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KATA PEBGANTAR

Dengan noma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pe- 
nyayang serta segala puji dan syukur say a panjatkan keha- 
dirat Illahi atas rakhmad dan karuniaNya, sehingga say a 
dapat berhasil menyusun skripsi ini setelah melewati be- 
berapa kesulitan* Kesulitan-kesulitan ini disebabkan 
karena skripsi ini merupakaa hal yang baru bagi saya dan 
juga karena terbatasnya pengetahuan yang saya miliki.

Skripsi ini bukanlah dibuat oleh sarjana hukum 
yang dari pengalaman-pengalemannya terdorong untuk me- 
nulis karangan, melainkan hanya merupakan tulisan seorang 
mahasiswi untuk memenuhi sebagian dari pada syarat-syarat 
dan tugas guna mencapai gelar sarjana hukum pada iPakulta* 
Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari bahwa skripsi saya ini banyak meng- 
andung kekurangan-kekurangan dan ketidak sempurnaan. 
Kiranya hal yang demikian ini dapat dipahami berhubung 
dengan terbatasnya pengetahuan yang saya miliki.

Berkat bimbingan Bapak dosen pembimbing maka akhir 
nya selesailah juga skripsi ini. Oleh karena itu sudah se- 
layaknya dan sewajarnya saya menggunakan kesempatan ini 
untuk menyatakan penghargaan setinggi-1ingginya serta 
terima kasih yang sebesar-besaraya kepada:
1. Bapak Rudhi Prasetya, S.H. dan Bapak Samzari Boentoro, 

S.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesa-
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bar an dan kebijaksana&n telah membimbing saya*
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, para 

guru besar, dosen-dosen serta asisten dosen yang te
lah member! bekal ilmu pengetahuan yang, tidak temilai 
hargazxya kepada saya.

3* Rekan-rekan sekuliah yang telah meminjamkan buku-buku- 
nya dan memberikan petunj uk-petunjuk serta saran-saran 
yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.

4. Segenap karyawan di Perpustakaan yang telah memberik«n 
fasilitas-fasilitas yang saya perlukan*

5. Ayah (almarhum) dan ibu yang tercinta yang sangat be- 
sar jasanya dal am kelangsungan studi saya, juga yang 
mendorong dan mendoakan sehingga saya dapat mencapai 
apa yang saya cita-eitakan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang berli- 
pat ganda kepada semua yang telah seya sebutkan di atas, 
atas kebaikan-kebaikan beliau serta melimpahkan rakhmad, 
taufik dan hidayahnya sesuai dengan amal kebaikannya.

Surabaya, 18 April 1981 ♦
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P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan
Dalam tulisan saya ini, saya akan membahas bebera- 

pa segi saja dari lembaga jaminan Fiduciair Eigendoms 
Overdracht (Fiducia). Adapun yang menjadi masalah atau 
pokok permasalahannya adalah: dapatkah barang tidak ber- 
gerak difiduciakan?

Praktek perbankan di Indonesia mengakui dan me- 
mungkinkan bahwa fiducia dapat diadakan atas barang ber- 
gerak maupun barang tidak bergerak. Akan tetapi pendapat 
dunia peradilan mengatakan bahwa fiducia atas barang 
tidak bergerak adalali tidak sah dan batal demi hukum* Hal 
tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan ^Tinggi Sura
baya tanggal 22 Maret 1951 nomor 158/1950/Pdt. dan Kepu- 
tusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 nomor 372K/ 
Sip/1971.

2. Alasan Pemilihan Judul
Saya sengaja memilih judul tersebut di atas karena 

dalam lalu lintas pengadaan modal, lembaga jaminan fiducia 
adalah salah satu sarana yang banyak dipergunakan dalam 
penyaluran kredit. Hal tersebut mungkin disebabkan karena 
lembaga jaminan fiducia tersebut mempunyai ciri-ciri ter- 
•sendiri yang banyak menguntungkan debitur dan juga cara
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peningkatan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam 
lembaga fiducia lebih sederhana dan murah biayanya dari 
lembaga-lembaga jaminan lainnya.

3* Tu,juan Penulisan

Sebagai bangsa Indonesia dengan sedikit bekal pe- 
ngetahuan yang saya miliki baik yang saya peroleh melalui 
perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan 
dari bacaan-bacaan lain serta buku-buku di perpustakaan 
saya mencoba untuk mengadakan pembahasan ini dengan ha- 
rapan dapat berguna bagi saya sendiri maupun sebagai per- 
bendaharaan koleksi buku-buku perpustakaan dan juga ber
guna bagi pembentukan suatu hukum jaminan sesuai dengan 
kehidupan sosial budaya dari seluruh bangsa Indonesia,

4* Metodologi
a. Pendekatan masalah.

Dengan menguinpulkan pendapat-pendapat serta ke- 
terangan-keterangan dari beberapa sarjana yang bertalian 
dengan permasalahannya. 

b. Sumber data.
Data-data diambil dari bahan kuliah, buku-buku, 

majalah-majalah yang tersedia di perpustakaan, yang ada 
kaitannya dengan pokok permasalahan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
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Mengumpulkan bahan—bahan dengan membaca buku-buku, - 
bacaan-bacaan serta surat-surat keputusan dan surat Edar- 
an yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara,

d. Analisa data.
Dalam menganalisa data, saya memp ergunakan met ode 

comparative yaitu dengan membaca dan mempelajari uraian— 
ureu.an, pandangan-pandangan serta pendapat-pendapat dari 
para cendekiawan dan sarjana-sarjana yang berhubungan - 
dengan permasalahan, kemudian saya mencoba untuk memper- 
bandingkan dan membahasnya serta mencoba untuk mencari 
persesuaian pendapat tersebut, kemudian saya mencoba un
tuk memberikan saran-saran dan kesimpulan.

5« Sistematika dan Pertanggung.iawabann.va
Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini 

maka setiap masalah akan saya uraikan dalam bab demi bab 
secara terperinei dan saling berhubungan sehingga merupa- 
kan pembahasan yang sistematis.
Bab XI P,E.O sebagai sal ah satu jaminan untuk memperoleh 

Kredit.
Dalam bab ini akan saya uraikan pengertian dari 

F.E.O*, sejarah dari timbulnya F.E.O. dan sifat dari P.E.O. 
Bab XXX Pelaksanaan P.E.O. dalam Praktek*

Dalam bab ini akan saya uraikan tentang pelaksana
an fiducia dalam praktek barang-barang yang biasa dijamin- 
kan secara fiducia dan klausula-klausula yang biasa dican-
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tumkan dalam per^janjian fiducia.
Bab IV Masalah P.E.O. Dewasa Ini.

