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BAB II

KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA

BILAMANA DEBITOR PAILIT

2.1. Kreditor Jaminan Fidusia Sebagai Kreditor Preferen

2.1.1. Ciri - Ciri Hak Kebendaan

Seperti yang diketahui bahwa jaminan yang bersifat kebendaan

dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan

kebendaan sendiri adalah tindakan penjaminan oleh kreditor terhadap debitornya

guna memenuhi kewajiban dari pihak debitor.17 Pemberian jaminan tersebut dapat

berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan,

dan menyediakannya guna pemenuhan  (pembayaran) kewajiban (utang) seorang

debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau

kekayaan seseorang pihak ketiga.18Jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau

menjamin pemenuhan jaminan atas utang debitor seandainya wanprestasi sebelum

sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.19

Hanya dengan jaminan kebendaan saja kreditor mempunyai hak

mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor preferen yang berarti akan

memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kreditor konkuren (1132 BW),

sehingga kreditor preferen mampu mengambil pelunasan terlebih dahulu dari

17 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,
Kencana, Jakarta, 2010 , h. 22

18 Ibid
19 Rachmadi Usman, Op.Cit., h 69
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barang jaminan tanpa memperhatikan kreditor-kreditor lainnya. Pada jaminan

kebendaan terjadinya karena perjanjian antara kreditor dan debitor, maka Undang-

undang memberikan hak istimewa kepada kreditor – kreditor tertentu berdasarkan

sifat piutangnya, disebut dengan hak istimewa atau privilege sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1134 ayat (1) BW.20

Pada jaminan kebendaan selalu melekat dengan adanya hak kebendaan yang

memberikan ciri-ciri sebagai berikut :21

a. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan

terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontraknya saja tetapi juga

kepada pihak-pihak lain yang mungkin dikemudian hari ikut terkait.

Sebagai contoh dalam perjanjian sewa menyewa antara A dan B maka hak

yang lahir adalah hak perorangan, jika B tidak membayar uang sewa maka

A hanya dapat menagih pada lawan kontraknya saja. lihat Pasal 1315

jo.1340 BW (privity of contract). Berbeda dengan pemegang hak

kebendaan seperti hak milik atas suatu benda maka pemiliknya dapat

menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh

Undang-Undang yaitu hak Revindikasi ( Pasal 574 BW).

b. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang

mengikuti) artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan

siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada benda itu

.jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah

tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.

20 Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia
Indonesia, Jakarta Timur, 1984, h. 16-17

21 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 15
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Sebagai contoh : A mempunyai sebidang tanah yang sudah dibebani Hak

tanggugan oleh Bank Eka mempunyai hak kebendaan atas sebidang tanah

tersebut (hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan), apabila A

kemudian menyewakan tanah tersebut kepada D maka hak kebendaan

yang dimiliki oleh Bank Eka tetap mengikuti bendanya.

c. Hak kebendaan mempunyai asas prioritas artinya bahwa hak kebendaan

yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada yang lahir kemudian.

Dengan begitu saat kelahiran hak itu memegang peranan penting,sebab

ada yang lebih dahulu akan dibayar paling awal, sedang yang belakangan

harus menunggu yang ada didepannya. Misalnya : A memiliki sebidang

tanah yang telah dijaminkan pada B sehingga lahir hak tanggungan I,

kemudian dijaminkan lagi kepada C dengan hak tanggungan II, maka hak

kebendaan yang dimiliki oleh B diprioritaskan dibandingkan dengan hak

kebendaan yang dimiliki oleh C.

d. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak terlebih dahulu),

adanya preferensi (Pasal 1131 BW) bahwa pihak yang memiliki hak

kebendaan ini dalam pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya,

seketika kalau benda yang dijadikan objek hak tersebut laku dalam

pelelangan. Misalnya A menjaminkan sebidang tanah kepada B dengan

hak tanggungan, disamping itu A dapat mempertahankan hak

kebendaannya, tidak demikian dengan C yang hanya memegang hak

perorangan, tidak didahulukan dalam hal pembayaran hanya berkedudukan

sebagai kreditor konkuren (Pasal 1132 BW).
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e. Pada hak kebendaan gugatannya disebut gugat kebendaan. Pada hak

