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BAB III 

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS OBJEK 

FIDUSIA BERUPA  BENDA PERSEDIAAN YANG DIALIHKAN DENGAN 

JUAL BELI 

 

1. Ketentuan Dalam Pasal 21 UUJF Mengenai Benda Persediaan yang Dialihkan 

dengan Jual Beli 

 Objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan memang memiliki 

keistimewaan dibandingkan dengan objek lainnya. Keistimewaan dari benda 

persediaan sebagai objek jaminan diatur pada Pasal 21 UUJF yang menyatakan : 

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha 

perdagangan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah 

terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga. 

(3) Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang 

setara 

(4) Dalam hal pemberi Fidusia cidera Janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan 

yang timbul karena pengalihan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), demi hukum 

menjadi objek Jaminan Fidusia mengganti dari objek jaminan Fidusia. 
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Jadi benda persediaan dibandingkan objek jaminan Fidusia lainnya memiliki 

keistimewaan berupa dapat dialihkan. maksud ”pengalihan” diartikan dalam 

penjelasan Pasal 21 UUJF, yaitu antara lain termasuk menjual atau menyewakan 

dalam rangka kegiatan usahanya
32

. Pengalihan objek benda persediaan oleh pemberi 

Fidusia dengan menjual benda persediaan sebagai objek jaminan Fidusia risikonya 

lebih besar daripada melakukan pengalihan dengan menyewakan karena sesuai yang 

diatur dalam BW tentang jual beli pada Pasal 1457 BW yang menyatakan : 

Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan. 

Sedangkan sewa menyewa menurut BW diatur dalam Pasal 1548 BW yang 

menyatakan : 

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama 

waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut 

terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun 

yang bergerak. 

Dalam jual beli dengan mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda maka hak 

milik dari benda tersebut juga beralih sehingga benda tersebut kepemilikannya 

berganti sedangkan sewa menyewa pihak yang satu mengikatkan diri hanya untuk 

memberikan kenikmatan tidak memberikan hak milik dari benda tersebut sehingga 

                                                 
32

 Trisadini P Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.cit., h.100 
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benda tersebut kepemilikannya tidak berubah dan dalam jangka waktu yang tertentu 

akan kembali kepada pemiliknya. Maka dari itu mengalihkan objek jaminan Fidusia 

berupa benda persediaan dengan jual beli memiliki risiko yang lebih besar karena 

berkaitan dengan hak milik yang berpindah.     

 Namun dalam pengaturan Pasal 21 UUJF dapat dialihkannya benda 

persediaan oleh pemberi Fidusia tentu memiliki akibat hukum yang harus dipenuhi 

oleh pemberi Fidusia. Pada Pasal 21 ayat (3) UUJF menyatakan kewajiban yang 

harus dilakukan oleh pemberi Fidusia ketika pemberi Fidusia menjual benda 

persediaan sebagai obek jaminan Fidusia yaitu wajib diganti oleh pemberi Fidusia 

dengan objek yang setara. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUJF dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan objek yang setara adalah tidak hanya nilainya tetapi 

juga jenisnya selain itu jumlahnya pun harus setara dengan yang telah dijual sesuai 

yang didaftarkan.  

 Permasalahan muncul ketika benda persediaan tersebut tidak diganti oleh 

pemberi Fidusia dengan objek yang setara bahkan stok dari benda persediaan tersebut 

telah habis. Selain itu penerima Fidusia tidak dapat menuntut kepada pembeli benda 

yang menjadi objek jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan yang telah 

dibeli dengan prosedur yang lazim dalam usaha perdagangan selain itu sesuai yang 

diatur pada Pasal 22 UUJF, karena pada Pasal 22 UUJF melindungi kepentingan 

pembeli yang telah membeli benda persediaan tersebut dengan itikad baik. Dalam 

Pasal 22 menyatakan :  
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Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda 

persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya 

jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga 

penjualan benda tersebut dengan harga pasar. 

Maka dengan adanya Pasal 22 UUJF ini bahwa penerima Fidusia dilarang menuntut 

pembeli benda persediaan tersebut meskipun pemberi Fidusia cidera janji tidak 

mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan jual beli dengan Objek yang 

setara.  

 Sehingga apabila adanya cidera janji dari pemberi Fidusia yang tidak 

mengganti objek Fidusia dengan objek yang setara maka penerima Fidusia dapat 

melakukan tindakan yang telah diatur pada Pasal 21 ayat (4) UUJF yaitu hasil 

pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan maka demi hukum 

menjadi objek jaminan Fidusia. Sehingga penerima Fidusia dapat meminta hasil dari 

penjualan benda persediaan yang telah dialihkan oleh pemberi Fidusia. Tidak dapat 

dipungkuri meskipun Pasal 21 UUJF berusaha untuk melindungi kedudukan 

penerima Fidusia namun pemberi Fidusia masih memiliki celah untuk tetap dapat 

melakukan itikad buruk. Pemberi Fidusia menolak atau tidak sanggup untuk 

mengganti hasil dari pengalihan benda persediaan yang telah dijual.   
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2. Klausula yang Wajib Terdapat Ada Dalam Perjanjian Kredit dan 