Dal am bab ini akan saya bahas masalah yang ter da- 
pat daleun lembaga fiducia terutama mengenai fiducia ter- 
hadap barang tidak bergerak.
Bab V Kesimpulan dan Saran*

Dal am bab ini saya akan memberikan kesimpulandan 
saran-saran.
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P.E.O SEBAGAI SALAH SATU BENTUK JAMIHAN UNTUK 
HEMPEROLEH KREBIT

1. Pengertian P.E.O.
Fiduciare Eigendoms Overdracht (disingkat P.E.O.)

adalah suatu bentuk lembaga perjaminan baru yang tumbuh
dalam masyarakat. Oleh para ahli hukum dan dalam praktek
peradilan P.E.O. ini lazim disebut dengan fiducia saja.
Mungkin hal tersebut sesuai dengan lafaz pengucapan baha-
sa Indonesia.

Pengertian dari fiducia (P.E.O.) ini sebetulnya
tidak 3auh berbeda dari pengertian pand (gadai) yang di-
muat dalam pasal 1150 BY/ yang berbunyi:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpi- 
utang atas suatu barang yang bergerak, yang diserah
kan kepadanya oleh seorang berpiutang atau seorang 
lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan ke- 
pada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan d'aripada orang- 
orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya 
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. *

Adapun konstruksi yuridis dari fiducia ini dapat
diterangkan sebagai berikut:

a. selama perjanjian hutang-hutang berlangsung, hak 
milik dari barang jaminan diserahkan kepada kre- 
ditur;

b. kemudian diperjanjilcan bahwa barang jaminan oleh 
kreditur diserahkan kembali kepada debitur tetapi 
dalam hal ini debitur menguasai barang tersebut
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tidak lagi sebagai pemilik (pemegang hak eigendom) 
akan tetapi hanya sebagai pemakai (penyxmpan).1
Pada fiducia ini penyerahan barang jaminan oleh 

debitur kepada kreditur tidak dilakukan secara nyata, 
akan tetapi dilakukan dengan cara constitutum possessorium 
(penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan ba- 
rangnya oleh debitur). Karena hak milik barang jaminan 
tersebut oleh debitur telah diserahkan kepada kreditur ma- 
ka kedudukan yuridis dari kreditur adalah sebagai pemilik 
sehingga apabila debitur dengan sengaja mengasingkan ba
rang jaminan tersebut, debitur dapat dituntut di muka

ppengadilan berdasarkan penggelapan barang milik kreditur.
Perikatan fiducia dapat pula dxkatakan sebagai per

ikatan penyerahan hak milik yang bersyarat, artxnya pe
nyerahan itu dikaitken pada suatu syarat, bahwa hak mi
lik yang telah diserahkan tersebut haruslah dikembalikan 
lagi kepada debitur dalam hal debitur telah melaksanakan 
prestasinya. Adapun penyerahan kembali hak milik atas ba
rang jaminan oleh kreditur kepada debitur dilakukan secara 
tangan pendek (levering met de korte hand), artinya tidak 
perlu diserahkan secara phisik karena barang jaminan ter
sebut sebelumnya sudah berada pada lcekuasaan debitur.

Apabila debitur wanprestasi maka kreditur dengan 
cara mengajukan gugat revindikasi melalui pengadilan da
pat menguasai kembali barang yang difiduciakan kepadanya 
tersebut. Pada saat itulah sxfat yuridis dari tanggungan 
fiducia berubah menjadi tanggungan pand (gadai) dan hak
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kreditur atas barangnya yang semula bersifat hak eigendom 
sebagai tanggungan berubah menjadi hak bezit sebagai tang- 
gungan, atau dengan perkataan lain hak fiducia berubah 
menjadi hak pand (gadai) sehingga pasal 1151 s/d pasal 
1160 BW berlaku sepenuhnya baginya.-^

Dapatlah dikatakan bahwa fiducia pada hakekatnya 
adalah gadai, akan tetapi dengan dimodulir bahwa barang 
jaminan tetap berada di tangan debitur.^

2. Timbulnya F.E.O.
Sebagai alasan utama yang banyak dikemukakan oleh 

para ahli hukum mengenai penyebab timbulnya lembaga F.E.O. 
(fiducia) adalah karena ketentuan undang-undang yang meng- 
atur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak 
memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak dapat mengikuti 
perkembangan perekonomian.

Adanya ketentuan pada gadai yang mensyaratkan bah
wa kekuasaan atas barang yang digadaikan harus pindah/ber- 
ada pada kekuasaan pemegang gadai (syarat in bezitstelling) 
sebagaimana diatur dalam pasal 1152 (2) BV/ merupakan ham- 
batan bagi gadai atas barang-barang bergerak karena pem
ber i gadai tidak dapat mempergunakan barang-barang terse
but untuk keperluan sehari-hari* Kesulitan tersebut lebih 
terasa lagi bagi pihak yang membutuhkan kredit untuk mem- 
perluas usahanya akan tetapi barang bergerak yang hendak
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dijadikan jaminan bagi kreditur tersebut merupakan alat 
utama yang dipergunakan untuk menjalankan perusahaan, 
Apabila barang tersebut berpindah ke tangan kreditur maka 
otomatis kegiatan perusahaan akan terhenti, sehingga a- 
kan sia-sia pula kredit yang diperolehnya.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas timbullah kea- 
daan baru, dimana debitur menyerahkan barang yang dijadi- 
kan jaminan secara constitutum possessorium. Ternyata 
praktek demikian diakui oleh dunia peradilan. Pengakuan 
tersebut tercermin dalam putusan Hoge Raad Belanda ter- 
tanggal 25-1-1929, yang dikenal dengan mama Bierbrouwerij 
Arrest.

Adapun duduk perkaranya kira-kira adalah sebagai 
berikut: Seorang pengusaha kedai kopi memerlukan kredit, 
akan tetapi harta kekayaannya yang pantas dijadikan jamin- - 
anhanyalah alat-alat kedai kopi tersebut - yang diperlu- 
kan untuk usahanya sehari-hari. Bagaimana caranya agar 
ia dapat memperoleh\ kredit? Oleh seorang pengacara yang 
lihai dibuatlah akal-akalan agar ia dapat memperoleh kre
dit tanpa barang yang pantas dijadikan jaminan tersebut 
(yaitu alat-alat kedai kopi) diserahkan kepada kreditur 
untuk dijadikan jaminan hutang. Adapun caranya adalah 
membuat perjanjian meniru sejenis perjanjian gadai yang 
dikenal dalam hukum Romawi yang dinamakan fiducia. Dalam 
perjanjian fiducia ini barang jaminan diserahkan dengan
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hak milik kepada kreditur, tetapi dengan syarat (stipula.- 
tio) bahwa barang jaminan tersebut harus diserahkan kepa
da debitur setelah hutangnya lunas. Jadi selama debitur 
belum melunasi hutangnya, kreditur merupakan pemilik atas 
barang jaminan karena kreditur merupakan pemilik atas ba
rang jaminan. Konselcwensinya adalah kreditur (pemilik) 
tersebut berhak melakukan tindakan-tindakan selanjutnya 
terhadap barang tersebut, misalnya meminjamkan kepada • de
bitur.