kebendaan ini orang mempunyai macam – macam actie jika terdapat

gangguan atas haknya misalnya berwujud : penuntutan kembali, gugatan

untuk menghilangkan gangguan – gangguan atas haknya, gugatan untuk

pemulihan dalam keadaan semula. Sebagaimana  hak yang dimiliki

seorang pemilik dengan melakukan gugat revindikasi berdasarkan Pasal

574 BW.

f. Hak kebendaan memiliki syarat spesialitas adalah syarat yang memberikan

pembuktian terhadap para pihak yang telah memberikan dan menerima

benda tertentu dengan lembaga penjamin yang di gunakan sebagai agunan,

yang biasanya berupa fasilitas kredit yang ditunjuk pada Akta Pemberian

Jaminan.22 Syarat spesialitas memberikan kepastian terhadap perjanjian

pokok yang dijamin dengan jaminan kebendaan tersebut dan kepastian

terhadap benda yang dijadikan jaminan serta kepastian-kepastian lain,

termasuk identitas pemberi dan penerima jaminan, nilai penjaminan, dan

nilai benda yang menjadi objek jaminan.23

g. Hak kebendaan memiliki syarat publisitas yaitu syarat untuk dilakukannya

langkah publikasi kepada masyarakat atas benda jaminan tersebut melalui

pendaftaran bahwa terhadap akta jaminan telah didaftarkan pada pejabat

umum.24 Bahwa dengan syarat publikasi memberikan kepastian

pendaftaran, artinya apa yang dituangkan dalam akta jaminan tidak

22 Try Widiyono, Op.Cit. h. 217
23 Ibid.
24 Ibid, h. 219
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terdapat duplikasi karena pendaftaran tersebut telah disentralisasi .oleh

karena itu, atas pemenuhan syarat tersebut, masyarakat umum dianggap

telah mengetahui dan berhak meminta informasi mengenai hal-hal yang

telah didaftar. Dengan pola pendaftaran tersebut, maka terdapat univikasi

dan kepastian informasi yang mudah untuk diakses.25

Demikian atas hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam suatu jaminan

kebendaan akan melahirkan hak kebendaan yang akan melekat kemanapun benda

jaminan itu berada. Adapun lawan dari hak kebendaan yaitu hak perorangan yang

merupakan hak yang lahir karena perjanjian utang piutang yang hanya dapat

dipertahankan oleh orang tertentu saja adapun ciri hak perorangan sebagai

berikut:26

a. Bersifat relatif, yaitu hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja.

b. Tidak ada asas droit de suite, yaitu dengan beralihnya hak milik maka hak

perorangan berhenti sejak dijualnya benda tersebut. Sebagai contoh pada

Andi mempunyai hak pinjam pakai atas sepedah motor milik  Budi. Budi

kemudian menjual sepedah motor tersebut kepada Cindy. Ternyata di sini

bahwa Andi tidak bisa melakukan haknya itu lagi.

c. Kedudukan antara pemegang hak perorangan adalah sederajat tidak ada

yang didahulukan misalnya : Santi meminjam uang mula-mula kepada

Bobi kemudian Santi meminjam uang kepada Rena maka hak Bobi dan

Rena itu sama derajatnya. Artinya jika atas hal tersebut tiba-tiba timbul

suatu perkara, berhubung dengan terjadinya pinjaman uang kepada Bobi

25 Ibid.
26 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 17
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dan Rena maka hal tersebut tidak merubah kedudukan dari Bobi dan Rena

dimana hak perorangan yang lebih dahulu terjadi ataupun dikemudian hari

adalah sama tingkatannya (Pasal 1131 BW).

d. Berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 1132 BW) contohnya

dalam hal debitor jatuh pailit maka kreditor yang memegang hak

perorangan dalam hal eksekusi harta pailit maka harta masuk dalam boedel

pailit  dan dibagikan secara seimbang kepada kreditor konkuren tersebut.

e. Gugatnya itu disebut gugat perorangan. Pada hak perorangan ini orang

hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lawannya.

Maka berdasarkan uraian diatas maka dapat dirangkum sebagai berikut :27

Tabel Perbandingan Antara Hak kebendaan dan Hak Perorangan

HAK KEBENDAAN HAK PERORANGAN

Sumber Buku II BW Sumber Buku III BW
Absolut ( mutlak) Relatif (nisbi)

Droit de Suite Tidak Ada
Droit de Preference Konkuren

Prioritas Sederajat
Separatis Bersaing/Verifikasi

Gugat kebendaan : Revindikasi Hak
Milik( Pasal 574 BW

Gugat Perorangan

Hak kebendaan dalam BW dapat dibedakan:28

1. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakerlijk zekenheidsrecht)

contoh: gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia.