Jaminan Fidusia   

 Dalam jaminan Fidusia terdapat perjanjian kredit dan perjanjian Jaminan 

Fidusia yang telah disepakati dua pihak sehingga memiliki kekuatan hukum dan para 

pihak harus mematuhi dan menjalankan isi dari perjanjian kredit dan perjanjian 

jaminan Fidusia tersebut. Risiko yang ditanggung oleh kedudukan penerima Fidusia 

tidak sedikit sehingga penerima Fidusia perlu waspada dalam menerapkan klausula 

pada perjanjian kredit yang terkait dengan hutang dan perjanjian jaminan Fidusia 

sendiri untuk pemberi Fidusia maupun penerima Fidusia sehingga pemberi Fidusia 

tidak dapat menyimpangi perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang telah 

disepakati. Maka dari itu dalam klausul perjanjian kredit perlu dibuat secara teliti 

yang berhubungan dengan hutang itu sendiri mulai dari klausul hubungan hukum 

baik kewajiban dan hak dari kedudukan kreditur dan debitur, nilai hutang, 

pembayaran hutang, dan ketentuan yang diberikan kepada pemberi Fidusia yang 

melakukan Wanprestasi. Bahwa Wanprestasi yang dapat diatur berupa : 

1. Apabila pemberi Fidusia tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan 

2. Pemberi Fidusia melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat 

3. Pemberi Fidusia melaksanakan apa yang diperjanjikan tai tidak sebagaimana 

mestinya 

4.Pemberi Fidusia melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Ketentuan pemberi Fidusia yang melakukan Wanprestasi sesuai dengan bentuk yang 

dijelaskan diatas maka akan berkaitan sanksi yang dapat diterima oleh Pemberi 
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Fidusia ataupun klausul penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa seperti 

Wanprestasi dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak penerima 

Fidusia dengan pemberi Fidusia.  

 Selanjutnya klausula yang penting dan perlu terdapat dalam perjanjian kredit 

adalah klausula pailit dan penundaan kewajiban pembayara utang atau PKPU. Dalam 

klausula ini dapat dicantumkan bahwa pemberi Fidusia dilarang untuk mengajukan 

pailit dan/atau PKPU tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia
33

. 

Maka apabila pemberi Fidusia tidak mampu membayar hutangnya kepada penerima 

Fidusia tidak dapat serta merta pemberi Fidusia mengajukan pailit diri sendirinya agar 

dinyatakan tidak mampu membayar hutang kepada penerima Fidusia sehingga 

kewajiban pembayaran hutang tidak dipenuhi.  

 Bahwa perjanjian kredit yang dilakukan pihak kreditur maupun debitur ini 

terdapat jaminan berupa Fidusia maka perjanjian tidak berhenti pada Perjanjian kredit 

saja namun juga terdapat perjanjian jaminan Fidusia. Pada perjanjian jaminan Fidusia 

terdapat Klausula-klausula yang digunakan dalam perjanjian pemberian jaminan 

Fidusia dengan objek berupa benda persediaan yaitu pertama tentang klausula 

pengalihan dan penyerahan hak. Pada Klausula ini untuk penyerahan benda 

persediaan, penyerahan sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan penyerahan 

hak secara formalitas saja, karena benda yang akan diserahkan berada pada tangan 

pihak ketiga. Penyerahan tersebut dikenal dengan istilah Traditio longa manu
34

. 

                                                 
33

 Ibid., h.78 
34

 Martin Roestamy, Op.cit., h.74 
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Pengalihan hak menimbulkan pengalihan kepentingan. Bahwa kepentingan 

penyerahan dan pengalihan hak tersebut semata-mata diperlukan untuk menjamin 

kepastian pembayaran utang debitor kepada bank. Maksud pengalihan hak semata-

mata untuk memudahkan bank dalam mengambil tindakan penyelesaian dengan jalan 

penjualan benda
35

 . Klausula ini merupakan klausula penting karena dalam klausula 

ini menegaskan bahwa penerima Fidusia telah menerima hak kepemilikan benda yang 

dijadikan objek jaminan Fidusia sehingga apabila pemberi Fidusia Wanprestasi maka 

penerima Fidusia dapat mengambil tindakan layaknya pemilik dari benda tersebut 

seperti menjual benda tersebut. 

  Penguasaan benda dan pinjam pakai merupakan klausula yang perlu diatur 

dalam perjanjian kredit karena benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia tetap 

berada ditangan pemberi Fidusia. Objek jaminan Fidusia yang ada pada penerima 

Fidusia perlu dipastikan dalam keadaan yang baik dan terawat. Penerapan klausula 

pada penguasaan benda kepada pemberi Fidusia adalah memberikan kewajiban 

bahwa pemberi Fidusia wajib merawat benda yang ada pada pemberi Fidusia 

termasuk mengasuransikannya apabila diperlukan. selain itu apabila objek tersebut 

berupa benda persediaan yang bersifat dinamis karena dapat dialihkan maka 

pengalihannya perlu diperhatikan sejauh mana kelancaran pengalihan dan kualitas 

benda yang dialihakan karena akan berpengaruh terhadap penguasaan benda sehingga 

klausula ini penting untuk diatur sebagai bentuk melindungi kedudukan penerima 

Fidusia. Selain itu pemberi Fidusia dapat mengalihkannya kepada pihak lain 

                                                 
35

 ibid, h. 75 
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sebagaimana kegiatan usaha yang lazim dalam dunia perdagangan, dengan ketentuan 

harus menggantinya dengan benda serupa dengan jenis dan nilai yang setara. 

