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Seperti yang telah terjadi dalam dunia usaha bahwa sebelum menyalurkan kredit 
kepada masyarakat, bank selalu meminta jaminan untuk memberikan rasa aman. 
Mengingat uang yang akan diberikan dalam jumlah besar. Perjanjian jaminan 
tersebut merupakan perjanjian ikutan (assessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu, 
perjanjian kredit. Jaminan yang digunakan oleh bank, yaitu jaminan kebendaan. 
Jaminan kebendaan ini akan menimbulkan hak kebendaan bagi pihak bank 
sehingga bank berposisi sebagai kreditur preferen, yaitu kreditur yang 
didahulukan daripada kreditur konkuren dalam pelunasannya. Jaminan kebendaan 
ini dibuat untuk mengcover jaminan perorangan yang diberikan secara langsung 
oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 Burgerijk Wetboek (BW) tanpa 
diperjanjikan terlebih dahulu namun hanya memberikan posisi bank sebagai 
kreditur konkuren. Hal ini tentu saja membuat kreditur merasa tidak aman karena 
kreditur harus berkonkurensi dengan kreditur lainnya dalam pelunasan apabila 
debitur wanprestasi dan mempunyai hutang lebih dari 1 (satu) kreditur. Dalam 
dunia usaha dikenal bermacam-macam lembaga jaminan kebendaan, yaitu gadai, 
hipotik, hak tanggungan, fidusia. Skripsi ini akan mengkaji lebih mendalam 
mengenai beberapa norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 
Jaminan Fidusia sebab dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut terdapat 
beberapa Pasal yang menimbulkan silang pendapat di antara para ahli hukum. 
Pada Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa adanya 
larangan untuk melakukan fidusia ulang karena penjelasan Pasal tersebut 
menyebutkan hak kepemilikan debitor telah beralih kepada kreditor. Padahal 
dalam Hak Tanggungan dimungkinkan adanya pemegang Hak Tanggungan I, II, 
III, dan seterusnya selama nilai dari obyek Hak Tanggungan masih dimungkinkan 
untuk dijaminkan ulang. Namun, pada Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia 
menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena menyebutkan 
“Apabila....lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka....”. Ketentuan 
Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia seolah memberikan asas prioritas pada 
pemegang Jaminan Fidusia I dan mengakui adanya perjanjian jaminan fidusia II, 
III, dan seterusnya seperti norma yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan selanjutnya disebut Undang-
Undang Hak Tanggungan. Terkait hal tersebut Penulis mengangkat isu hukum 
yang antara lain adalah apakah fidusia ulang yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-
Undang Jaminan Fidusia karena dalam penjelasannya hak kepemilikan debitor 
telah beralih kepada kreditor sesuai dengan makna hak milik dalam Pasal 570 BW 
dan pemahaman konsep dalam hukum jaminan serta bagaimana perlindungan 
hukum bagi para kreditor pemegang jaminan fidusia jika atas benda yang sama 
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