27 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 17
28 Ibid, h. 22
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2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht)

contoh: hak milik, bezit.

Maka atas ciri hak kebendaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

munculnya jaminan tidak lain dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum

kepada para pihak yang menyelenggara perjanjian antara kreditor dan debitor

yang dilakukan penjaminan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan

kepada kreditor apabila debitor mengalami kepailitan yang menyebabkan

kemampuan untuk melunasi hutangnya kecil. Dengan jaminan kebendaan ini

maka akan melahirkan hak kebendaan yang akan mengikuti benda jaminan itu

berada dan sebagai hak kebendaan ini pula memiliki hak prioritas dan

didahulukan dari kreditor lainnya apabila debitor lalai dalam melakukan

pelunasan utangnya. Berbeda dengan jaminan perorangan yang melahirkan hak

perorangan.Jaminan perorangan ini lahir atas hak relatif yang hanya berlaku pada

lawan kontraknya saja berdasarkan Pasal 1315 Jo. Pasal 1340 BW.

2.1.2. Lahirnya Jaminan Fidusia

Sejak fidusia dikenal oleh bangsa romawi sampai dengan saat ini ia telah

mengalami perkembangan – perkembangan, meskipun pada saat timbulnya

fidusia terdapat pertentangan pendapat antar para ahli hukum akan tetapi dalam

kenyataannya fidusia tetap diakui oleh yurisprudensi dan terus berkembang.Istilah

fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia yang berarti “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam
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terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah Fiduciare Eigendom

Overdracht atau dalam bahasa inggrisnya Fiduciary Tranfer of Ownership.29

Pada perjanjian jaminan fidusia ini tidak menimbulkan hak milik yang

sepenuhnya bagi kreditor, hal ini dikarenakan pada jaminan fidusia menganut

penyerahan secara constitutum possessorium yaitu penyerahan hak milik dari

debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam

kekuasaan yang nyata dari debitur.30hal tersebut bukan sebagai gadai dan bukan

juga sebagai pemindahan hak milik, tetapi ikatan timbal – balik atas dasar

kepercayaan.31

Menurut Dr. A. Hamzah S.H. dan Senjun Manullang S.H. menyatakan

penyerahan contitutum possesorium merupakan suatu cara pengoperan hak milik

dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian

utang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan haknya saja secara

yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja,

sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai

eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai dentetor atau houder untuk

dan atas nama kreditor-eigenaar.32Serta menurut J. Satrio S.H. menjelaskan bahwa

penyerahan secara contitutum possessorium yaitu bahwa hak milik secara

29 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Era Global, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 151

30 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang Credietverband, gadai, & Fidusia,
Alumni, Bandung, 1979, h. 99

31 John Salindeho, Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta,1994, h.4

32 Ibid
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ekonomisnya tetap ada pada pemberi fidusia sedangkan hak milik secara

yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia.33

Pada hakikatnya constitutum possessorium dalam fidusia dilakukan

melalui tiga fase, yaitu :34

1. Fase perjanjian obligatoir (obligatoir overeenskomst) merupakan

perjanjian pengakuan utang dengan jaminan fidusia;

2. Fase perjanjian kebendaan (zakerlijke overeenskomst) penyerahan hak

milik` tanpa menyerahkan fisik benda jaminan constitutum possesorium;

dan;

3. Fase perjanjian pinjam pakai, benda jaminan asas penguasaan dan

manfaatnya dinikmati oleh debitor.

Sehingga pada pihak kreditor hanya mempunyai kewenangan terhadap benda

tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan.

Untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat yang luas, serta untuk

dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi

pihak yang berkepentingan atas lahirnya jaminan fidusia ini maka dibentuklah

ketentuan hukum yang mana tertuang dalam UUJF. Lahirnya jaminan fidusia

pada prakteknya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu meliputi :

 Tahap pertama

sebelum perjanjian dengan jaminan fidusia lahir  sebagai perjanjian accessoir

maka dibuatlah terlebih dahulu perjanjian pokoknya yang merupakan perjanjian

yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian lainnya yang

33 J. Satrio, Op.Cit., h. 163
34 Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Selaras Malang,  Malang, 2010, h59
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didasarkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 BW seperti

misalnya perjanjian kredit ataupun perjanjian pinjam – meminjam yang dibuat

dengan akta dibawah tangan atau akta otentik;

 Tahap kedua

Selanjutnya pada tahapan ini dilakukan pembebanan kebendaan dengan

jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang

merupakan akta jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta jaminan

Fidusia tersebut selain mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan

mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut (Pasal 6 UUJF).

Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia ;

identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau

tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan

pekerjaan;

b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam

perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian yang mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia cukup

dilakukan dengan mengidetifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai

surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek

jaminnan fidusia merupaan benda dalam persediaan (inventory) yang

selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang
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jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia

dicantumkan uraian mengenai jenis,merek,kualitas dari benda tersebut.

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilai benda yang menjadi objek jamianan fidusia.

 Tahap ketiga

Pada tahapan ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat

kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda baik yang

berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk

memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap

kreditor lainnya permohonan pendaftaran atas  jaminan fidusia dilakukan oleh

pihak penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia

dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat (Pasal

13 ayat (2) UUJF) :

a. Identitas para pihak dan penerima fidusia;

b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris

yang memuat akta jaminan fidusia;

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 13 UUJF mengenai pendaftaran

fidusia selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS 
 DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

METALIA PUSPITASARI



28

tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan

fidusia, selanjutnya untuk melanjutkan secara teknis ketentuan pasal-pasal

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, maka ditetapanlah Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000

tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia :

1. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. Melalui kantor pendaftaran fidusia;

3. Oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya;

4. Dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sesuai

formulir yang bentuk dan isinya sudah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06

Tahun 2001,

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia selain mencantumkan hal-hal yang

termuat dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF juga harus dilengkapi dengan lampiran-

lampiran sebagai berikut :

a. Salian akta notaris tentang permohoan pembebanan jaminan fidusia, yaitu

salinan akta yang menguraikan objek jaminan fidusia, termasuk Salinan

Lampiran Jika Akta tersebut disertai lampiran;

b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan

pendaftaran jaminan fidusia;

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
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Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

pembuatan Akta Jaminan Fidusia.Biaya pembuatan pendaftaran fidusia

disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya.Apabila nilai

penjaminannya kurang dari Rp. 50.000.000., maka besarnya biaya

pendaftarannya paling banyak Rp. 50.000. besarnya biaya pendaftaran

fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan (nilai kredit). Berikut ini

dicantumkan besarnya biaya pembuatan akta dan biaya pendaftaran

biaya.35

Maka untuk selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) UUJF

menyatakan bahwa pihak kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan

menyerahkan kepada penerima fidusia (kreditor) sertifikat jaminan fidusia pada

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan.

No Nilai Penjaminan Besar Biaya
1. <Rp.50.000.000,00 Paling banyak Rp

50.000.
2. >Rp 50.000.000.s.d.Rp 100.000.000. Rp 100.000.

3. >Rp. 100.000.000.s.d.Rp 250.000.000. Rp 200.000.

4. >Rp.250.000.000.s.d.Rp.500.000.000. Rp 500.000.

5. >Rp. 500.000.000.s.d.Rp.1000.000.000. Rp 1.000.000.

6. >Rp.1.000.000.000.s.d.Rp 2.500.000.000 Rp 2.000.000.

7. >Rp.2.500.000.000.s.d.Rp 5.000.000.000. Rp 3.000.000.

8. >Rp.5.000.000.000.s.d.Rp10.000.000.000. Rp 5.000.000.

9. >Rp10.000.000.000.keatas Rp 7.500.000.
Sumber  : lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tanggal 30 September 2000

Hal tersebut  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2001

35 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
2004, h. 8
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menyatakan bahwa nomor, tanggal, dan jam yang tercantum dalam penerimaan

pendaftaran jaminan fidusia sama dengan nomor, tanggal, dan jam yang

tercantum pada sertifikat Jamianan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan

tersebut. Jaminan fidusia merupakan salinan buku daftar fidusia yang didalamnya

memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana telah di jabarkan dalam Pasal 13

ayat (2) UUJF mengenai Pernyataan Perndaftaran Jaminan Fidusia dalam

sertifikat jaminan fidusia ini wajib dicantumkan kata-kata (irah-irah) “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang

bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari “kekuatan

eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan

bersifat final serta mengikat (binding) para pihak untuk melaksanakan putusan

tersebut sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-

Undang 42 Tahun 1999.