Dengan meniru perjanjian fiducia yang diken&l da
lam hukum Romawi tersebut akhirnya pengusaha kedai kopi 
tersebut memperoleh kredit. Kemudian sewaktu timbul seng- 
keta serta walaupun mendapat tantangan dari dunia per- 
adilan yang menolak cara-cara tersebut karena dianggap 
sebagai Wetsonduiking, karena menyimpang dari ketentuan 
pasal 1152 (2) BW, akhirnya Hoge Raad menerimanya dengan 
alasan kebutuhan sehari-hari di bidang lalu lintas per- 
dagangan semakin berkembang, yang lain sifatnya daripada 
ketika lahirnya BW.

Dari pertimbangan Hoge Raad dapat disaksikan bahwa 
peralihan hak milik atas barang-barang bergerak selaku ja
minan hutang tidak bertentangan dengan undang-undang, ti
dak merupakan Y/etsonduiking yang tidak halal dan juga ti- 

. dak bertentangan dengan kesusilaan*
Sejak Arrest tersebut perjanjian demikian diberi 

•nama Fiduciare Eigendoms Overdracht disingkat P.E.O;
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artinya penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (Fi
ducia = kepercayaan). ̂

3* Sifat Perjanjian F.B.O.
Tujuan utama dari lembaga perjaminan fiducia serta 

lembaga-lembaga perjaminan yang lain (gadai, hipotik dan 
credit verband) adalah agar kredit yang telah diberikan 
oleh pihak kreditur terjamin akan dapat dilunasi oleh de
bitur dalam waktu serta syarat-syarat yang telah ditentu- 
kan bersama, jadi lembaga jaminan tersebut merupakan sa- 
rana untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan 
kepada debitur apabila debitur wanprestasi, yaitu dengan 
jalan menjual barang yang dijadikan jaminan dan hasilnya 
diambil secukupnya oleh kreditur untuk pelunas hutang de
bitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.

Ditinjau dari tujuan lembaga perjaminan tersebut, 
dapatlah disimpulkan bahwa adanya perjanjian perjaminan 
tentu disebabkan karena adanya perjanjian hutang piutang, 
dengan kata lain perjanjian perjaminan tersebut bersifat 
accesoir (accesoir berarti mengikuti).

Jadi dalam hal ini terdapat dua macam perjanjian,
yaitu;
1. perjanjian hutang piutang, yang merupakan perjanjian 

pokoknya;
2* perjanjian per jaminannya, yang mengikuti perjanjian 

pokok tersebut yang berisi perbuatan-perbuatan/tindak- 
an-tindakan apa yang berhak dilakukan oleh kreditur
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apabila di kemudian hari debitur tidak dapat memenuhi 
kewajiban yang dimuat dalam perjanjian pokok tersebut, 
misalnya debitur tidak dapat membayar hutangnya.

Karena sifatnya yang accesoir tersebut maka antara 
perjanjian pokok dan perjanjian ikutannya saling mengikat 
dan tidak dapat dipisahkan* Dengan demikian apabila per- 
penjian pokoknya telah musnah, misal dengan dilunasinya 
hutang maka demi hukum berakhir/musnah pula perjanjian per- 
jaminannya, sehingga barang yang dijaminkan secara fiducia 
tersebut kembali kepada debitur. Tetapi selama hutangnya 
belum terbayar lunas, maka perjanjian per jaminan masih te
tap berlaku.

Tentang pelaksanaannya, mana yang dibuat lebih da- 
hulu, apakah perjanjian pokoknya (hutang piutang) ataukah 
perjanjian fiducianya, tidak menjadi masalah.

Dalam praktek perbankan dewasa ini kebanyakan Bank 
mengharuskan agar perjanjian fiducianya dibuat terlebih da- 
hulu, baru kemudian dibuat perjanjian hutang piutangnya.
Hal tersebut di das ark an pada p ertimbangan Bank yang meng- 
inginkan adanya kepastian untuk pengamanan kredit yang di- 
berikan, sehingga Bank akan merealisir kreditnya setelah 
ada jaminan yang pasti*-

*^Rudhi Prasetya, Lap or an Penelitian Kedudukan Hukum 
Bank, Pusat untuk Studi Hukum dan Pembangunan Pakultas Hu
kum Universitas Airlangga, 1975, h* 55.
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2Sumardi Mangtinkus umo» Pembahasan terhadap Kertas 
Ker.ia Masai ah. Fiducia. Gadai den Bentuk Jaminan lainniFa 
Dalam Praktek Perkre ditan, BPHN. Jakarta. 1978, h, 172.

3I b i d.. h. 173.
4Rudhi Prasetya, loc, cit«

^Djasadin Saragih, Daaar-dasar Hukum Perdata In- 
ternasional. jilid I, Alumni, Bandung, 1974, h. 96.
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PELAK5MAAN P.E.O. DALAM PRAKTEK

Bentuk perjanjian fiducia banyak dipergunakan oleh 
Bank pemerintah maupun Bank swasta dalam pemberian kredit- 
nya, meskipun secara teoritis bentuk perjaminan fiducia 
tersebut mengandung kemungkinan-kemungkinan kerugian,dan 
resiko yang tidak menguntungkan bagi Bank.

Adapun kemungkinan-kemungkinan kerugian dan resiko 
yang-tidak menguntungkan bagi Bank tersebut, adalah:
a. karena barang jaminan tetap dalam penguasaan debitur, 

maka kreditur kurang aman dan kurang mendapatkan per- 
lindungan;

b. karena tidak adanya kewajiban mendaftarkan maka Bank 
atau orang lain tidak mungkin mengetahui bahwa barang

♦

tersebut telah difiduciakan.
Sedang pihak debitur banyak yang menyukai bentuk perjamin
an fiducia tersebut karena prosedur perjaminan fiducia 
lebih mudah dan lebih murah apabila dibandingkan dengan 
bentuk perjaminan yang lain, dan alasan yang utama adalah 
karena perjaminan dengan fiducia yang tertuju terhadap ba
rang bergerak, debitur tetap dapat menguasai barang yang 
difiduciakan untuk usaha sehari-hari serta tujuan untuk 
memperoleh kredit tercapai.

Dalam praktek perbankan perjanjian fiducia senantia- 
sadibuat dalam bentuk tertulis, baik secara di bawah ta-
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ngan maupun secara notariil. Dalam perjanjian fiducia 
tersebut ditegaskan bahwa sebagai jaminan atas pemberian 
kredit oleh Bank besgrta bung a. dan beaya yang harus diba- 
yar oleh debitur, ditunjuk barang-barang tertentu sebagai 
jaminan. Barang-barang yang ditunjuk sebagai jaminan ter
sebut dimuat dalam suatu daftar perincian tersendiri dan 
dilsmpirkan pada perjanjian fiducianya, sehingga lampiran 
daftar barang-barang yang akan difiduciakan tersebut me
rupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjan
jian fiducianya.

