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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam aktivitas ekonomi saat ini, peranan bank sangat besar sekali dalam 

perputaran ekonomi, baik dalam lingkup badan hukum/ korporasi maupun 

perorangan. Peran Bank sebagai lembaga intermediasi, yakni menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit, sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya. Peran bank sebagai 

lembaga intermediasi ini diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan  atas Undang- Undang  Nomor   7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), bahwa fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengaturan 

mengenai peran bank sebagai lembaga intermediasi juga dapat ditemukan dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

 Membahas salah satu fungsi bank yakni  sebagai lembaga yang 

menyalurkan dana dalam bentuk  kredit,  tidak terlepas pula berbicara mengenai 

agunan. Dalam memberikan kredit, bank harus melakukan analisa kredit terlebih 

dahulu, Analisa kredit mengenai agunan merupakan salah satu pendekatan dalam 
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The Five Cs of credit (character, capital, capacity, collateral, condition of 

economic).  

 Kewajiban bank melakukan analisa kredit berdasarkan pendekatan The 

Five Cs of credit (character, capital, capacity, collateral, condition of economic).1 

1. Character, merupakan sifat-sifat si calon debitor seperti kejujuran, perilaku dan 

ketaatannya, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan 

diterima bank. 

2. Capital, merupakan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri 

dari perusahaan apabila calon debitornya merupakan perorangan. 

3. Capacity, merupakan perhatian yang diberikan untuk mengetahui kemampuan 

calon debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. 

4. Collateral, merupakan kemampuan si calon debitor memberikan agunan yang 

baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomis. 

5. Condition of Economy, yaitu segi kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah. 

 Analisa terhadap agunan menjadi hal penting yang harus dianalisa 

sebelum kredit dapat dicairkan. Dengan adanya agunan, kedudukan bank menjadi 

aman, bank menjadi kreditur preferen yang artinya apabila debitur wanprestasi, 

bank akan diutamakan dalam pelunasan utang.  

                                                           
1 Putri Dessy Puspasari, , 

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 3 
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Berbicara mengenai agunan tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai 

benda, karena obyek hukum dari agunan adalah benda (zaak).  Pengertian benda 

(zaak) diatur dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) yakni dalam 

Pasal 499, menurut paham undang-undang  yang dinamakan kebendaan ialah, 

tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai hak milik. Sehingga 

menurut pengertian tersebut benda dibagi menjadi dua yakni barang dan hak.  

Dalam Buku II BW terdapat pembagian terhadap jenis-jenis benda. Secara 

garis besar  benda diklasifikasikan menjadi dalam 3 (tiga) jenis, yakni: 

a. Benda berwujud dan benda tak berwujud  (Pasal 503 BW); 

b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504  BW); 

c. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 BW). 

 Dari pembagian jenis-jenis benda secara garis besar tersebut, BW 

membagi jenis-jenis benda secara lebih rinci lagi , yaitu sebagai berikut2 : 

a. Benda berwujud (contoh: kuda)  dan benda tak berwujud  (contoh: 

piutang) (lichamelijke zaken-onlichmalijke zaken, Pasal 503 BW); 

b. Benda habis pakai (contoh: roti) dan benda tidak habis pakai ( 

contoh:kuda) (verbruikbare zaken-onverbruikbare zaken, Pasal 505 BW); 

                                                           
 2 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia,  Dharma Muda, Surabaya, h. 114-

115 lihat juga Trisadini Prasastinah Usanti dan Yahman, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam 
Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata, Mitra Mandiri, Surabaya, 
2011, h.222 
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c. Benda dalam perdagangan (contoh: beras) dan benda diluar perdagangan 

(contoh:jalan) (zaken in de handle-zaken buiten de handel,Pasal 1332 

BW); 

d. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada dibagi bersifat 

relatif dan bersifat mutlak (toekomstige zaken-tegenwoordige zaken, Pasal 

1334 BW); 

e. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan benda yang tidak dapat 

dibagi (contoh:kuda) (deelbare zaken-ondeelbare zaken, Pasal 1694 BW); 

f. Benda yang dapat diganti dan benda yang  tidak dapat diganti 

(vervangbare zaken-onvervangbare zaken, Pasal 1163 BW). 

g. Benda bergerak ( contoh: sepeda) dan benda tidak bergerak (contoh: 

tanah) (roerende zaken-onroerende zaken, Pasal 504  BW) Benda. Untuk 

benda tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu : 

1) Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 BW) 

2) Benda tidak bergerak karena peruntukkannya (Pasal 507 BW) 

3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 508 

BW). 