Adapun tujuan dari lahirnya jaminan fidusia dengan dilakukannya

pendaftaran adalah :

1. Untuk memenuhi syarat spesialitas sesuai dengan Pasal 6 UUJF yaitu

dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF) serta untuk

memenuhi syarat publisitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UUJF

agar dilakukan pendaftaran supaya mempunyai akibat hukum terhadap

pihak ketiga;
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2. Untuk memberikan suatu perlindungan  secara preventif dengan menjamin

kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan termasuk pihak

ketiga atas benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia;

3. Untuk melahirkan predikat pemegang hak  preferen atau hak yang

didahulukan  atas benda jaminan Fidusia kepada pihak kreditor  terhadap

kreditor–kreditor lain dalam pelunasan piutangnya meskipun dalam

perjanjian jaminan fidusia ini benda jaminan masih dikuasai oleh pihak

debitor secara kepercayaan.

Dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum

Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pembelakuan Sistem Administrasi

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System). Dalam rangka

pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

pada kantor pendaftaran fidusia di seluruh indonesia dengan aman, nyaman, cepat,

dan bersih serta dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

16 ayat (2) UUJF, maka pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi secara manual

tetapi secara elektronik.36

2.2. Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Sebagai Kreditor Separatis

Dalam Kepailitan

2.2.1. Jenis - Jenis Kreditor Dalam Kepailitan

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan

bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau

36 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 93
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Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Dalam hal kepailitan

kehadiran atau eksistensi kreditor memiliki fungsi penting sebagaimana tercantum

dalam pasal 2 ayat 1 yaitu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan

pailit kepada debitornya yang tidak memenuhi utang atau kewajibannya dalam

penyerahan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Seperti diketahui bahwa pembagian dan pengelompokan terhadap kreditor

dalam hukum perdata umum diatur dalam BW. Dalam hukum perdata umum

membagi kreditor menjadi 2 macam yaitu :

a. Kreditor preferen yang lahir karena perjanjian (Pasal 1133, 1134 BW) dan

kreditor preferen yang lahir karena Undang-Undang disebut privelege

(Pasal 1139, 1149 BW)

b. Kreditor konkuren.(Pasal 1131, 1132 BW)

Sedangkan dalam klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam hukum

kepailitan mengandung asas structured creditors. Adapun prinsip structured

creditors adalah prinsip yang mengklarifikasikan dan mengelompokkan berbagai

macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pembagian kreditor

dalam kepailitan membagi macam kreditor menjadi 3 macam yaitu :37

a. Kreditor separatis , yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan

lainnya;

b. Kreditor preferen, yaitu berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;

c. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing.

37 M. Hadi Subhan, Op.Cit., h. 32
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Perbedaan antara kreditor menurut UUK-PKPU dengan kreditor menurut BW

adalah bahwa di dalam hukum perdata umum dikenal dengan adanya kreditor

preferen yang memiliki hak jaminan kebendaan (gadai dan hipotik)  baik yang

diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 BW maupun diluar BW (fidusia, hak

tanggungan) dan kreditor privilege yang menurut undang–undang harus

didahulukan pembayaran piutangnya. 38Akan tetapi, didalam kepailitan, yang

dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang

harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege,

pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Sedangkan, kreditor yang memiliki

jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan

kreditor separatis.39

Adapun macam–macam kreditor dalam kepailitan berdasarkan jenis

pelunasan piutangnya maka tingkatan kreditur yang didahulukan pelunasannya

dapat dikategorikan, sebagai berikut:

a. Kreditor  Separatis

Adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak

sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit

debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena

akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap

dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor40. Munir Fuady mengatakan

bahwa separatis berkonotasi “perpisahan“ hal tersebut dikarenakan kedudukan

38 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis dalam
Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, h.101

39 M. Hadi Subhan, Op.Cit.,h. 33
40 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, Op Cit. h. 97
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kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa

kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang

terpisah.41 Sedangkan menurut Sri Soedewi, hak kreditor separatis atas para

pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanaan haknya dengan cepat dan

mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.42

Dalam BW pada Pasal 1134 ayat (2) diatur pula mengenai klasifikasi kreditor

separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik.