Penguasaan pada benda persediaan pada tangan pemberi Fidusia memang sementara 

karena beralih ke pihak ketiga namun untuk melindungi kedudukan penerima Fidusia 

maka perlu dituangkan klausula pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyediakan 

laporan perkembangan dan kelancaran benda persediaan dan membuat daftar benda 

persediaan yang baru. Klausula ini penting guna kepastian tentang adanya dan 

keadaan objek benda jaminan, sejalan dengan pengaturan pada Pasal 21 dan 22 UUJF. 

 Selain itu klausula tentang larangan untuk pemberi Fidusia perlu diatur untuk 

pemberi Fidusia, agar pemberi Fidusia tidak menyimpangi perjanjian yang telah 

disepakati. Larangan pada klausula ini sesuai yang ada pada UUJF seperti pemberi 

Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang yang diatur pada Pasal 17 UUJF selain itu 

larangan untuk menyimpangi Pasal 21 UUJF untuk objek berupa benda persediaan. 

 Tidak hanya larangan yang perlu diatur dalam klausula perjanjian jaminan 

namun klausula keharusan untuk memberikan kepastian kepada penerima Fidusia. 

Pengaturan klausula keharusan dalam perjanjian kredit dan jaminan contohnya adalah 

pemberi Fidusia wajib menjalankan usahanya dengan baik dan menghindarkan diri 

dari perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana yang akan mengganggu 

kinerja perusahaan dan berpengaruh kepada objek jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia 

diharuskan untuk mengeluarkan biaya perawatan atas benda yang menjadi objek 

jaminan Fidusia, menanggung segala risiko terhadap keadaan yang menyangkut 
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pengurangan kualitas, kerusakan dan kehilangan maupun kemusnahan dari objek 

jaminan Fidusia
36

. 

 Klausula pernyataan dan jaminan perlu diatur dalam perjanjian jaminan 

Fidusia karena dalam klausula ini mengatur dan berisi pernyataan tentang benda yang 

akan diserahkan sebagai jaminan Fidusia. Dalam klausula pernyataan ini dapat 

memuat klausula bahwa benda yang menjadi jaminan Fidusia bebas dari jaminan 

lainnya dan memastikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tidak ada 

pihak lain selain pemberi Fidusia yang memiliki atau turut memiliki atas benda yang 

dibebani jaminan Fidusia.    

 Klausula selanjutnya yang perlu diatur dalam perjanjian jaminan Fidusia 

adalah masalah eksekusi karena berhubungan dengan pemberi Fidusia yang telah 

melakukan Wanprestasi dan kreditnya bermasalah. Dengan adanya klausula ini dapat 

menjamin penerima Fidusia untuk mengambil tindakan mengeksekusi objek jaminan 

Fidusia. Klausula pelaksanaan eksekusi atas jaminan Fidusia sangat penting diatur 

dalam perjanjian jaminan Fidusia karena eksekusi adalah salah satu ciri khas dari 

jaminan kebendaan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang tertuang dalam 

sertifikat jaminan Fidusia. Sebab yang menjadi timbulnya eksekusi jaminan Fidusia 

ini adalah karena debitur atau pemberi Fidusia cedera janji atau tidak memenuhi 

prestasinya tepat pada waktunya atau tidak membayar sesuai hutang yang pada 

perjanjian kredit kepada penerima Fidusia
37

. Sehingga klausula ini merupakan salah 

                                                 
36

 ibid., h.77 
37

 H. Salim, Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2012, h.90 
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satu senjata bagi penerima Fidusia ketika pemberi Fidusia telah cidera janji karena 

kredit yang bermasalah. 

Dalam UUJF Pasal yang mengatur tentang eksekusi jaminan Fidusia adalah Pasal 29-

34. Dalam Pasal 29 UUJF menyatakan : 

(1) Apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang 

menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh 

penerima Fidusia. 

b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan atas kekuasaan penerima Fidusia 

atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 

c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan 

penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak. 

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan 

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi 

dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 

sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

Pada Pasal 30 menyebutkan : 

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. 
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Maka dalam klausula yang diatur pada perjanjian kredit dan jaminan mengenai 

eksekusi diatur sesuai dengan UUJF dan tidak boleh bertentang dengan Undang-

Undang yang ada. Sedangkan untuk eksekusi benda persediaan yang merupakan 

objek usaha dagang di atur pada Pasal 31 UUJF yang menyebutkan : 

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan 

atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di 

tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Beralihnya hak kepemilikan atas dasar asas kepercayaan dari pemberi Fidusia kepada 

penerima Fidusia, sehingga akibatnya beralihnya hak kepemilikan ini penerima 

Fidusia berhak melakukan eksekusi atau melakukan penjualan seperti yang diatur 

dalam UUJF, maka pemberi Fidusia yang telah cidera janji tidak berhak untuk 

menghalangi penerima Fidusia yang akan mengeksekusi objek Jaminan Fidusia 

karena suda beralihnya hak kepemilikan. Pada penjelasan Pasal 30 dijelaskan bahwa 

apabila pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan 

Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil 

benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan 

pihak berwenang.  

 Klausula yang berkaitan dengan objek Jaminan Fidusia yang diatur pada 

perjanjian kredit dan jaminan tidak boleh berhenti pada klausula eksekusi namun 

perlunya ada pengaturan penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan 

hanya eksekusi. Pada eksekusi terdapat kemungkinan-kemungkinan bahwa objek 

jaminan yang telah di eksekusi, hasil dari nilai jualnya ternyata tidak memenuhi 
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untuk pelunasan utang selain itu karena objek jaminan Fidusia berupa benda 

persediaan ketika akan di eksekusi ternyata objeknya telah habis karena objeknya 

berupa benda persediaan yang merupakan objek dari usaha dagang. Dari alasan 

tersebut penting untuk mengatur klausula penyelesaian sengketa tujuannya untuk 

melindungi kedudukan penerima Fidusia. Dalam klausula penyelesaian sengketa ini 

mengatur cara penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah atau melalui 

pengadilan yang berwenang. Selain itu dalam klausula ini mengatur dimana 

pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa cidera janji yang telah 

dilakukan pemberi Fidusia. 