Untuk benda bergerak dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : 

1) Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 BW) 

2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 BW) 

Terdapat beberapa lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk 

membebani benda tersebut. Setiap jenis benda berbeda lembaga jaminan yang 
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akan digunakan. Ada 4 (empat) lembaga penjaminan yang dikenal menurut 

hukum jaminan di Indonesia, yakni Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia.  

Pengertian Hak Tanggungan terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-

Undang Hak Tanggungan) di jelaskan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain. Dari pengertian mengenai hak tanggungan di atas 

diketahui bahwa yang dapat di bebani  hak tanggungan adalah benda tidak 

bergerak yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 

disebutkan secara terperinci dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 

Lembaga jaminan Hipotik diatur dalam Pasal 1162 BW sampai dengan 

Pasal 1232 BW,  dalam Pasal 1162 BW disebutkan bahwa hipotik adalah suatu 

hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian 

daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Gadai diatur dalam Pasal 1150 BW 

sampai dengan Pasal 1160 BW. Gadai berdasarkan Pasal 1150 BW adalah hak 

yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh debitor/ 
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orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kreditor untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor 

lainnya.  Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia) di sebutkan bahwa 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang 

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 

kreditor lainnya.  

 Dalam pengikatan agunan, perlu diingat bahwa pengikatan agunan dalam 

hukum jaminan wajib dilakukan oleh pemilik benda tersebut. Pemilik benda 

merupakan orang yang berhak untuk mengasingkan suatu benda, dengan 

menjaminkan benda bisa jadi merupakan langkah awal untuk mengasingkan suatu 

benda, karena jika terjadi wanprestasi maka kreditor akan melakukan lelang atas 

jaminan tersebut. 

 Kepemilikan suatu benda tidak cukup hanya dilihat pada bukti 

kepemilikan formal yag dipunyai, seperti BPKB, sertipikat tanah, kuitansi, atau 

faktur. Apabila hanya berdasarkan dokumen-dokumen tersebut saja, secara yuridis 

belum cukup, karena kepemilikan suatu benda dapat terjadi dengan berbagai cara 

dan dengan dokumen yang berbeda-beda serta kapan peralihan hak itu terjadi, 

tergantung pada jenis benda, bentuk peralihan, dan lain sebagainya. Misalnya, 
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seorang membeli mobil dengan bukti kuitansi. Sekalipun secara formal BPKB-

nya masih atas penjual, dengan adanya bukti kuitansi itu, secara hukum, mobil 

tersebut setelah diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan dengan demikian, 

pihak yang memberikan jaminan kredit atas mobil tersebut adalah pembeli yang 

namanya tidak disebutkan dalam BPKB.3 

Terkait atas adanya levering, dengan belum beralihnya nama kepemilikan 

BPKB maka yang terjadi hanyalah feitelijke levering, yakni penyerahan secarra 

nyata. Untuk benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, khusunya benda 

yang sifatnya terdaftar  haruslah diikuti dengan yuridische levering, penyerahan 

secara hukum. Sehingga apabila ada jual beli mobil tidak cukup hanya penyerahan 

mobilnya saja (feitelijke levering), namun harus diikuti dengan balik nama atas 

kepemilikan mobil tersebut (yuridische levering). 