Keterangan/pernyataan dari debitur bahwa ia wenang 
untuk menguasai barang-barangnya dan wenang menyerahkan 
hak milik atas barang-barang tersebut harus dimuat dalam 
setiap perjanjian fiducia, hal ini untuk kepastian hukum. 
Adapun barang-barang yang dijadikan jaminan secara fiducia 
ini dalam praktek perbankan umumnya berupa barang-barang 
bergerak yaitu barang-barang inventaris, barang-barang da- 
gangan, mesim-mesin dan kendaraan bermotor.

Apabila kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan 1 
dalam ikatan fiducia, maka BPKB (Buku Pemilik Kendaraan 
Bermotornya)nya harus diserahkan pula kepada Bank untuk di- 
simpan Bank. Hal ini merupakan sayarat mullak sebab apa
bila Bank tidak menentukan syarat-syarat demikian, dan 
kemudian debitur menjual kendaraan tersebut kepada pihak 
ketiga dengan menyerahkan BPKB tersebut, maka pihak ketiga ■ 
ini dapat dianggap_ sebagai pembeli dengan etiket baik se-
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hingga akan dilindungi oleh undang-undang. Apabila BPKB 
tersebut telah diserahkan kepada Bank dan debitur tetap 
menjual kepada pihak ketiga setelah terlebih dahulu me- 
minta BPKB yang baru kepada pihak yang berwenang dengan 
alasan BPKB yang lama hilang, maka dalam hal jnj debitur 
dapat dituntut karena tindakan pidana, yaitu penggelapan 
banang milik Bank* Untuk lebih gma h lagi, Bank sebaiknya 
memberitahukan kepada pihak Kepolisian lalu lintas (de
ngan tindasan untuk debitur) tentang adanya pengikatan ken- 
daraan-kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagai jamin
an hutang kepada Bank. Begitu pula apabila perjanjian hu
tang piutangnya telah berakhir, kepada pihak Kepolisian 
lalu lintas harus diberitahukan pula mengenai berakhirnya 
pengikatan sebagai jaminan dari kendaraan-kendaraan bermo
tor tersebut,

Apabila yang dijaminkan secara fiducia berupa ba
rang-barang jiagangan maka pemilik lama diperbojbehkan men- 
jual barang-barang dagangan tersebut, akan tetapi hanya 
dalam batas-batas yang ditentukan oleh Bank. Selain hal 
tersebut ia (debitur) diwajibkan. paling sedikit setiap bu- 
lan sekali pada hari kerja terakhir dari bulan tersebut 
memberikan kepada Bank suatu laporan tentang barang-barang 
yang telah dijualnya, serta piutang-piutang yang diperoleh 
dari penjualan-penjualan itu dan selanjutnya menyerahkan 
uang penjualan yang diterima tadi kepada Bank menurut per- 
janjian yang dibuat sebelumnya antara debitur dengan Bank.
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Apabila telah diperjanjikan sebelumnya dapat pula
A

uang hasil penjualan tersebut dipergunakan un±uk membeli 
barang sejenis sebagai ganti rugi dari barang yang telah 
dijual, akan tetapi nilainya harus sama atau tidak berku- 
rang seperti pada waktu ditandatangani perjanjian fiducia.

Dalam akta-akta yang dibuat oleh seorang notaris 
tidak dapat disangsikan lagi bahwa yang dapat dijaminkan 
secara fiducia tidalfc saja barang yang bergerak te
tapi juga barang yang tidak bergerak yang tidak dapat di- 
bebani dengan hipotik atau crediet verband. Misalnya ba- 
ngunan-bangunan di atas tanah hak sewa, hak pakai dan 
sebagainya.

Dalam praktek perbankan, baik bank pemerintah mau- 
pun bank swasta telah lama melaksanakan fiducia atas ba- 
ngunan di atas tanah orang lain yang berupa hak sewa, dan 
hak pakai atas tanah negara.^

Adapun cara menjaminkan bangunan-bangunan yang di 
dirikan di atas tanah'. hak sewa kepada Bank kemungkinan- 
kemungkinanpa sebagai berikut;
a* banguan, misal rumah, kantor, difiduciakan kepada Bank, 

bersamaan dengan itu dalam akta penyerahannya kreditur 
menyatakan menyerahkan bangunan tersebut kembali kepa
da debitur untuk dipinjam pakai* Perjanjian fiducia di- 
cantumkan dalam akta fiducia. Akan tetapi menurui - 
praktek perjanjian fiducia yang baru klausula penyerah
an kembali oleh debitur dengan hak pinjam pakai tidak
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dicantumkan lagi apabila dalam akta penyerahannya telah 
dinyatakan bahwa yang diserahkan oleh debitur kepada 
kreditur hanya penyerahan atas kepercayaan saja;

b. di samping akta fiducia diadakan akta cessi untuk hak 
sewa atas tanah di mana bangunan itu didirikan. Dalam 
akta cessi dinyatakan bahwa penyewa tanah dengan per- 
setujuan dari pemilik tanah memperalihkan hak sewa ta
nah kepada Bank, kemudian menyetujui juga melanjutkan 
hak sewa tanah tersebut kepada orang lain, Hal ini

. penting untuk kemungkinan apabila nanti Bank terpaksa 
mensita dan melelang bangunaimya atau menjual kepada 
orang lain untuk pelunasan hutang debitur, maka hak 
sewa tanah di mana bangunan tersebut terletak ikut 
beralih. Apabila cessi tidak disetujui oleh pemilik 
tanah, maka fiducia atas bangunan dapat juga tetap di
adakan, hanya saja nilai bangunan untuk jaminan hanya 
menurut nilai bongkarnya;

c. juga dalam praktek terjadi pula di samping akta fidu- 
ci’a kreditur membuat perjanjian dengan pemilik tanah.
Di dalam perjanjian tersebut pemilik tanah menyatakan 
menyetujui apabila bank mengoper hak-hak sewa atas ta
nah tersebut, selama Bank mempunyai hak milik atas ke
percayaan terhadap bangunan di atas tanah tersebut,
Di samping hal itu juga menyetujui untuk meneruskan 
perjanjian sewa kepada pembeli apabila Bank terpaksa 
harus menjual ̂ bangunannya*
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Akibat perkembangan fiducia yang begitu pesatnya 
serta kebutuhan masyarakat akan kredit begitu mendesak 
khususnya di kota Surabaya banyak dilakukan suata perja
minan dengan pengikatan secara fiducia atas bangunan yang 
berdiri di atas tana^-tanah yang berada di bawah pengelo- 
laan Kotamadya. Tanah-tanah tersebut oleh Kotamadya Sura
baya telah diserahkan penggunaannya kepada pihak perorang- 
an/swasta untuk didirikan bangunan/rumah tinggal. Status 
pihak pemilik bangunan tersebut adalah sebagai pemakai 
tanah berdasarkan ijin dari Walikota.

