendaftaran

Jaminan Fidusia
Permohonan Pendaftaran Jaminan

Fidusia ditujukan kepada Menteri Hukum
dan HAM RI melalui Kantor Pendaftaran
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan
Pendaftaran Fidusia yang memuat:
1) Identitas pihak Pemberi dan penerima

fidusia meliputi Nama Lengkap, Agama,
Tempat tinggal/tempat kedudukan,
tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,
status perkawinan dan pekerjaan

2) Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia,
naam dan tempat kedudukanNotaris yang
membuat Akta Jaminan Fidusia

3) Data Perjanjian pokok, yaitu macam
perjanjian dan utang yang dijamin dengan
fidusia

4) Uraian mengenai benda yang objek
Jaminan Fidusia: identitas benda, penje-
lasan surat bukti kemilikannnya khusus
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untuk benda inventory (jenis, merek dan
kualitas benda)

5) Nilai Penjaminan
Pejabat yang menerima permohonan,

memeriksa kelengkapan persyaratan
permohonan. Maksud “kelengkapan persya-
ratan permohonan” disini adalah tidak
melakukan penilaian terhadap kebenaran
yang dicantumkan dalam pernyataan
pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi
hanya melakukan pengecekan data, jika data
sudah lengkap, petugas mengecek data yang
tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran
Fidusia, petugas tidak berwenang melakukan
penilaian terhadap kebenaran data yang
tercantum dalam Pernyataan pendaftaran
Fidusia. Tugasnya hanya mencatat Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada
tanggal yang sama dengan tanggal peneri-
maan permohonan pendaftaran kemudian
menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang mencantumkan kata-
kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” kepada
penerima fidusia pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran. Lahirnya fidusia adalah pada
tanggal Jaminan Fidusia dicatat dalam Buku
Daftar Fidusia. Praktiknya tidak demikian,
pemohon memerlukan waktu untuk me-
nunggu cukup lama, mengingat banyaknya
jumlah permohonan pendaftaran dan
keterbatasan petugas.

Dalam praktik banyak sekali diajukan
pertanyaan oleh Debitor, buat apa ancaman
pidana diatur dalam UUJF, bukankah
perjanjian pokok antara Kreditor dengan
Debitor adalah perbuatan Hukum Perdata?.
Pertanyaan tersebut menurut penulis cukup
beralasan, karena walaupun fidusia merupa-
kan masalah keperdataan namun banyak
sekali sisi lemahnya UUJF tersebut, sehingga
diperlukan alat untuk memperkuat kelemba-
gaan. Kadang-kadang hukum yang dibuat
memerlukan alat pemaksa untuk dapat
dilaksanakan khususnya untuk melindungi
pihak-pihak yang beritikad baik, termasuk

pihak Kreditor/penerima fidusia, maka UUJF
memuat ancaman pidana. Kekuasaan sering
bersumber kepada wewenang formal (formal
authority) yang memberikan wewenang atau
kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak
dalam suatu bidang tertentu.6

Dalam rangka memberikan perlin-
dungan terhadap kepentingan Kreditor
penerima fidusia atas kemungkinan penyalah-
gunaan wewenang Debitor pemberi fidusia.
UUJF memberikan ancaman pidana penjara
dan denda. Pasal 35 mengatakan bahwa setiap
orang yang dengan sengaja memalsukan,
mengubah, menghilangkan atau dengan cara
apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh
salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian
Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pal-
ing lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak
Rp. 100.000.000,-

Dengan menyebut kata “setiap orang”
dapat dipahami bahwa sanksi tersebut
ditujukan kepada Debitor pemberi fidusia
dan Kreditor penerima fidusia. Ketentuan ini
hanya tertuju kepada pemberian Jaminan
Fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan
ketentuan UUJF saja.

Sanksi pidana yang khusus ditujukan
kepada pemberi fidusia terdapat dalam Pasal
36 yang mengatakan bahwa pemberi fidusia
yang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa
persetujuan tertulis lebih dahulu dari
penerima fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling.

Buat para Debitor bank yang penulis
rekam, ancaman pidana tersebut cukup
efektif guna memberikan perlindungan
kepada bank sebagai Kreditor dan penerima
fidusia. Suatu ketika, untuk menegakkan
hukum diperlukan paksaan bagi penataan

6 Mocktar kusumo atmojo “konsep-konsep hukum dalam
pembangunan”
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ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan
bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi
penegakannya. Tanpa pemaksaan hukum itu
tidak lain hanya merupakan kaedah sosial
yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya
hukum berbeda dengan kaedah sosial
lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk
paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan
memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai
cara maupun ruang gerak atau pelaksa-
naannya oleh hukum.7

Perkap nomor: 8 th 2011 tentang
pengamanan eksekusi jaminan fidusia

Perkap ini merupakan solusi bagi
kepentingan pihak debitur dan pihak kreditur
yang selama ini karena ada keterlibatan debt
colector (penagih utang) yang berperilaku
meresahkan saat terjadi sengketa fidusia
diantara kedua belah pihak. Hal itu ditempuh
mengingat upaya hukum penyelesaian
sengketa perdata itu terlalu lama prosesnya.