 Beberapa klausula yang telah dijelaskan diatas merupakan klausula yang 

bertujuan untuk dapat melindungi kedudukan penerima Fidusia namun klausula dari 

perjanjian kredit dan perjanjian jaminan ini dapat berkembang seiring kebutuhan para 

pihak sehingga dapat saling melindungi kedudukan masing-masing terutama 

kedudukan penerima Fidusia yang memberikan kredit kepada pemberi Fidusia. 

Dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan dituangkan klausula untuk mencegah 

atau tindakan preventif yang dapat dilakukan penerima Fidusia untuk mencegah 

pemberi Fidusia mengalami kredit bermasalah dan melakukan wanprestasi. Selain itu 

dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan untuk melindungi kedudukan 

penerima Fidusia perlu menuangkan seperti klausula  berupa tindakan represif seperti 

yang dijelaskan diatas agar penerima Fidusia terlindungi ketika pemberi Fidusia 

melakukan Wanprestasi sehingga penerima Fidusia mengerti apa yang harus 

diperbuat ketika pemberi Fidusia wanprestasi.     
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3. Pemberi Fidusia Berupa Objek Benda Persediaan Melakukan Wanprestasi  

 Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko yang diterima oleh penerima Fidusia 

berupa objek benda persediaan memang besar karena benda persediaan merupakan 

benda yang dinamis dan merupakan objek dari usaha dagang. Salah satu risiko 

penerima Fidusia adalah pemberi Fidusia Wanprestasi dalam melunasi kredit 

sehingga terjadi kredit bermasalah bahwa pemberi Fidusia tidak dapat melunasi 

hutang yang telah diberikan penerima Fidusia. Ketika pemberi Fidusia tidak dapat 

melunasi hutangnya maka penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap 

objek benda persediaan yang telah di Fidusiakan. Namun risiko setelah melakukan 

eksekusi ternyata hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan dari hutang 

pemberi Fidusia bahkan, risiko lainnya dapat terjadi yaitu pemberi Fidusia tidak 

mampu melunasi hutangnya dan penerima Fidusia tidak dapat melakukan eksekusi 

karena objek yang dijaminkan berupa benda persediaan telah habis karena sifat benda 

persediaan yang merupakan objek usaha dagang. Bahwa jelas kedudukan penerima 

Fidusia didahulukan dari kreditur lainnya seperti yang diatur pada Pasal 27 ayat (1) 

UUJF yang menyatakan : 

Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. 

Tentunya apabila kemungkinan tersebut terjadi maka kedudukan penerima Fidusia 

dirugikan. Maka dari itu pentingnya apabila pemberi Fidusia melakukan Wanprestasi 

penerima Fidusia dapat melakukan gugatan Wanprestasi berdasarkan Klausul 

perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam UUJF tidak dikenal dengan 

Wanprestasi namun di kenal dengan cidera janji pada penjelasan Pasal 21 UUJF 
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dijelaskan pengertian cidera janji dalam UUJF adalah tidak memenuhi prestasi, baik 

yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan Fidusia, maupun perjanjian 

jaminan lainnya.  

 Untuk melindungi kedudukan penerima Fidusia, bahwa penerima Fidusia 

dapat melakukan gugatan Wanprestasi atas cidera janji atau tindakan Wanprestasi 

yang dilakukan pemberi Fidusia karena telah melanggar Klausula perjanjian kredit 

dan jaminan. Bahwa pemberi Fidusia telah lalai untuk menjalankan perjanjian kredit 

yang telah disepakati sehingga terjadinya kredit bermasalah sehingga pemberi Fidusia 

tidak mampu membayar hutang kepada pihak penerima Fidusia, selain itu objek 

berupa benda persediaan yang akan dieksekusi telah habis terjual. Namun risiko 

gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima Fidusia adalah bahwa objek 

jaminan yang ada maupun yang akan datang akan menjadi jaminan umum sehingga 

kedudukan penerima Fidusia tidak menjadi preference jadi penerima Fidusia hanya 

dapat mengeksekusi benda yang tidak dibebani jaminan lainnya apabila dibebani 

jaminan maka penerima Fidusia tidak berhak untuk mengeksekusi objek tersebut. 

Seperti yang dijelaskan dalam BW pada Pasal 1131 BW yang menyatakan : 

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. 