Selebihnya jaminan–jaminan yang tidak diatur oleh BW diatur oleh Undang-

undang tersendiri. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia

adalah:

 Gadai (Pasal 1150 BW sampai dengan Pasal 1160 BW);

 Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

 Hak Tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah);

 Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 BW).

b. Kreditor Preferen

Adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya

oleh undang-undang yang diberi kedudukan istimewa. Pada buku II BW terdapat

bentuk – bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan namun mempunyai ciri-

ciri atau sifat hak kebendaan yaitu preferen. Preferen dalam kepailitan sama

41 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 97
42 Sri Soedewi Masjshoen sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum

jaminan dan Jaminan  Perorangan, Liberty, Yogyakarta 1980, h.77-78
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halnya dengan kreditur privelege dalam hukum perdata umum. Kreditor preferen

bersifat accesoir, beberapa ciri dari preferen: 43

1. Harus dituntut, artinya pemegang hak istimewa ini jika tinggal diam maka
tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan
harus menuntut agar dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut
tingkatan yang diberikan kepadanya berddassarkan undang-undang;

2. Preferen bukan hak kebendaan, pemilik hak tagihan isimewa tidak
mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia
mempunyai hak didahulukan;

3. Preferen ditentukan oleh undang-undang;
4. Preferen hanya melekat selama benda-benda tersebut masih berada

ditangan debitor, ini menandakan bahwa hak istimewa bukan hak
kebendaan;

5. Preferen berpindah kepada ahli waris kreditor.

Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus yaitu hak yang didahuluan

terhadap benda-benda tertentu milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1139

BW, dan kreditor preferen umum preferen terhadaap semua harta benda milik

debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW.

c. Kreditor Konkuren

Adalah kreditor bersaing yang artinya bahwa kreditor konkuren tidak

mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.44

Kreditor tersebut bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh

pembayaran dari hasil lelang, sehingga keududukannya pun tidak diutamakan

dalam pelunasan.45 kreditor tersebut tidak termasuk dalam kreditor separatis dan

kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW bahwa

mereka tidak mempunyai preferensi dalam pelunasan piutang-piutangnya,

43 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 26
44 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, Alumni, Cetakan ke-3, 2014, h.127
45 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.Cit., h. 7
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dikarenakan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak diistimewakan dan atau

bukan merupakan  kreditor yang diperjanjikan sebelumnya, Sehingga piutang-

piutang dari kreditor konkuren merupakan piutang yang masuk dalam boedel

pailit apabila debitor dinyatakan pailit oleh para krediturnya. Serta  pelunasannya

pun harus menunggu dari hasil sisa pelunasan atau pelelangan harta pailit dan sisa

pelunasan tersebut harus dibagikan setelah sebelumnya dikurangi dengan

kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan

para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan

besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari

passu pro rata parte).46

Berdasarkan macam-macam kreditor tersebut telah ditentukan tata urutan

kreditor yang lebih didahulukan dalam kepailitan. Bahwa pemegang jaminan

kebendaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor-

kreditor lain. Sebagaimana sesuai Pasal 1134 ayat (2) BW menegaskan bahwa

“gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-

hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”. Sehingga atas penjelasan

tersebut kreditor separatis dalam hal ini mendapatkan keutamaan dalam

pelunasaan piutangnya dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat

piutangnya. Ketiga prinsip tersebut diatas sangat penting baik dari segi hukum

perikatan dan hukum jaminan maupun hukum kepailitan.

Tidak adanya prinsip ini, maka pranata kepailitan menjadi tidak bermakna

karena filosofi kepailitan adalah sebagai pranata untuk melakukan likuidasi

46 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitian, Grafiti, Jakarta, 2010,  h. 6-7
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terhadap aset debitor yang memiliki banyak debitor dimana tanpa adanya

kepailitan maka debitor akan saling berebut baik secara sah maupun yang tidak

secara sah sehingga menimbulkan suatu keadaan ketidakadilan baik terhadap

debitor itu sendiri maupun terhadap kreditor khususnya kreditor yang masuk

belakangan sehingga tidak mendapatkan bagian harta debitor untuk pembayaran

utang-utang debitor.47

2.2.2. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hukum Jaminan dan Hukum