Perkap ini bisa memberikan akses positif
bagi lembaga keuangan, sehingga kredit
kredit yang macet yang dijamin barang
bergerak maupun barang tidak bergerak
dapat segera Terselesaikan dengan maksimal.

Perkap no 8 th 2011 (lembaran berita
negara RI nomor 360 thn 2011)dibuat atas
dasar analisa dan evaluasi terhadap kejadian
yang berkembang dalam masyarakat.

Kedudukan Kreditor menurut UUJF
Berdasarkan kepercayaan, Kreditor

penerima fidusia wajib mengembalikan hak
milik atas benda objek Jaminan setelah pihak
Debitor pemberi fidusia melunasi utangnya.
Menurut sistem hukum jaminan, Kreditor
tidak diperbolehkan menjadi pemilik dari
benda jaminan setelah Debitor lalai melunasi
utangnya (wanprestasi). Kreditor penerima
fidusia hanya berhak menjual secara umum
benda jaminan dan hasil penjualannya
dipergunakan untuk melunasi utang Debitor.
Prinsip ini sudah tepat, karena tujuan para
pihak adalah mengadakan jaminan, bukan

penyerahan hak milik dalam arti yang
sesungguhnya.

Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah
Agung dalam putusannya Nomor 1500/K/Sip/
1978 yang mengadili perkara kasasi antara
bank Negara Indonesia 1946 melawan Fa.
Megaria, antara lain, mempertimbangkan
bahwa dalam hal Debitor tidak memenuhi
kewajibannya pada waktu yang diper-
janjikan, maka Kreditor tidak boleh mendaku
benda tersebut dan hanya bisa menjual benda
jaminan tersebutdi muka umum (Pasal 1155
dan 1156 KUHPerdata) dan dari hasil itu
Kreditor memperhitungkan sisa utang dari
Debitor8

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah
Agung tersebut, ketentuan-ketentuan gadai
dapat dipergunakan untuk fidusia. Ketentuan
KUHPerdata Pasal 1155 dan 1556 dapat
dijadikan dasar bagi pelaksanaan hak
Kreditor atas benda jaminan apabila Debitor
lalai memenuhi kewajibannya.

Mengenai kedudukan Kreditor, sebelum
Debitor lalai memenuhi kewajibannya, dapat
dipahami melalui pertimbangan putusan
Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan
bahwa penyerahan hak milik kepada Kreditor
dalam fiduciare eigendomsoverdracht tersebut
bukanlah suatu penyerahan hak milik yang
sesungguhnya seperti dalam jual beli dan
sebagainya sehingga Kreditor tidak akan
menjadi pemilik yang penuh (volle eigenaar).
Ia hanyalah seorang “bezitloos eigenaar” atas
benda-benda tersebut, dan karenanya sesuai
dengan maksud dan tujuan perjanjian
tentang jaminan itu sendiri, sedangkan
kewenangan Kreditor hanyalah setaraf
dengan kewenangan yang dimiliki seorang
yang berhak atas benda jaminan (zakerheids
gerechtigde)9.

Kreditor tidak dapat menjual atau
mengalihkan benda jaminan terhadap pihak

7 Ibid

8 Oey hoey tiong ”fidusia sebagai jaminan unsur unsur
perikatan”

9 Proyek yurisprodensi “perkembangan putusan
fidusia dalam yurisprodensi”
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ketiga, sebelum Debitor lalai memenuhi
kewajibannya, karena tujuan Kreditor dan
Debitor adalah mengadakan jaminan. Kalau
ternyata Kreditor menjual benda jaminan,
maka pembeli tidak mendapat perlindungan
Pasal 1977 KUHPerdata. Dengan perkataan
lain jual beli tersebut dapat dibatalkan, karena
Pasal 1977 KUHPerdata hanya memberikan
perlindungan kepada pembeli yang beritikad
baik. Pembeli disini dapat dikatakan tidak
beritikad baik, karena kalau ada itikad baik,
tentu ia akan menanyakan penjual mengapa
menjual benda yang ada di bawah penguasa-
an orang lain. Pembeli tidak melakukan hal
itu, maka. pembeli dapat digolongkan sebagai
orang yang tidak beritikad baik dan Debitor
dapat menuntut pembatalan jual beli itu. Lain
halnya apabila Debitor yang menjual benda
inventaris yang dijadikan Jaminan Fidusia.
Pembeli disini dilindungi oleh ketentuan
Pasal 1977 KUHPerdata, karena ia sebagai
pihak ketiga boleh menganggap bahwa pihak
yang menguasai benda sebagai pemilik dan
tidak ada kewajiban baginya untuk menyeli-
diki status benda yang akan dibeli terlebih
dahulu. Jadi jual beli yang dilakukan antara
Debitor dengan pihak ketiga adalah sah.
Kreditor dalam hal ini dapat menganggap
Debitor telah melakukan wanprestasi dan
selanjutnya ia dapat membatalkan perjanjian
pemberian kredit serta mewajibkan Debitor
membayar utangnya secara sekaligus.