Sesuai pasal diatas maka tidak ada hak didahulukan lagi kepada penerima Fidusia, 

namun gugatn Wanprestasi ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar 

pemberi Fidusia dapat bertanggung jawab untuk melunasi hutang kepada penerima 

Fidusia. 
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 Sebelum mengajukan gugatan Wanprestasi bahwa penerima Fidusia harus 

memastikan objek dari jaminan Fidusia tersebut tersedia atau sudah habis, apabila 

masih ada yang tersedia maka penerima Fidusia harus mengeksekusi objek benda 

persediaan tersebut. Kemudian setelah objek benda persediaan dieksekusi maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan lelang atau dijual dibawah tangan sesuai kesepakatan 

dari penerima Fidusia dan pemberi Fidusia sesuai Pasal 29 ayat (1) UUJF. Tujuan 

proses tersebut dipastikan telah dilakukan terlebih dahulu adalah memastikan 

seberapa besar kekurangan dari hutang yang harus ditanggung oleh pemberi Fidusia 

dan berkaitan dengan apa yang menjadi permintaan atau yang disebut petitum dalam 

gugatan yang diajukan oleh penerima Fidusia. Berlaku pula untuk objek benda 

persediaan yang telah habis karena telah dialihkan dengan jual beli, sehingga 

seharusnya benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dapat 

dieksekusi tidak dapat dieksekusi karena telah habis terjual sehingga penerima 

Fidusia tidak dapat mengeksekusi objek tersebut.  Selain itu risiko lainnya hasil 

penjualan dari benda persediaan tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang 

maka penerima Fidusia dapat mengajukan gugatan Wanprestasi dengan petitum 

sejumlah nilai hutang pemberi Fidusia yang belum dilunasi sesuai dengan Pasal 1243 

BW yang menyatakan : 

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai 

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat 
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diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang 

telah ditentukan.  

atau memohon sita jaminan terhadap benda yang menjadi hak milik dari pemberi 

Fidusia agar  sesuai dengan Pasal 1131 BW untuk melunasi hutang pemberi Fidusia.  

 Dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada pemberi Fidusia maka 

terdapat proses yang harus dilakukan oleh penerima Fidusia.  Proses untuk 

mengajukan gugatan Wanprestasi adalah membuat gugatan tersebut sesuai dengan 

kebutuhan penerima Fidusia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain itu petitum yang diajukan harus benar-benar murni 

merupakan permintaan penyelesaian kepentingan kepentingan pemohon. Dalam 

gugatan harus memuat unsur-unsur : 

1. Identitas para pihak yang bersengketa, penggugat dan tergugat yang tepat/benar : 

 a. Nama 

 b. Kualitasnya dalam perkara yang bersangkutan (materiil, formal) 

 c. Alamat, harus disebutkan secara tepat 

2. Alasan-alasan dan dasar hukum terjadinya gugatan atau fundatum petendi/posita.             

Berisi fakta-fakta dan hubungan hukum yang menjadi alasan timbulnya gugatan
38

. 

Alasan-alasan dan dasar hukum dalam gugatan sangat penting karena akan 

menunjukkan fakta hukum bagaimana tergugat melakukan Wanprestasi.   

                                                 
38

 Ismet Baswedan, Hukum Acara Perdata Peradilan umum, Airlangga University Press, Surabaya, 

2004, h. 14 
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3. Petitum yaitu apa yang diinginkan/diminta dengan gugatan
39

. Dalam petitum harus 

benar-benar murni permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan 

sebagai berikut : 

1. Isi petitum merupakan permintaanyang bersifat deklaratif. Pemohon meminta agar 

dalam diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: 

menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang 

dimohon  

2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon. 

Ukuran ini merupakan kosekuensi dari bentuk permohonan, yang bersifat ex parte 

atau sepihak saja 

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir (mengandung hukum). 

Ukuran ini, merupakan kosekuensi lebih lanjut dari sifat ex parte yang benar-benar 

melekat (inherent) dalam permohonan. Oleh karena itu tidak ada pihak lawan atau 

tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman 

4. Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki 

pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya. 

5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono. Petitum 

permohonan harus dirinci jadi tidak dibenarkan petitum yang berdasarkan keadilan 

saja
40

.  

                                                 
39

 Ibid h.14 
40

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h 37-38  
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Penerima Fidusia harus memastikan surat gugatan yang diajukan sudah tepat dan 

memenuhi syarat materiil maupun formiil sangat penting karena akan berpengaruh 

pada akibat hukumnya.  

 Seperti yang dijelaskan diatas bahwa petitum yang diminta harus benar-benar 

murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon tidak boleh 

melanggar atau melampaui hak orang lain. Petitum yang dapat diminta oleh penerima 

Fidusia adalah : 

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Sesuai dengan Pasal 1131 BW bahwa 

penerima Fidusia meminta peletakan sita terhadap semua harta kekayaan tergugat 

sampai penyitaan diperkiran mencukupi untuk melunasi tuntutan mulai dari 

hutang,ganti rugi, dan bunga. Dalam penyitaan yang pertama harus disita adalah 

benda bergerak. Kalau nilai harga benda bergerak yang disita diperkirakan sudah 

cukup menutupi pelunasan pembayaran tuntutan, penyitaan harus dihentikan sampai 

disitu
41

. Ketentuan bahwa benda bergerak dahulu yang harus disita diatur pada Pasal 

227 ayat (1) HIR. Apabila diperkirakan penyitaan terhadap benda bergerak belum 

mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh dilakukan penyitaan terhadap benda tidak 

bergerak
42

.  

2. Menyatakan tergugat yaitu pemberi Fidusia harus membayar segala hutangnya 

senilai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dan jaminan kepada 

penggugat yaitu penerima Fidusia karena tergugat telah terbukti melakukan 

                                                 
41

 Ibid., h 304 
42

 Ibid., h 304 
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Wanprestasi terhadap penggugat yaitu penerima Fidusia. Penerima Fidusia dalam 

petitum ini harus mencantumkan secara rinci jumlah hutang pemberi Fidusia sesuai 

dengan Pasal 1243 BW. 