Menufcut ketentuan Kotamadya Surabaya setiap pera- 
lihan tanah Kotamadya tidak dapat dipindahkan atau dia- 
lihkan secara bebas, akan tetapi setiap peralihannya ha- 
rus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Walikota (dalam 
hal ini,> melalui Dinas Tanah Dan Rumah) . Oleh karena itu 
apabila bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai Ko
tamadya tersebut hendak dijadikan jaminan hutang, haras- 
lah diajukan permohonan tentang maksud tersebut kepada Di
nas Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya. Dalam surat per
mohonan tersebut harus disebutkan Bank mana yang akan mem
berikan kreditnya serta lama kredit diberikan* Surat per
mohonan tersebut harus dlketahui terlebih dahulu oleh - 
Bank yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Dinas Ta
nah dan Rumah Kotamadya.

Apabila Walikota telah menyetujui dan memberikan 
ijin untuk menjaminkan, barulah perjanjian fiducianya di
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buat. Jadi perjanjian fiducia untuk bangunan yang berdi- 
ri di atas tanah pengelolaan Kotamadya Surabaya akan di
buat oleh debitur dengan Bank setelah ada ijin dari Wali- 
kota untuk keperluan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjaga agar Bank tidak mengalami kesulitan apabila per
janjian fiducia tersebut benar-benar dieksekusikan.

Klausula-klausula yang biasa dimuat dalam per.ian.jian 
fiducia

Untuk menghindari resiko kerugian bagi Bank, maka 
pada setiap perjanjian fiducia acapkali dicantumkan pula 
beberapa klausula antara lain;

a. Klausula Asuransi.
b. Klausula Kuasa untuk menjual.

a. Klausula Asuransi.
Debitur diwajibkan untuk mengasuransikan barang- 

barang yang dijaminkan secara fiducia tersebut terhadap 
adanya segala bahaya, pada perusahaan asuransi yang te
lah ditunjuk atau disetujui oleh Bank. Apabila barang 
yang dijaminkan telah diasuransikan kemudian tertimpa 
overmacht, misalnya kebakaran, maka uang asuransi harus 
diperhitungkan untuk membayar piutang Bank. Janji demi- 
kian harus diberitahukan kepada perusahaan asuransi, 
agar perusahaan asuransi terikat adanya janji demikian, 
yang dibuat oleh debitur dengan Bank. Segala ongkos dan 
premi untuk keperluan ini harus dibayar oleh debitur.
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b. Klausula Kuasa untuk menjual.
Yang dimaksudkan adalah kuasa dari debitur kepada 

Bank untuk menjual barang jaminan, baik di bawah tangan 
maupun di hadapan umum apabila debitur wanprestasi.

Uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk 
melunasi hutang debitur termasuk bunga dan ongkos-ongkos 
yang dikeluarkan oleh Bank.

Kuasa untuk menjual ini sangatlah penting untuk 
dimuat dalam perjanjian fiducia ini, mengingat fiducia 
sebagai sal ah satu lembaga perjaminan yang masih belum 
diatur dalam suatu peraturan undang- undang.

>

6Sri Sudewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masaiah Pe- 
laksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Piducia Di Dalam 
Praktek Dan Perkembanjgannva Di Indonesia. Pakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1977,-h. 84*
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^  m i l i k
Pe r p u s t a k a a n

UN1VERSITAS AIRLANGGA**
S U  T> * ** \ V  \

BAB IV ‘ ~ ‘

MASALAH F.E.O. DEWASA IHI

Penjaminan melalui lembaga fiducia tumbuh dengan 
«•pesat di Indonesia*

Fiducia mul any a adfelah merupakan protea dari pada 
syarat in bezitstelling yaitu pasal 1152 (2) BW sehingga 
tidak mengherankan apabila fiducia mulanya hanya diper- 
untukkan barang bergerak seperti halnya pada gadai. Akan 
tetapi pertumbuhan fiducia di Indonesia mengalami perkem- 
bangan yang lain, perkembangannya menjurus kearah per
tumbuhan yang semarak, subur dan meluas kearah jaminan 
barang tidak bergerak. Hal tersebut disebabkan karena 
pengaruh berlakunya UUPA yang mulai berlaku semenjak tahun 
I960* Menurut ketentuan UUPA, bentuk penjaminan hipotik 
dan crediet verband hanya dapat dibebankan atas hak-hak 
tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak 
G-una Usaha (pasal 1 PMA tahun 1961). Dalam UUPA tidak di- 
atnr bagaimana apabila rumah berdiri di atas tanah hak 
orang ̂ Lain, mi sal bangunan yang berdiri di atas tanah hak 
sewa, hak pakai. Bangunannya cukup mempunyai nilai jamin
an, akan tetapi karena berdirinya di atas tanah yang bu- 
kan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna us aha, maka 
tidak dapat dibebani dengan hipotik dan crediet verband. 
Adapun jalan keluarnya dalam praktek ditempuh untuk men-
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jaminkan dengan fiducia.
Sebagai alasan lain yang mendorong memungkinkan

penjaminan barang-barang tidak bergerak demikian dengan
fiducia adalah sesuai dengan sifat hukum agraria sendiri
yang mendasarkan pada hukum* adat. Dalam hukum adat tidak
dikenal azas perlekatan (accesi) sebagaimana dikenal da-
lam BW, melainkan dikenal azas pemisahan horisontal. Me-
nurut azas pemisahan horisontal ini orang dapat mempunyai
milik atas bangunan-bangunan terlepas dari tanahnya ; se-?
hingga logis apabila menjaminkan rumah, pabrik, gudang di

7atas tanah orang laim melalui fiducia.
Lembaga jaminan fiducia berlaku di Indonesia pada 

tanggal 18 Agustus 1932 setelah adanya Arrest Hoogerechts 
Hof (HGH) dalam perkara BPM - Clynette.

Menurut Sumardi Mangunkusumo dikatakan, bahwa;
dengan adanya Arrest tersebut maka bangunan-ba

ngunan di atas tanah hak sewa dengan sendirinya da
pat difiduciakan sebagai jaminan hutang adalah roe- 
rend atau onroerend* hulp atau bij-zaak, horizontal scheiding dan sebagainya, sebab bangunan-banguan yang 
demikian di Hindia Belanda dapat diserahkan secara 
constitutum possessorium, karena menurut S. 1938-46 
bangunan-banguan tersebut tidak merupakan barang te
tap (vaste goederen)".

Hoogerechts Hof dengan arrestnya pada tanggal 16
Pebruari 1933 juga menetapkan bahwa fiducia dapat diguna-
kan pula untuk menjaminkan hak-hak atas tanah yang bersi-
fat hak grant (grantrecht) di Sumatra Timur tanpa memper-
soalkan apakah grantrecht tersebut bersifat roerend atau 

qonroerend.
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Grantrecht adalah hak atas tanah yang dahulu dianugerah- 
kan oleh para Sultan di Sumatra Timur.
Cessie dan penyerahan atas kepercayaan hak grant yang 
dicatat dalam daftar-daftar yang bersangkutan untuk di
jadikan jaminan hutang dengan arrest ini diakui oleh Hoo- 
gerechts Hof. Setelah berlakunya UUPA,. maka hale grant 
yang masih ada dapat dikonversikan menjadi hak pakai.