 Pemilik benda menjadi subyek hukum yang berwenang dalam 

menjaminkan bendanya sebagai suatu obyek jaminan. Dalam setiap lembaga 

jaminan ditentukan subyek hukum yang berwenang menjaminkan suatu benda 

sebagai obyek jaminan. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan 

disebutkan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau 

badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Obyek hak tanggungan 

berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Hak Tanggungan adalah : Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Terhadap hak atas tanah 

                                                           
3 Try Widiyono,  Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Ghalia Indonesia, 2009, 

h. 290 
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tersebut subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah telah ditentukan oleh 

undang-undang. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan 

bahwa hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Pasal 30 ayat 

(1) UUPA mengatur bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :a.  

warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 36 ayat (1) UUPA, yang dapat 

mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warga Negara Indonesia; b. badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Hak pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA, yang dapat mempunyai hak pakai ialah: 

a. warga Negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. 

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia; d. badan hukum asing, yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dari 

subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah yang dapat dibebani hak 

tanggungan, maka yang berwenang memberikan hak tanggungan adalah: 

- Perseorangan, yakni warga Negara Indonesia atau  warga Negara asing  

- Badan hukum, yakni baik badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia maupun badan hukum asing 

yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

Dalam lembaga jaminan hipotek, yang dapat memberikan hipotek adalah 

pemilik benda itu sendiri, hal ini sesuai dengan pengaturan yang telah diatur 

dalam Pasal 1168 BW yakni, Hipotek tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa 
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yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani. Menurut Pasal 314 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal laut-kapal laut yang 

memiliki ukuran sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik isi kotor, yang 

didaftarkan di Syahbandar Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen 

Perhubungan yang dengan pendaftaran tersebut memiliki kebangsaan sebagai 

kapal Indonesia. Terhadap kapal-kapal demikian yang terdaftar di Syahbandar, 

oleh Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya diperlakukan 

sebagai kebendaan yang tidak bergerak, dan oleh sebab itu pula penjaminan yang 

dapat diletakkan di atasnya pun hanya dalam bentuk Hipotek.4 

 Kapal yang dapat dibebani dengan hipotek adalah kapal yang telah 

terdaftar di Indonesia. Persyaratan pendaftaran kapal tersebut adalah: 5 

- Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurang GT 7 (tujuh gross 

tonnase); 

- Kapal milik warga Indonesia ata badan hukum yang didirikan berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan 

- Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan 

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia 

Dari penjelasan di atas, maka yang berwenang memberikan hipotik adalah 

pemilik benda (kapal) yakni perseorangan yang berwarganegara Indonesia atau 

                                                           
4 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Kencana, 

Jakarta, 2005, h. 7 

5 Try Widiyono,Op.Cit., h. 229 
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badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. 

  Dalam gadai, tidak diatur secara jelas mengenai subyek hukum yang 

berwenang memberikan gadai. Bila dilihat dari obyek gadai, yakni benda-benda 

bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, maka untuk menentukan siapa 

yang berwenang yakni adalah orang yang menguasai benda tersebut, hal ini 

berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) BW, bahwa terhadap benda bergerak yang tidak 

berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa 

maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya (cetak 

tebal oleh penulis). Dalam hal ini yang dimaksud  

dijelaskan apakah benda tersebut milik perorangan (warga Negara Indonesia atau 

warga Negara Asing) maupun badan hukum, tidak ada pengaturan yang jelas 

mengenai siapa yang berwenang dalam memberikan gadai dalam kerangka hukum 

jaminan Indonesia. Begitu pula dalam lembaga jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Fidusia dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang 

perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pemberi fidusia adalah 

perseorangan, dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas, sehingga yang 

dimaksud dengan perseorangan adalah warga Negara Indonesia saja ataukah juga 

meliputi warga Negara asing. Dalam lembaga jaminan fidusia tidak jelas pula 

siapa yang berwenang dalam memberikan fidusia.  
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

tesis ini adalah : 

a. Apakah Warga Negara Asing termasuk sebagai pemberi fidusia 

menurut Undang- Undang Jaminan Fidusia? 

b. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Milik Warga Negara Asing Bilamana 

Terjadi Wanprestasi 

 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisa maksud dari pengertian pemberi fidusia menurut 