Disini Debitor telah melakukan penye-
rahan benda yang dikuasainya secara nyata.
Jadi jelas bahwa kedudukan Kreditor
penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang
jaminan. Kewenangan Kreditor penerima
fidusia sebagai pemilik hanya terbatas pada
kewenangan yang masih berkaitan dengan
jaminan itu sendiri. Karena yang dijaminkan
itu adalah berupa hak milik, maka Kreditor
yang berkedudukan sebagai penerima
Jaminan Fidusia, dapat melakukan tindakan
yang dimiliki oleh seorang pemilik, misalnya
melakukan pengawasan atas benda jaminan.
Pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan
mengingat Kreditor sebagai penerima

jaminan hak milik tidak menguasai sendiri
benda jaminan. Kreditor sebagai orang yang
berkepentingan atas benda jaminan, tetapi
kewenangan atas benda jaminan itu dikuasa-
kan kepada Debitor. Oleh karena itu adalah
wajar apabila Kreditor mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan atas benda
jaminan10

Dengan kedudukan sebagaimana terse-
but di atas, kemungkinan Kreditor penerima
fidusia akan menghadapi risiko, antara lain
dalam bentuk:
a. Debitor ingkar janji (wanprestasi), artinya

Debitor tidak mengembalikan uang
pinjaman setelah sampai pada waktu yang
disepakati.

b. Debitor tidak menyerahkan benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dalam
rangka pelaksanaan eksekusi

c. Debitor mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan kepada pihak lain benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang
tidak merupakan benda persediaan.

d.  Debitor pemberi fidusia melakukan
fidusia ulang

e. Debitor tidak mengganti objek Jaminan
Fidusia dengan objek yang setara

f. Debitor dinyatakan pailit dan atau
dilikuidasi oleh Pengadilan Niaga

Terhadap kemungkinan terjadinya risiko
tersebut, UUJF sudah mengantisipasinya.
UUJF sudah memberikan rambu-rambu
yang akan melindungi kepentingan Kreditor
penerima fidusia terhadap kemungkinan
terjadinya risiko tersebut.

C. SIMPULAN
Perjanjian kesepakatan antara debitur

dan kreditur dalam suatu lembaga finance,
maka terlibatlah kedua belah pihak lembaga
hukum yang mengatur tentang tata cara bagi
terciptanya aliran dana dalam bentuk kredit.
Sebenarnya telah bertemu pula dua kepen-
tingan masing-masing mempunyai tujuan

1 0 Oey hoey tiong Op.Cit. hal 49

Eko Iswahyudi, Kedudukan Hukum Lembaga Finance Pemegang Fidusia Menurut UU No. 42 Th. 1999...
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berbeda, pihak debitur menginginkan kredit
dengan cepat, dilain pihak kreditor memer-
lukan kepastian dan pengamanan terhadap
pengembalian uang yang dipinjam melalui
kredit sesuai kesepakatan antara debitur
dengan kreditur.

Dalam klausal perjanjian tersebut
dianggap sah jika, isi perjanjian sudah
disetujui antara debitur dan kreditur,adanya
kewenangan dan sebab-sebab yang halal, dan
dianggap sebagai undang-undang kedua
belah pihak selama kedua belah pihak tidak
cedera janji (wanprestasi)sesuai pasal 1365
KUH perdata.

Namun setelah klausal antara kreditur
dengan debitur tersebut terjadi banyak
diantaranya, salah satu dari kedua belah pihak
yang melakukan wanprestasi sehingga pihak
yang dirugikan melakukan tindakan, dengan
cara menggunakan jasa depkolector, dengan
perlakuan sebagian besar menggunakan
kekerasan dengan tujuan penyelesaian
namun tambah timbul masalah.

Terkait dengan lembaga-lembaga terse-
but pemerintah telah menerbitkan undang-
undang no.42 th.1999 tentang jaminan fidusia
yang mengatur tentang perlindungan barang
jaminan,namun selama ini masih banyak
lembaga-lembaga finance yang tidak mendaf-
tarkan barang jaminanya dengan alasan
sulitnya birokrasi pengurusannya untuk
mendapatkan sertifikat fidusia, dan juga

biaya pendaftaran yang mahal sehingga
mengambil jalan pintas dengan mengguna-
kan jasa depkolector.

DAFTAR BACAAN

TIONG OEY HOY. Fidusia sebagai jaminan
unsur unsur perikatan cet 2. Jakarta:Ghalia
Indonesia 1985.

Sutan remy syahdemi “hak jaminan dan
kepailitan” jurnal hukum bisnis.

Seminar hukum jaminan,BPHN departemen
hukum, 9-11 Oktober 1978

Majalah bhayangkara (sosialisasi perkap no
8 th 2011) edisi oktober 2011.

Kusumaadmaja,Moctar. Konsep konsep hukum
dalam pembangunan, Bandung Alumni
2002.

Undang-undang no 10 th 1998 tentang
Perbankan.

Undang undang no 42 th 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Kitab undang-undang hukum perdata (BW)
R Subekti,dan R Tjitra Sudibyo
citrapadnya para mita: Jakarta 2003.