Dari arrest HGH tahun 1932 dan tahun 1933 terse
but oleh Sri Sudev/i Masjchun Sofwan dikatakan;

"Yurisprudensi di Indonesia telah memungkinkan dan 
mengakui bahwa fiducia dapat diletakkan atas barang- 
barang bergerak maupun barang-barang tetap, termasuk 
hak-hak atas tanah dan bangunan di atas tanah hak 
sewa, di atas tanah hak pakai, di atas tanah hak pe- 
ngelolaan di mana hak-hak tersebut belakangan ini ti
dak dapat menjadi obyek hipotik maupun Crediet Ver- 
band".10

TTamun perkembangan yurisprudensi di Indonesia ber- 
dasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tang
gal 22 Maret 1951 nomor 158/1950/Perdata juga mengakui 
fiducia, akan tetapi masih ditekankan pada sifatnya seba
gai pelebaran hukum pand, sehingga dengan sendirinya aso- 
siasi terhadap barang yang dapat dipandkan itu adalah ba
rang-barang bergerak saja.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1947 Algemene Volks Crediet Bank (AVB) memberi
kan pinjaman uang kepada The Gwan Gie dan Marpuah dengan 
jaminan barang-barang yang difiduciakan antara lain ter
masuk sebuah rumah serta pasang sisirnya dan garasi mobil 
yang belum terang. stat-us hukumnya. Kemudian debitur cide-
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ra janji dan AVB mengajukan gugatan kepada Land Gerecht 
Semarang disertai dengan penyitaan' barang-barang yang di- 
fiduciakan tersebut oleh Panitia Luar Biasa Land Gerecht 
Semarang (baik secara conservatoir maupun revindicatoir) •

»
Dalam putusannya tanggal 21 April 1950 nomor 165/ 

1949/L. Civ. Pengadilan Negeri Semarang memutuskan;
1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya,
2* Mengabulkan permintaan pengembalian barang milik 

penggugat (AVB) hanya untuk sebagian yakni yang 
bersifat barang bergerak,

3. Menetapkan berharga penyitaan conservatoir dan re
vindicatoir kecuali terhadap rumah dengan pasang 
sisimya dan garasi, serta mencabut pembeslahan 
terhadap rumah dengan pasang sisimya dan garasi 
tersebut*
Atas putusan tersebut tergugat* naik banding. Penga

dilan Tinggi Surabaya yang pada waktu itu masih berada di 
Yogyakarta dengan keputusannya tanggal 22 Maret 1951 nomor 
158/1950/Perdt. memutuskan;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Uegeri Semarang,
2. Meniadakan seluruh penyitaan Conservatoir,
3. Mengesahkan sebagian terhadap penyitaan revindikasi 

tanggal 5 Uopember 1947 sekedar yang mengenai pe
nyitaan barang-barang bergerak dalam gugatan terse
but,

.4* Meniadakan penyitaan revindikasi tersebut terhadap
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barang-barang termasuk rumah dengan pasang sisir 
dan garasi.
Dengan demikian maka Pengadilan Tinggi tanpa me- 

nyelidiki status rumah dan tanah memutuskan bahwa bangun
an-bangunan itu karena telah terang dan nyata terikat pa
da tanah sehingga nyata tidak bergerak dan beralih tempat 
maka menurut hukum berdasarkan pasal 506 BW harus digo- 
longkan dalam pengertian barang bergerak;

"Persoalan inilah yang menjadi primer dan merupakan 
persoalan fiducia yang pertama kali dalam alam ke- 
merdekaan negara kita dan putusan hakim dalam per- 
kara ini pula yang nanti akan terbukti mempunyai 
pengaruh yang mendalam tentang persoalan berlakunya 
fiducia di negara Indonesia"

Perkembangan yurisprudensi lebih lanjut mengenai 
fiducia di Indonesia tercermin dalam keputusan Mahkamah 
Agung nomor 372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971* 
Dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 372/K/Sip/1970 ter
sebut ditetapkan bahwa perjanjian penyerahan hak sebagai 
jaminan tersebut hanya sah sepanjang mengenai barang- 
barang bergerak. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah 
penyerahan hak sebagai jaminan atas gedung Kantor PT 
Bank Pengayoman di Jalan Kepodang nomor 29-31 Semarang 
beserta inventarisnya.
Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bank Kegara Unit I Semarang member! kredit kepada 
Bank Pengayoman Cabang Semarang. Adapun yang dijadikan ja
minan kecuali milik PT Bank Pengayoman sendiri juga milik
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pihak III yskni Lo Ding Siang (LDS) yang juga ikut mem- 
puny ai kepentingan dalam Bank Pengayoman tersebut. IDS 
dalam hal ini tidak ikut serta menandatangani perjanjian 
kredit akan tetapi ia mau menandatangani akte penyerahan 
fiducia dari miliknya sendiri untuk keperluan bagi hu
tang pihak Bank Pengayoman kepada Bank Negara Indonesia 
Unit I.

Dalam gugatannya kepada Pengadilan Negeri Semarang 
LDS Jiinta agar pengadilan membatalkan ikatan fiducia dan „ 
menghukum tergugat (Bank - Kreditur) untuk menyerahkan se- 
mua barang-barang miliknya yang difiduciakan karena ia 
tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak Bank
- Kreditur*

Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan terse
but, tetapi dalam tingkat banding keputusan Pengadilan 
Negeri Semarang tersebut dibatalkan.

Mqhkftinflh Agung dalam tingkat kasasi atas perminta- 
an Bank Kreditur sebagai penggugat kasasi memutuskan;
1. Mengabulkan gugatan penggugat asal (LDS) untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai hukum surat pernyataan perjanjian 

pemindahan hak milik mutltek sebagai jaminan tanggal 
10 April 1967 an tar a penggugat asal (LDS) dan tergugat 
asal (BUI Unit I) sepanjang mengenai bafcang-barang yang 
berupa percetakan di jalan Kepodang nomor 15 Semarang 
termasuk peralatannya, antara lain mesin-mesin cetak 
dan barang-barang inventaris lainnya, sedangkan Kan-
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tor PT Bank Pengayoman di jalan Kepodang nomor 29-31 
Semarang bes:erta barang-barang invent ar i any a adalah 
batal.

Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan bahwa surat 
perjanjian tanggal 10 April 1967 sah mengenai barang-ba
rang bergerak saja. Adapun sebagai dasar pertimbangan da
ri keputusan tersebut adalah;
a* Arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 (BPM - Clynett),
b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret - 

1951, yang menjadi persoalan primer tentang fiducia di 
Indonesia tersebut di atas dengan $anpa ada alasan tam- 
baham sepatah katapun.

