
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Dalam rangka mengamankan kedudukannya sebagai kreditor di dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan konsumen 

memasukkan klausul mengenai pembebanan jaminan fidusia, adanya kuasa menjaminkan 

secara fidusia, adanya kuasa penarikan dan penjualan serta klausula asuransi. Disamping 

itu, kuasa menjaminkan secara fidusia juga tidak mendapat pengaturan di dalam UUJF 

sehingga kekuatan hukumnya tidak begitu kuat dalam mengamankan kedudukan kreditor 

apabila tidak dijalankan untuk dibuatkan akta notariil dan didaftarkan. Adanya kuasa 

penarikan dan penjualan juga dirasa masih kurang aman karena hak milik objek 

pembiayaan berada di debitor selama jaminan fidusia tersebut tidak lahir. Jika demikian, 

penarikan kendaraan apabila debitor wanprestasi dengan dasar kuasa tersebut tidak dapat 

serta merta dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena harus ada kerelaan dari pihak 

debitor untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada kreditor. Jika kreditor memaksa 

untuk mengambil kendaraan tersebut, maka kreditor dapat dikenakan tuntutan hukum 

Dalam hal debitor wanprestasi, objek jaminan yang diikat dengan akta dibawah tangan 

dan tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan UUJF 

dikarenakan tidak diterbitkannya sertifikat jaminan  fidusia sehingga jaminan fidusia 

tidak lahir. Penarikan kendaraan objek pembiayaan apabila debitor wanprestasi atas dasar 

surat kuasa penarikan dan penjualan juga dirasa kurang benar karena surat kuasa tidak 

memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan maupun grosse 

acte tapi digunakan untuk menarik kendaraan objek pembiayaan atas dasar wanprestasi. 
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Perusahaan pembiayaan konsumen berdalih bahwa dengan adanya surat kuasa penarikan 

dan penjualan tersebut, berarti debitor telah mengikatkan diri dan menyetujui isi dari surat 

kuasa tersebut dengan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Namun surat kuasa 

seperti ini diluar dari konteks surat kuasa pada umumnya. Jika berdasarkan pada 

ketentuan UUJF, mengenai penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan, ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan apabila fidusia 

tersebut telah didaftarkan dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. 
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