Undang-Undang Jaminan Fidusia berkaitan dengan Warga Negara 

Asing sebagai pemberi fidusia 

b. Untuk menganalisa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Milik Warga 

Negara Asing Bilamana Terjadi Wanprestasi. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, memberikan masukan untuk ilmu pengetahuan dan 

ilmu hukum pada umumnya mengenai pengertian pemberi fidusia 

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bila dikaitkan dengan 

Warga Negara Asing sebagai pemilik benda dan kewenangannya 

sebagai pemberi fidusia. 

b. Secara Praktis, memberikan sumbangan pengetahuan kepada 

masyarakat pada umumnya dan dunia perbankan mengenai 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEWENANGAN WARGA ... PUTRI DESSY PUSPITASARI



 12 

kewenangan warga Negara asing dalam menjaminkan benda 

miliknya melalui suatu lembaga penjamin fidusia guna menjamin 

pelunasan suatu utang. 

5. Kajian Pustaka 

5.1. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi 

Pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank mempunyai 2 (dua) peran 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan adanya peran bank 

dalam menghimpun dan menyaluran kembali dana masyarakat maka bank disebut 

sebagai lembaga intermediasi. 

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang 

kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 

Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan 

investasi, dan menyimpan dana (uang). Fungsi bank yang kedua adalah 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana 

oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang 

membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. 
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Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena 

bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. 6  

Dalam melakukan salah satu perannya, bank sebagai lembaga yang 

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Terdapat batasan-

batasan dalam pemberian kredit maupun transaksi-transaksi lainnya baik dalam 

bentuk Rupiah maupun valuta asing, mengenai hal ini Bank Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang 

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Lain. 

5.2. Kedudukan Bank Sebagai Penerima Jaminan 

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Pengaturan mengenai peran bank sebagai lembaga intermediasi juga dapat 

ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Bank dalam memberikan suatu kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan, 

dengan adanya jaminan ini bank akan memperoleh keyakinan bahwa kredit yang 

diberikan akan dikembalikan oleh debitur. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa  kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, 

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
                                                           
6 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana, Jakarta, h. 4-5 
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atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi 

risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitor 

untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari 

Nasabah debitor. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian 

kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan 

atas kemampuan Nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat 

berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu 

tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis 

dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa 

barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim 

dikenal dengan agunan tambahan. 

 Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh debitur posisi bank akan 

menjadi aman, karena posisi bank menjadi debitur preferen yang didahulukan 

dalam pelunasan utang.  Jaminan yang dapat diberikan kepada bank dapat berupa 

jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, 

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas 

suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda 

tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan 
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dapat dialihkan. Jaminan immaterial (perorangan) adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor 

umumnya.7  

Dalam dunia perbankan, biasanya bank lebih mengutamakan jaminan 

kebendaan dibanding jaminan perorangan. Tentang jaminan perorangan 

pengaturannya ada dalam Bab XVII Buku III BW dengan sebutuan penanggungan 

atau borgtocht. Bila para pihak memperjanjikan jaminan perorangan ini, dan 

dinamakan perjanjian penanggungan, karena muncul dari perjanjian obligatoir, 

maka hak yang timbul hanyalah sekedar hak perorangan (persoonlijk) yang 

bersifat relatif. 8Jaminan kebendaan diikat melalui perjanjian jaminan kebendaan, 

perjanjian jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hak tanggungan, fidusia dan 

hipotek, perjanjian jaminan kebendaan tersebut disebut sebagai perjanjian 

kebendaan yang diatur dalam buku II BW yang menimbulkan hak kebendaan.  