Kepailitan

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan

dikualifikasikan sebagai kreditor separatis.Pada dasarnya kedudukan para kreditor

adalah sama (Paritas Creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang

sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka

masing masing (pari passu pro rata parte). Namun demikian asas tersebut

mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas

kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-

Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian,

asas paritas creditorium berlaku bagi kreditor konkuren saja.48

Kedudukan kreditor separatis dalam hukum jaminan fidusia sendiri adalah

sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang lebih diprioritaskan atas

peluasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak untuk

diprioritaskan lahir pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Jadi, selama tidak

47 M. Hadi Subhan, Op. Cit., h. 33
48 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko,.Op. Cit.h.97
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didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, kreditor penerima fidusia tidak

memiliki kedudukan yang prioritas melainkan hanya sebagai kreditor konkuren.49

Kedudukan kreditor separatis adalah melebihi kreditor yang diistimewakan

lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW hal tersebut

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1134 ayat (2) BW bahwa kedudukan

kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya,

kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.

Pada hukum jaminan fidusia ketentuan mengenai kreditor separatis diatur

pula dalam Pasal 27 UUJF  :

(1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya

(2) Hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak
penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena
kepailitan dan atau likuiasi pemberi fidusia.

Ketentuan pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUJF menegaskan bahwa pihak

kreditor pemegang hak jaminan fidusia mempunyai hak mendahului atas

pelunasan piutangnya. Hak mendahului dari kreditor lainnya memiliki makna

bahwa apabila kreditor tersebut mempunyai hak jaminan kebendaan dalam hal ini

adalah jaminan fidusia dan debitor selaku pemberi fidusia mengalami kepailitan

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF sehingga penyerahan

constitutum possesorium50 pada jaminan fidusia ini tidak akan mempengaruhi

49 H Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,
Alumni, Bandung, 2014, h.324

50 Penyerahan dengan cara constitutum possessorium, yaitu penyerahan dengan
melanjutkan penguasaan atas bendanya, misalnya A pemilik sebuah mobil karena
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kepentingan kreditor separatis dalam hal sebagai pemegang hak jaminan untuk

mendapatkan prioritas yang didahulukan dalam mengambil pelunasan dari hasil

eksekusi atas benda jaminan. Eksekusi tersebut meliputi penjualan atau lelang atas

objek jaminan fidusia  yang kemudian hasilnya dibagikan kepada pemegang

jaminan fidusia dan hak istimewa terlebih dahulu yang selanjutnya sisa dari hasil

tersebut dibagikan kepada kreditur-kreditur konkuren.

Adapun kedudukan kreditor separatis dalam ketentuan hukum kepailitan

berdasarkan UUK-PKPU yaitu meliputi :

1. Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU

Menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia,

hak tanggungan, hipotik atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Sehingga piutang kreditur

separatis mendapatkan kedudukan diluar dari kepailitan pihak debitur

atau lebih tepatnya piutangnya disisihkan atau di`pisahkan dari harta

boedel pailit. Ketentuan tersebut juga dijelaskan dengan apa yang

telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF yang  menyatakan

bahwa hak kreditur penerima fidusia tidak hapus karena kepailitan,

atau likuidasi dari pemberi fidusia. Dalam penjelasannya pun

menyatakna bahwa Jaminan fidusia merupakan hak agunan atas

kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu , ketentuan dalam

Undang-undang tentang Kepalitan menentukan bahwa benda yang

membutuhkan uang di jual  kepada B, akan tetapi A masih membutuhkan untuk
usahanya sehingga mobil tersebut masih berada dalam kekuasaan A.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS 
 DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT

METALIA PUSPITASARI



40

menjadi objek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau

likuidasi.

2. Pasal 56 UUK-PKPU

Dalam ketentuan ini berlaku keadaan penangguhan bagi pihak

kreditor dalam melaksanakan haknya. Penangguhan (stay) ini

mengharuskan harta pihak debitor berada dalam pengusaan pihak

kurator dan ditangguhkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dimana tujuan dari

diadakannya masa penangguhan tersebut adalah sebagaimana

dijabarkan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) yaitu :

- Penagguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar

kemungkinan tercapainya perdamaian;

- Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar

kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;

- Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan

kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Berlakunya masa penangguhan tersebut di bebankan kepada

pemegang hak tanggungan, hak gadai, hipotik, dan fidusia, serta

pemegang jaminan kebendaan lainnya, seperti :

a. Pemilik barang leasing

b. Pemilik hak retensi kepemilikan ( retention of title );

c. Pemberi sewa beli; dan

d. Pemegang hak reklame ( Pasal 1145 BW)
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3. Pasal 60 ayat (3) Jo. Pasal 138 UUK-PKPU Jo. Pasal 189 ayat (5)

UUK-PKPU

Dalam hal hasil penjualan barang jaminan milik debitor tidak

mencukupi untuk melunasi piutang pihak kreditor separatis, maka

kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas

kekurangan tersebut dengan dengan meleburkan diri menjadi kreditor

konkuren setelah mengajukan perminataan pencocokan piutang.