3. Menyatakan tergugat harus membayar segala bunga yang timbul dari hutang dan 

keterlambatan pembayaran dalam pelunasan Hutang. Bahwa meminta pembayaran 

atas bunga yang timbul menjadi hak dari penerima Fidusia dimana dalam Pasal 1243 

tidak hanya dapat meminta pelunasan hutang saja namun juga dapat meminta bunga 

yang timbul dari hutang tersebut. Bunga yang timbul dari hutang maupun 

keterlambatan harus ditulis secara rinci dalam petitum agar jelas permohonan yang 

diminta.   

4. Menghukum tergugat yaitu pemberi Fidusia membayar biaya perkara. Petitum ini 

juga dapat dibebankan kepada tergugat. 

 Mengajukan gugatan Wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang 

merupakan salah satu jalan perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan 

penerima Fidusia agar dapat melindungi kedudukan penerima Fidusia. Selain itu 

salah satu cara agar pemberi Fidusia memenuhi prestasinya untuk membayar hutang 

yang timbul karena adanya perjanjian kredit dan jaminan yang mengikat dan harus 

dipenuhi. 

 

3. Eksekusi Jaminan Tambahan Berupa Borgtocht 

 Borgtocht disebut juga sebagai penjaminan atau penanggungan sebagaimana 

yang telah diatur dalam pasal 1820 BW yang menyatakan : 
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Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan 

kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak 

memenuhi perikatannya. 

Salah satu sifat dari Borgtocht adalah kewajiban dari penjamin bersifat subsider 

artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitur terjadi manakala 

debitur tidak memenuhi kewajibannya, apabila debitur telah memenuhi kewajibannya 

maka penjamin tidak perlu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin 

sebagaimana diatur pada pasal 1820, 1833, 1834 BW
43

. Selain itu terdapat sifal lain 

yang melekat pada Borghtoct adalah memiliki sifat accessoir, artinya 

Borghtocht bukanlah hak yang berdiri sendiri melainkan lahir, keberadaan, dan 

hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit atau perjanjian 

hutang; 

 Namun apabila pemberi Fidusia lalai atau melakukan Wanprestasi maka 

pemberi Fidusia berhak untuk mengeksekusi jaminan pokok berupa Fidusia namun 

dari hasil eksekusi benda persediaan ternyata tidak mencukupi dari nilai hutang. 

Maka pemberi Fidusia dapat meminta kekurangan dari hasil hutang kepada orang 

yang menjadi penjamin dari hutang pemberi Fidusia yang disebut Borgtocht yang 

merupakan Jaminan tambahan. Bahwa penanggung tidak dapat menolak untuk 

mengganti dan membayar hutang dari pemberi Fidusia karena hal tersebut sudah 

menjadi risiko dari penanggung selain itu telah adanya dasar akta Borgtocht yang 

telah mengikat penanggung dengan kreditur yaitu penerima Fidusia.      

                                                 
43

 Trisadini P Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.cit., h. 107 
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4. Kepailitan Sebagai Pilihan Akhir Bagi penyelesaian Sengketa Terhadap 

Pemberi Fidusia yang Telah Lalai Memenuhi Prestasi 

 Salah satu cara melindungi kedudukan penerima Fidusia adalah menggugat 

pemberi Fidusia atas dasar Wanprestasi ke pengadilan negeri namun selain itu 

terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan penerima Fidusia untuk melindungi 

kedudukannya adalah dapat mengajukan permohonan untuk mempailitkan pemberi 

Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No 37 tahun 2004 tentang 

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ( selanjutnya disebut Undang-

undang Kepailitan) menjelaskan definisi dari kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh 

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. Kepailitan ini berdasarkan karena adanya utang yang tidak dapat dipenuhi 

oleh debitur dalam hal ini adalah pemberi Fidusia. Sehingga pada Undang-undang 

kepailitan dalam Pasal 1 angka 6 menjelaskan pula yang dimaksud dengan utang 

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik 

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang Indonesia maupun mata uang asing, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, 

yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat 

pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Bahwa ketentuan kepailitan merupakan 

aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada 

para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang 
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selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan 

kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 juncto 

1132 BW
44

.  

 Ada beberapa Faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-

undang kepailitan. Bahwa yang pertama adalah untuk menghindari perebutan harta 

debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih 

piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak 

jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor 

tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk 

menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang 

kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan 

kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya 

dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta 

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para 

kreditor. Pada dasarnya tujuan adanya Undang-undang kepailitan ini adalah untuk 

melindungi kedudukan kreditur yang lebih dari satu kreditur. 

 Penerima Fidusia yang mengajukan permohonan pailit untuk mempailitkan 

pemberi Fidusia yang telah mengalami kredit bermasalah baik yang tidak dapat 

membayar utangnya atau telah jatuh tempo harus memenuhi syarat seperti yang 

ditentukan dalam Undang-undang kepailitan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

                                                 
44

 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Kencana, Surabaya, 2008, h. 67 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BENDA 
PERSEDIAAN YANG TELAH DIALIHKAN DENGAN JUAL BELI

LISA NURHIDAYAH



 72 

mengajukan permohonan pailit diatur pada Pasal 2 Undang-undang kepailitan yang 

menyatakan : 

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 

dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas 

permohonan satu atau lebih kreditornya.    

Bahwa jelas penerima Fidusia dalam mengajukan permohonan pailit kepada pemberi 

Fidusia harus memastikan bahwa krediturnya lebih dari satu jadi penerima Fidusia 

harus memastikan kreditur lain memiliki perjanjian kredit dengan pemberi Fidusia. 