Dari keputusan Mahkamah Agung tersebut di atas ti-
« dak jelas apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung me- 

nganggap tidak sah perjanjian penyerahan hak sebagai ja
minan atas gedung kantor tersebut di atas beserta inven- 
tarisnya. Juga tidak jelas gedung tersebut berdiri di a- 
tas tanah hak yang bagaimana.

Mengenai inventaris dari PT Bank Pengayoman umum- 
nya terdiri dari barang-barang bergerak sehingga menurut 
hukum dapat dipakai sebagai jaminan fiducia. Mengapa per
janjian. fiducia di sini juga dianggap tidak sah, apakah 
karena pertimbangan bahwa barang-barang tersebut digolong- 
kan barang tetap, dianggap barang bantuan dari kantor Bank 
sedang pengertian yuridis tentang hulpzaak, bijzaak, na- 
gelvast, aardvast, wortelvast, menurut sistim UUPA seka-
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rang sudah tidak berlaku lagi.
Menurut Sumardi Mangunkusumo putusan Mahkamah Agung 

nomor 372/K/Sip/1970 tersebut masih mengakui pembedaan an- 
tara barang bergerak dan barang tidak bergerak sehingga 
sangat menimbulkan kerisauan di kalangan perbankan.^

Namun lebih lanjut dikatakan oleh Sumardi Mangunku
sumo;

"Baik tinjauan mengenai putusan Pengadilan Tihggi Su- 
~rabaya„ maupun Arrest Mahkamah Agung didasarkan ang- 
gapan penulis bahwa bangunan-bangunan yang difiducia
kan itu adalah bangunan-bangunan yang didirikan atas 
tanah orang lain yang disewanya, hal mana tidak da
pat diketahuinya dari Putusan dan Arrest tersebut. 
Mudah-mudahan saja anggapan penulis ini adalah sal ah 
dan bangunan-bangunan itu pada kenyataanya didirikan 
atas tanah hak milik atau hak guna sehingga memang 
betul Putusan dan Arrest tersebut, karena di dalam 
kenyataannya bangunan-bangunan itu besrta tanahnya 
tidak pernah diserahkan hak milik mutlaknya atas ke- 
percayaan dengan sah. Dengan demikian maka mungkin 
kesalahannya terletak pada pejabat Bank yang kurang 
teliti memilih cara pengikatan ianggungannya. Akan 
tetapi begitulah kenyataannya." *
Dalam praktek (sebelum dan sesudah UUP A) prosedur 

yang dianut Bank Rakyat Indonesia dalam menerima bangunan 
sebagai jaminan adalah: Selidiki dahulu hubungan yuridis 
antara pemilik tanah dan bangunan. Apabila bangunan berdi
ri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna 
usaha, maka dipasanglah hipotik dan Crediejt Verband, jika
bangunan berdiri di atas tanah orang lain, seperti hak se-

15wa, hak pakai maka dipasanglah fiducia.
Bank Indonesia dalam surat edarannya yang ditujukan 

kepada Bank semua di Indonesia tertanggal 26 Maret 1972 no-
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mor 4-/249/UPPKK/PK perihal pengikatan barang jaminan me- 
ny atakan bahwa car a memperoleh hak tanggungsn dengan 
penyerahan/pemindahan hak milik mutlak secara kepercayaan 
(Eigendoms Overdracht) hanya sah apabila menyangkut ba
rang-barang bergerak. Dalam surat edaran tersebut dite- 
gaskan pula bahwa penyerahan/pemindahan hak milik mutlak 
secara kepercayaan sebagai jaminan untuk barang-barang ti
dak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum, sesu- 
ai dengan;

a. Putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932,
b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Ma- 

ret 1951,
c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971# 

Menjadi jelas bahwa permasalahan pokok dalam lem
baga fiducia ini ialah mengenai penentuan obyeknya, yang 
dalam perkembangannya yurisprudensi sampai saat ini se- 
lalu dikatakan bahwa perjanjian pemindahan hak milik mu
tlak sebagai jaminan fiducia sepanjang mengenai bukan 
barang bergerak adalah batal, sedangkan menurut perkem- 
bangan dalam praktek banyak sekali terjadi fiducia terha
dap bangunan di atas tanah hak sewa, hak pakai dan lain- 
lain. Oleh karana itu maka demi kepastian hukum lembaga 
fiducia ini memerlukan penampungannya dalam peraturan per- 
undangan, maka untuk mengetahui sampai berapa jauh fidu
cia telah merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan 
tertuju pada barang bergerak maupun atas bangunan di atas
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tanah hak sewa, hak pakai dan lain-lain hendaknya diada- 
kan penelitian yang menyeluruh mengenai fiducia.

7I b i d.. h. 83.
QSumardi Mangunkusumo, "Fiducia Bangunan-bangunan 

yang didirikan Di Atas Tanah Hak Sewa",. Himpunan Peraturan 
Tentang Panitia Urusan Piutang flegara. Panitia Urusan Pi
utang Segara, Jakarta, 1972, h. 391*

9I b i d „  h. 393.
^ S r i  Sudewi Masjchun Sofwan, o p * cit.. h. 124.
^Sumardi Mangunkusumo, jboc. cit*
12Sri Sudewi Masjchun Sofwan, op* cit*, h* 125.
■^Sumardi Mangunkusumo, op* cit*,, h. 401.
14I b i d ., h* 402.
^ S r i  Sudewi Masjchun Sofwan, op. cit.. h. 84.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam praktek perbankan dl Indonesia sampai saat 
sekarang temyata bahwa lembaga fiducia masih diperguna
kan oleh Bank-bank untuk pemberian kreditnya. Lembaga 
fiducia dipergunakan secara luas, artinya dipergunakan pu
la untuk barang bergerak maupun barfing tidak bergerak, mi- 
salnya bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah hak 
sewa, hak pakai dan lain-lainnya. Hal tersebut disebabkan 
karena UUPA hanya mengatur hak tanggungan secara terbatas 
yaitu terbatas pada hipotik dan Crediet Verband dengan 
obyek yang terbatas pula yaitu hipotik dan Crediet Verband 
hanya diperuntukkan bagi hak milik, hak guna bangunan dan 
hak guna usaha. UUPA tidak mengatur lembaga jaminan apa 
yang dipergunakan untuk bangunan-bangunan yang berdiri di 
atas tanah hak sewa, ataupun hak pakai me skip un bangunan 
tersebut cukup mempunyai nilai yang ekonomis dan pantas un
tuk dijadikan tanggungan.