Hak kebendaan mempunyai sifat yang lebih kuat dari hak pribadi. Hak 

kebendaan bersifat mutlak, yakni dapat ditegakkan kepada siapapun tidak sebatas 

pihak sekontraknya saja, sedangkan hak pribadi hanya bisa ditegakkan pada pihak 

tertentu saja, sifatnya relative (tidak mutlak). Droit de suite, hak kebendaan akan 

tetap mengikuti bendanya ketangan siapapun benda itu berada. Asas prioritas, hak 

kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir 

kemudian. Preferensi, pemegang hak kebendaan akan diutamakan dalam 

                                                           
7 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, h. 112 

  8 Moch. Isnaeni, Op.Cit., h. 45. 
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pelunasan utang daripada kreditur yang lain. Dalam hak pribadi tidak terdapat 

sifat-sifat tersebut, untuk itu bank menjadikan jaminan kebendaan sebagai 

jaminan yang utama, sedangkan jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan. 

Dengan demikian maka bank dapat berkedudukan sebagai kreditur preferen, 

karena bank memegang hak kebendaan. 

5.3. Kewenangan Menjaminkan Benda 

 Benda merupakan objek hak yang pengertiannya diatur dalam Pasal 449 

BW, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap 

barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi dalam system 

hukum BW, kata benda memiliki 2 (dua) arti, yakni barang dan hak.  

 Benda dapat dibebani atas utang tertentu, yakni dengan menjadikan suatu 

benda sebagai suatu jaminan atas pelunasan suatu utang dengan bingkai perjanjian 

jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan yang eksistensinya 

mengikuti perjanjian pokoknya yakni perjanjian kredit.  

 Menjaminkan suatu benda haruslah dilakukan oleh orang yang berwenang 

atas benda tersebut, yakni pemilik benda tersebut. Atas benda-benda bergerak 

maka yang menguasai atas benda tersebut  dianggap sebagai pemiliknya, hal ini 

diatur dalam Pasal 1977 ayat (1) BW, terhadap benda bergerak yang tidak berupa 

bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang 

siapa yang mengusainya dianggap sebagai pemiliknya.  

Untuk benda bergerak, dibedakan atas benda bergerak yang terdaftar dan 

benda bergerak yang tidak terdaftar. Benda bergerak yang terdaftar misalnya 

mobil, kendaraan bermotor. Terhadap benda bergerak yang terdaftar maka yang 
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berwenang terhadap benda tersebut adalah yang namanya tercantum sebagai 

pemilik benda tersebut yang dibuktikan dengan suatu bukti kepemilikan, untuk 

kendaraan bermotor diterbikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 

Terhadap benda bergerak yang tidak terdaftar yang berwenang untuk 

menjaminkan adalah yang menguasai benda bergerak tersebut.  

 Benda tidak bergerak, termasuk dalam benda yang harus didaftarkan. 

Misalnya tanah, penguasaan hak atas tanah harus didaftarkan ke Badan 

Pertanahan Nasional, pendaftaran tanah tersebut ditujukan untuk menjamin 

adanya suatu kepastian hukum. Ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 

ayat (1) UUPA, yakni atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 

hukum. 

 Dalam Pasal 16  ayat (1) UUPA, disebutkan hak-hak atas tanah yang 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA ialah: 

a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak sewa; 

f. hak membuka tanah; 

g. hak memungut hasil hutan; 
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h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatmya 

sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 539 

Terhadap hak-hak atas tanah tersebut,  Pasal 4 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, menyebutkan hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 

yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Ketentuan di 

UUPA telah mengatur subyek hukum yang dapat mengusai hak atas tanah 

tersebut. 

Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hanya warga Negara 

Indonesia dapat mempunyai hak milik. Subyek hukum yang dapat menguasai hak 

guna usaha diatur dalah Pasal 30 ayat (1) UUPA bahwa yang dapat mempunyai 

hak guna usaha ialah: a. warga Negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan 

menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 36 ayat (1) 

mengatur yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: a. warga Negara 

Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. Yang dapat mempunyai hak pakai diatur dalam Pasal 

42 ayat (1), yakni a. warga Negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan 

di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia. Sehingga yang berwenang untuk menjaminkan adalah subyek hukum 

                                                           
9 Lihal Pasal 53 UUPA, yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya 

sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian 
diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, dan hak-hak tersebut 
diusahak an hapusnya dalam waktu yang singkat.  
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yang dibolehkan untuk menguasai suatu hak atas tanah sebagaimana yang diatur 

dalam UUPA. 