Apabila hanya terdapat satu debitur tidak perlu mengajukan pailit kepada pemberi 

Fidusia cukup dengan menyelesaikan dengan menggugat Wanprestasi pemberi 

Fidusia ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta pemberi Fidusia 

menjadi sumber pelunasan utangnya. Namun sesuai perkembangan jaman dan 

dinamisnya dunia ekonomi banyak debitur dalam hal ini pemberi Fidusia tidak hanya 

memiliki satu utang saja namun banyak utang untuk mengembangkan usahanya. Hal 

tersebut tentu menjadi sebuah risiko baru yang harus dihadapi oleh penerima Fidusia 

berupa objek benda persediaan tidak hanya pada masalah risiko jaminannya saja 

namun risiko akan adanya kreditur lain dan pemberi Fidusia telah lalai dengan 

kreditur lainnya. Maka dari itu jalan penyelesaian dengan lebih dari satu kreditur 

yang dimiliki pemberi Fidusia dapat ditempuh dengan cara kepailitan sehingga 

kedudukan penerima Fidusia tetap terlindungi.    
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 Dalam hukum perdata kedudukan kreditur hanya dibagi dua yaitu kreditur 

preferen dan kreditur konkuren. Namun dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan 

menjadi tiga macam yaitu : 

1. Kreditor separatis 

2. kreditor preferen 

3. kreditor konkuren 

bahwa kedudukan penerima Fidusia dalam hal ini termasuk dalam kreditur separatis. 

Kreditor separatis adalah kreditor yang dilekati dengan jaminan kebendaan dalam 

hukum kepailitan. Dalam ketentuan hukum kedudukan kreditor separatis dalam hal 

ini penerima Fidusia harus didahulukan sehingga kreditur separatis dapat 

mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Namun dalam 

mengeksekusi objek benda yang menjadi jaminan kebendaan apabila telah adanya 

putusan pailit terdapat pengaturan mengenai penangguhan eksekusi selama 90 hari 

yang diatur Pasal 56 Undang-undang kepailitan. Filosofi pasal ini adalah bahwa 

dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda 

jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang 

dibawah harga pasar. Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini adalah hanya 

demi memenuhi kepentingan kreditor pemegang jaminan saja
45

. Sedangkan dengan 

adanya waktu penangguhan 90 hari merupakan waktu untuk kurator membantu untuk 

memperoleh harga yang layak bahkan harga yang lebih baik. 

                                                 
45

 Ibid., h. 173 
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 Keistimewaan lainnya dari kreditur Separatis bahwa dalam hal ini adalah 

penerima Fidusia selain harus didahulukan dan memiliki hak untuk mengeksekusi 

benda yang menjadi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan adalah apabila hasil 

dari eksekusi tidak memenuhi nilai utang maka kreditur separatis atau penerima 

Fidusia dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan nilai utang tersebut dari 

harta pailit dengan kedudukan sebagai kreditur konkuren. Hal tersebut diatur dalam 

Pasal 138 Undang-undang kepailitan yang menyatakan : 

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan Fidusia, hak tanggungan, 

hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang 

diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan 

bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil 

penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang 

dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk 

didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.    

 Permasalahan muncul ketika kedudukan kreditur separatis dalam hal ini 

penerima Fidusia berupa objek benda persediaan, ternyata objek benda persediaan 

yang akan dieksekusi telah habis terjual karena sifat benda persediaan yang dinamis 

dan merupakan objek dari usaha dagang. Apabila penerima Fidusia yang mengajukan 

permohonan pailit kepada pemberi Fidusia dan penerima Fidusia mengetahui bahwa 

objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan telah habis terjual sehingga penerima 

Fidusia tidak dapat mengeksekusi objek jaminan Fidusia tersebut maka penerima 

Fidusia dapat menentukan pilihannya melepaskan haknya sebagai kreditur separatis 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA ATAS OBJEK BERUPA BENDA 
PERSEDIAAN YANG TELAH DIALIHKAN DENGAN JUAL BELI

LISA NURHIDAYAH



 75 

sehingga menjadi kreditur konkuren sehingga kedudukan penerima Fidusia dalam 

penyelesaian kepailitan ini memiliki hak suara sebagai salah satu kreditur yang 

menuntut piutangnya atas harta pailit milik pemberi Fidusia. Hal tersebut diatur diatur 

dalam Undang-undang kepailitan Pasal 149 yang menyatakan : 

(1) Pemegang gadai, jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang 

mempunyai hak yang didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara 

berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan 

haknya untu didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya 

pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.  

(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka menjadi 

kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima. 

Apabila tetap menjadi sebagai kreditur separatis maka penerima Fidusia tidak 

memiliki hak suara karena yang hanya memiliki hak suara atas harta pailit adalah 

kreditur konkuren. Kewenangan kreditur Separatis hanya sebatas objek benda yang 

menjadi jaminan namun memang dimungkinkan apabila dari hasil penjualan objek 

jaminan tidak mencukupi dari nilai utang dapat meminta diberikan hak-hak yang 

dimiliki kreditur konkuren sehingga menutupi nilai utang yang kurang seperti yang 

telah diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Kepailitan. 

 Adanya perbedaan pada tindakan hukum yang diambil penerima Fidusia pada 

menggugat Wanprestasi pemberi Fidusia dengan mempailitkan pemberi Fidusia. 