Selain hal tersebut di atas yang menyebabkan diper- 
gunakannya lembaga jaminan fiducia untuk bangunan-bangunan 
yang berdiri di atas tanah hak sewa ataupun hak pakai ada
lah karena dasar yang dipergunakan oleh UUPA adalah ftukum 
Adat. Hukum adat tidak mengenai adanya pembedaan antara 
barang bergerak dengan barang tidak bergerak serta hukum
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adat mengikuti asas pemisahan horisontal sehingga UUPA 
juga menganut asas yang memisahkan tanah dengan benda- 
benda lain (bangunan ataupun tanamannya) yang ada di atas 
tanah tersebut,

Yang masih menjadi hambatan sampai sekarang adalah 
adanya keputusan Mahkamah Agung Uo.372/K/Sip/1970 tanggal
1 September 1971 yang hanya mengakui sah fiducia untuk 
benda-benda bergerak* Persoalan ini harus diselesaikan le- 
bih dahulu karena pemberian jaminan dalam bentuk benda se- 
lalu terkait pada kewajiban debitur untuk menyediakan ben
da atau hak kebendaan sebagai pelunasannya. Sehingga peng- 
aturan hak jaminan kredit tidak dapat dipisah lepasksn de
ngan pengaturan hukum benda secara keseluruhan, Sebab se- 
lama hak-hak yang akan menjadi obyek lembaga-*!embaga jamin
an itu belum pasti, maka pengaturan lembaga-lembaga jamin
an itu nantinya juga akan mengalami ketidak pastian.

Maka sebagai penutup saya menyarankan agar dalam 
hukum benda nasional nantinya* harus tegas diatur tentang 
hal-hal yang sampai saat ini masih menjadi bah an perdebat- 
an di kalangan para ahli hukum. Misalnya tentang pembedaan 
benda dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, ten
tang pemisahan horisontal maupun asas accessie*-
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DIREKSI 
BANK INDONESIA 

U0.4/248/UPPK/PK 
RAHASIA

Kepada Semua Bank 
di

INDONESIA

Perihal: Pengikatan barang d.iaminan

Sebagaimana saudara maklum menurut pasal 24 ajat 1 
Undang-2 Pokok Perbankan 1967, maka Bank-2 XJmum dilarang 
memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun djuga.
Dalam pendjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa jang 
bersifat immateriil.

Dalam hubungannja dengan ketentuan tersebut, maka 
dengan ini kami ingin mengharapkan perhatian Saudara menge
nai tjara-2 pengikatan barang djaminan jang bersifat mate- 
riil.

Fungsi dari pada pemberian djaminan tersebut adalah 
guna memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk menda- 
patkan pelunasan dengan barang (2) djaminan tersebut bila- 
mana debitur bertjidra djandji tidak membajar kembali hu- 
tangnja pada waktu jang telah ditetapkan dalam perdjandjian.

Agar supaja Bank dapat melaksanakan hak dan kekuasa
an atas barang djaminan termaksud, maka perlu terlebih

SALINAN

Djakarta, 6 Maret 1972.-

M I L I K
PERPUSTAKAAN 

•UNIVERSITAS A1RLANGGA' 
__ s U  R A B A Y A
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dahulu dilakukan pengikatan setjara juridis formil atas 
barang (2) djaminan jang bersangkutan menurut hukum jang 
berlaku untuk itu,

Dalam hukum, barang-2 dibagi dalam dua djenis ialah 
barang (2) bergerak dan barang (2) tidak bergerak dan ma- 
sing-2 djenis barang tersebut mempunjai tjara pengikatan- 
nja bila dipergunakan sebagai barang (2) djaminan.

a* Bila barang (2) bergerak dipergunakan sebagai dja- 
minan suatu hutang, maka tjara pengikatannja adalah dengan 
mengadakan perdjandjian gadai (pandovereenkomst) sebagai- 
mana diatur dalam Buku IX Bab 20 Kitab Undang-2 Hukum Per
data atau dengan penj erahan hak milik mutlak (f.e.o) jang 
berdasarkan jurisprudensi dengan p eng at urannj a dikategori- 
kan sebagai gadai.

b. Sedangkan mengenai barang (2) tidak bergerak pengi
katannja sebagai djaminan se-mata-2 dilakukan dengan pem- 
buatan akta hypotheek jang tata-tjara/prosedurenja diatur 
dalam Buku II Bab ke 21 Kitab Undang-2 Hukum Perdata.
Namun bila barang (2) tidak bergerak tersebut terdiri dari 
hak atas tanah, maka pengikatannja diatur dalam pasal 19 
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan Men- 
teri Agraria No. 15 tahun 1961.
Pasal 19 P.P. No. 10/1961 ;

“Setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak 
atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, meng- 
gadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah
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sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta 
jang dibuat oleh dan dihadapan pedjabat jang ditundjuk 
oleh Menteri Agraria.

Selandjutnja diberitahukan bahwa hypotheek dapat 
dipasang atas nama setiap kreditur, baik perorangan mau- 
pun badan hukum Indonesia ataupun badan hukum asing. Se- 
dangkan credietverband hanja dapat dipasang oleh badan hu
kum/ Bank jang berdasarkan Undang-2 bersangkutan diperke- 
nankan mengadakan credietverband*

Berkenaan dengan itu, ingin kami tegaskan bahwa tja- 
ra memperoleh hak tanggungan dengan penjerahan/pemindahan 
hak milik mutlak setjara kepertjajaan (jFiduciaire Eigen- 
doms Overdracht) hanja sah apabila menjangkut barang (2) 
bergerak. Sedangkan penjerahan/pemindahan hak milik mutlak 
setjara kepertjajaan sebagai djaminan untuk barang (2) ti
dak bergerak adalah tidak sah dan batal demi hukum (sesuai 
putusan Hoogerechtshof tertanggal 18 Agustus 1932, T* 136 
halaman 311; putusan Pengadilan Tinggi Surabaja tertanggal 
22 Maret 1951/putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Septem
ber 1971).

Dalam hubungan Fiduciaier Eigendoms Overdracht ini 
kami ingin mengharapkan perhatian Saudara jang sebesar- 
besarnja untuk bertindak sangat hati-hati, chususnja da
lam hubungan bonafiditas dari tjalon debitur*

Mengingat barang (2) bergerak jang didjaminkan se
tjara fiducia itu tetap dikuasai oleh debitur, maka ber-
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basil atau gagalnja bentuk djaminan f.e.o. ini semata-ma- 
ta tergantung dari kebonafiditas dan itikad dari debitur. 
Berhubung dengan itu kami ingin sekali lagi menekankan 
•

untuk tidak dengan setjara mudah sadja menggunakan lemba- 
ga fiducia ini tanpa lebih dahulu menjelidiki keadaan mo
ral maupun finansiil standing dari tjalon debitur.

Demikianlah kami sampaikan agar diperhatikan untuk 
menghindarkan terdjadinja kerugian Bank karena kechilafan 
dalam pengikatan barang (2) djaminan*-

D i r e k s i 
BANK INDONESIA 

ttd.

M.Djeeana Koessoemahardja Baratlion.WM.

c.c. : - Kep. Ur. Pemberian Kredit.
- Kep. Ur* Pengawasan dan Pembinaan 

Bank-2.
- Kepala Biro Hukum.
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