  

6. Metode Penelitian 

6.1. Tipe  Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitiannya yang digunakan  adalah 

tipe penelitian hukum normatif, yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang 

berlaku yang berkaitan kewenangan pemberi fidusia dalam menjaminkan benda. 

6.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan termasuk asas-asas yang 

terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu 

hukum yang dibahas, dan juga dengan menggunakan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak 

beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum 

atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi10.   

6.3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-

                                                           
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,  Kencana. Jakarta, 2010, h.137  
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undangan yang terkait dengan kewenangan pemberi fidusia dalam menjaminkan 

benda, yang didapat melalui studi pustaka. Sedangkan bahan hukum sekunder 

yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pendapat pakar-pakar hukum yang 

berkaitan dengan kewenangan pemberi fidusia dalam menjaminkan benda, yang 

didapat dari buku-buku teks. 

6.4. Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 

Dalam proses pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini , yang pertama yang dilakukan adalah menginventarisir 

beberapa peraturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum 

yang diangkat, yang kemudian dijadikan bahan hukum primer. Kemudian 

dilakukan studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca dan menganalisis 

literatur berupa buku-buku teks, yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, 

yang kemudian dijadikan bahan hukum sekunder. Dari bahan-bahan hukum yang 

telah terkumpul tersebut, selanjutnya dilakukan klasifikasi, sehingga diperoleh 

bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Dari bahan hukum 

tersebut kemudian dilakukan analisa yang selanjutnya disajikan dalam bentuk 

uraian. 

7. Pertanggungjawaban Sistematika 

Tesis  ini secara keseluruhan terdiri atas 4 bab pokok pembahasan, yaitu 

pada bab I merupakan bagian isi, bab II dan bab III merupakan bagian uraian dan 

bab IV  merupakan bagian penutup. 
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Pada Bab I yang merupakan bagian isi, yang mencakup adanya 

pendahuluan yang  menguraikan keseluruhan materi yang akan dibahas dalam 

tesis ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan pertanggungjawaban sistematika 

Pada Bab II akan membahas tentang KEWENANGAN WARGA 

NEGARA ASING SEBAGAI PEMBERI  FIDUSIA BERDASARKAN 

PASAL 1 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG FIDUSIA,  yang dibagi dari sub bab 

yakni Fidusia Dalam Hukum Jaminan Di Indonesia, termasuk didalamnya uraian 

mengenai, Obyek Jaminan Fidusia yang terdiri dari sub bab Benda Bergerak 

Sebagai Obyek Jaminan Fidusia, Benda Tidak Bergerak Sebagai Objek Jaminan 

Fidusia, dan uraian mengenai Pemberi Fidusia. 

Pada Bab III akan membahas tentang EKSEKUSI OBJEK JAMINAN 

FIDUSIA MILIK WARGA NEGARA ASING BILAMANA TERJADI 

WANPRESTASI, yang dibagi dari sub bab Warga Negara Asing Mnurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, sub bab  mengenai Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Penjamin 

Atas Kredit Dibitor, yang meliputi, Larangan Pemberian Kredit Untuk Warga 

Negara Asing, Kewajiban Warga Negara Asing Sebagai Penjamin, Kewajiban 

Warga Negara Asing sebagai debitur sekaligus Penjamin, Sub Bab mengenai 

Upaya Pelunasan Kreditor Dengan Eksekusi Objek Jaminan Milik Warga Negara 

Asing yang meliputi pembahasan mengenai Model Eksekusi Munurut Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, Kedudukan Warga 
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Negara Asing Sebagai Penjamin Bilamana Eksekusi Objek Jaminan Tidak Dapat 

Melunasi Semua Hutang Debitur, Kedudukan Warga Negara Asing sebagai 

Debitur Sekaligus Sebagai Penjamin Bilamana Objek Jaminan Tidak Dapat 

Melunasi Hutang.. 

Selanjutnya pada Bab IV yang merupakan bab penutup akan berisi 

kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas di Bab II dan Bab III, dan juga 

saran. 
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