Pertama pada gugat Wanprestasi dengan hanya satu kreditur yang dimiliki pemberi 
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Fidusia maka gugatan Wanprestasi dapat dilakukan sedangkan pada permohonan 

pailit jelas dalam syaratnya bahwa ada lebih dari satu kreditur yang dimiliki pemberi 

Fidusia. Kedua pada pengadilan yang berwenang menurut kewenangannya bahwa 

kasus Wanprestasi termasuk dalam ranah perdata yang diselesaikan dipengadilan 

negeri yang berwenang, sedangkan pada penyelesaian kepailitan terdapat pengadilan 

niaga yang khusus menyelesaikan permasalahan niaga salah satunya adalah kepailitan. 

Ketiga pada penyelesaian dengan gugatan Wanprestasi di pengadilan negeri apabila 

sita eksekusi dikabulkan maka yang mengurus sita eksekusi adalah penerima Fidusia 

sendiri dan apabila dari hasil dari sita eksekusi tidak memenuhi nilai hutang maka 

tidak dapat menuntut kembali karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, 

sedangkan pada penyelesaian pailit harta dari pemberi Fidusia yang telah dipailitkan 

akan diurus oleh kurator yaitu balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang 

diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di 

bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini, yang 

dimaksud undang-undang ini adalah Undang-undang kepailitan. Selain itu pada 

kepailitan apabila kedudukan kreditur adalah kedudukan kreditur yang memilik hak 

jaminan kebendaan seperti Fidusia maka kreditur dapat meminta haknya sebatas 

objek yang menjadi jaminan kebendaan apabila nilai dari objek tersebut tidak 

memenuhi nilai utang maka kreditur dalam hal ini penerima Fidusia dapat meminta 

pemenuhan sisa nilai utang dengan kedudukan sebagai kreditur konkuren. Keempat 

kedudukan dalam penyelesaian gugatan Wanprestasi hanya terdapat dua kedudukan 

yaitu kedudukan kreditur preferen atau kreditur konkuren, sedangkan dalam 
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penyelesaian dalam kepailitan terdapat tiga kedudukan yang terdiri dari kreditur 

separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.  

 Dalam permohonan pailit yang diajukan oleh penerima Fidusia kepada 

pemberi Fidusia memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Tabel 1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan dari Permohonan Pailit 

NO KELEBIHAN KEKURANGAN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

Prinsip keadilan, keseimbangan, 

dan integrasi di junjung tinggi 

dalam kepailitan untuk 

mementingkan kepentingan 

seluruh kreditur agar kreditur tidak 

saling berebut harta pailit dan 

mendapatkan porsinya masing-

masing. 

Terdapat Kurator yang mengurus 

harta pailit sehingga kreditur tidak 

perlu repot mengurus harta pailit 

Salah satu cara memberikan efek 

jera kepada debitur karena setelah 

debitur dinyatakan pailit maka hak 

keperdataan debitur atas hartanya 

1. membutuhkan waktu yang lama 

dalam penyelesaian kepailitan karena 

banyak prosedur yang harus dilalui baik 

dipengadilan maupun diluar pengadilan 

saat pembagian harta pailit. 

 

 

 

Imbalan jasa Kurator yang tidak murah 

dan dibebankan kepada Kreditur. 

 

Putusan pailit semakin mudah. tidak 

melihat kondisi debitur yang solven 

atau tidak sehingga hal ini sangat 

merugikan debitur yang solven. 
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4. 

 

 

 

 

 

5.  

akan menjadi terbatas. 

Dengan adanya putusan pailit 

sebagai alat mempercepat likuidasi 

terhadap harta-harta debitor untuk 

digunakan sebagai pembayaran 

utang. 

 

Melindungi semua pihak kreditur 

baik kreditur separatis, preferen, 

dan konkuren.  

 

Bagi kreditur separatis yang ingin 

mengeksekusi objek yang menjadi 

jaminan ternyata tidak dapat 

mengeksekusi secara cepat karena ada 

penangguhan yang cukup lama yaitu 90 

hari. 

Jumlah seluruh harta pailit yang diurus 

kurator belum tentu memenuhi nilai 

utang semua kreditur. Contoh : jumlah 

seluruh harta pailit 20 Milyar namun 

memiliki 3 Kreditur Konkuren dengan 

kreditur A : 12 Milyar, Kreditur B 8 

Milyar, dan Kreditur C 5 Milyar. Maka 

hasil dari harta pailit setelah dikurangi 

biaya-biaya maka, sisanya baru 

diberikan pada kreditur konkuren sesuai 

dengan besar kecilnya piutang masaing-

masing menurut keseimbangan. Namun 

adakalanya hasil tersebut tidak 

menutupi piutang dari masing-masing 
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kreditur.   

 

 Kepailitan adalah salah satu cara yang dapat dipilih oleh penerima Fidusia 

untuk melindungi kedudukannya. Penerima Fidusia harus cermat dalam menentukan 

penyelesaian terhadap pemberi Fidusia yang telah lalai atau Wanprestasi karena 

masing-masing penyelesaian baik melakukan gugatan Wanprestasi atau Kepailitan 

memiliki akibat hukum yang berbeda dan memiliki sisi kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Selain itu dari kedua penyelesaian tersebut memiliki syarat yang 

berbeda. Apapun cara penyelesaian yang diambil oleh penerima Fidusia dapat 

menghasilkan penyelesaian yang memuaskan dan tidak menambah persoalan lainnya 

sehingga dapat melindungi kedudukan penerima Fidusia. 
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