Dimana pihak kreditor separatis apabila dapat membuktikan bahwa

sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari

hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan

hak-hak yang dimmiliki kreditor konkuren atas bagian piutangtersebut

tanpa emngurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi

agunan atas piutangnya.

4. Pasal 149 ayat (1) juncto Pasal 128 UUK-PKPU

Pihak kreditur separatis yang dibantah haknya oleh pihak debitor

dilarang untuk memberikan suara berkenaan dengan rencana

perdamaian dalam rapat verifikasi. Apabila Pihak kreditor separatis

bertindak demikian (memberikan suara) maka konsekuensinya pihak

kreditor separatis harus melepaskan haknya dan berbaur menjadi

kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan perdamaina dalam kepailitan

tidak berpengaruh terhadap kreditor dengan hak jaminan dan kreditor

diistimewkan, tanpa melihat apakah mereka mengajukan diri

(memerlukan para pihak) dalam proses kepailitan atau tidak. Karena
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itu pula, kreditor separatis tidak diperbolehkan mengikuti perhitungan

suara dalam peramaian tanpa menhilangkan hak kreditor dengan

jaminan dan kreditor diistimewakan tersebut untuk meminta haknya

selaku kreditor konkuren apabila dan sejauh barang jaminan tidak

mencukupi pembayaran utangnya.51

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan lahirnya ketentuan pasal 56

dan 59 UUK-PKPU maka terjadi pergeseran pemaknaan dari  separatis dalam

hukum kepailitan. Dengan hadirnya ketentuan tersebut maka kreditor separatis

kedudukannya tidak lagi didahulukan dan dipisahkan sebagaimana telah

dipaparkan dalam Pasal 1133 BW dan Pasal 1134 BW. Bahwa meletakkan

kedudukan pemegang hak jaminan mendapatkan pelunasan secara prioritas dari

harta debitor. Sehingga kedudukan kreditor separatis disamakan dengan

kedudukan kreditor konkuren. Maka berdasarkan atas aturan-aturan tersebut

kedudukan kreditor separatis dalam UUK-PKPU adalah tidak konsisten dengan

hukum jaminan. Hal tersebut juga di ungkapkan menurut Prof. Dr. Sutan Remy

Sjahdeini, SH terkait pemberlakukan automatic stay tersebut sama halnya tidak

menempatkan harta debitor yang telah dibebani dengan hak jaminan di luar harta

pailit merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi sistem hukum hak jaminan.

Hal ini telah membuat tidak ada artinya pencitaan lembaga hak jaminan di dalam

hukum perdata dan membuat kaburnya konsep dan tujuan hak jaminan itu.52

51 Munir Fuadi, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2010, h. 114

52 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, h 159
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Sedangkan menurut Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N. lahirnya

ketentuan hak tangguh (Stay) tersebut bertujuan untuk :53

1. memberikan harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik. Hal ini

dikarenakan pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda

jaminan sampai senilai piutangnya terhadap debitor, sehingga jika

nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan pada debitor. Semua

pihak;

2. Bahwa kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi

benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan

merugikan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor separatis

sebagaimana telah diatur dalam hukum jaminan serta hukum kepailitan memiliki

pengertian yang berbeda yaitu nampak pada pasal 56 UUK-PKPU yang menganut

adanya automatic stay yang menimbulkan kedudukan sebagai Kreditor yang

didahulukan harus rela mengalami masa 90 hari penangguhan dan kewenangan

untuk mengeksekusi langsung harus dilimpahkan kepada kewenangan kurator.

Akibat dari ketidak konsistenan substansi pasal-pasal sebagaimana yang telah

dijelaskan diatas, timbul pemaknaan ganda terhadap kedudukan kreditor

separatis.54

53 Hadi Shubhan, Op.Cit.,173
54 Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko,.Op. Cit.h.125
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