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KATA PENGANTAR

Dengan znengucap syukur kehadapan Ida Sang Hyang Wi- 

di Wasa/Tuhan Yang Mahaesa penyusunan 6kripsi ini telah da- 

pat saya selesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan skrip

si ini adalah salah satu syarat penting untuk dapat menyele- 

saikan etudi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Namun demikian dengan segala kerendahan hati saya 

mengakui bahwa skripsi ini belumlah berarti apa-apa dalam 

sumbangan pemikiran ke arah pembinaan hukum nasional kita. 

Dari segi ilmiahpun mungkin masih jauh dari harapan kita 

semua, akan tetapi saya memberanikan diri untuk mencoba. 

Karena tanpa usaha "trial and error" kita tidak akan memper- 

oleh kemajuan yang berarti. Untuk itulah saya eangat ber- 

terimakasih bila skripsi saya mendapat tanggapan dari pi- 

hak-pihak yang menaruh perhatian untuk memberikan saran- 

saran dan perbaikan guna memperoleh kesempurnaan.

Pada kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya serta hormat yang se- 

tulu6-tulusnya, kepada kedua orang tua saya. Karena tanpa 

dorongan moril, pengertian dan kesabaran dari beliau yang 

begitu menggugah perasaan 6aya maka saya yakin bahwa apa 

yang saya cita-citakan selama ini tidak akan dapat berha- 

sil. Juga tanpa mengurangi arti kepada isteri dan anak-a- 

nak kami yang manie, Devi dan Dini yang merupakan pembakar 

semangat dalam mengejar cita-cita selama ini, saya ucapkan 

terimakasih.
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Kepada alma mater dan seluruh dosen pada Fakultas 

Hukum UniverEitas Airlangga yang telah memberikan kesem- 

patan dan membimbing saya untuk menyelesaikan etudi eaya 

sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tidak 

terhingga.

Juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat sa- 

ya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kesempat- 

an, bantuan buah pikiran dan lain eebagainya melalui Ke- 

6empatan ini saya mengucapkan rasa terimakasih saya.

Saya percaya bahwa semua amal yang telah diberi- 

kan tersebut hingga berhasil mengejar cita-cita ini akan 

memperoleh pula balasan yang setimpal dari Ida Sanghyang 

Widi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa*

Surabaya, Februari 1981 

Penyusun

I Gde Nyoman Tanaya Mada
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.BAB I 

PENDAHULUAN

Keadaan perekonomlan di negara kita sekarang ini su- 

dah aenunjukkan adanya kemajuan-kemajuan. Hal ini tentu Ba

ja sangat menyenangkan bagi 6eluruh masyarakat, Kemajuan- 

kemajuan yang kita peroleh di bidang perekonomlan itu tidak 

lepas kaitannya dari usaha-usaha para pengusaha Berta fak-

tor lain yang ikut menunjangnya, Di antaranya adalah peranan
i

perbankan sangat besar artinya. Hal ini dikarenakan eebagai 

lenbaga kredit, bank telah banyak membantu para pengusaha 

dalam penyediaan dana atau so dal untuk kelancaran usahanya* 

Namun demikian tidak eedikit juga hambatan-hambatan 

yang dial ami oleh para pengusaha ini di dalam mencari ban- 

tuan atau fa6ilitas kredit dari bank. Hambatan tersebut a- 

dalah kesulitan dari para pengusaha Kita yang -relatif ber- 

aodal kecil/terbatas- untuk memperoleh kredit dengan jamin- 

an yang mereKa miliki,

Sebenarnya di dalam ketentuan perundang-undangan ki

ta telah. tersedia lembaga perjaminan, seperti misalnya ga- 

dai, hipotik, creditverband, akan tetapi hal tersebut tidak 

membantu. Malahan sebaliknya menghambat. Untuk itulah kemu- 

dian dicari jalan penyelesaian yang dianggap dapat memecah- 

kan persoalannya. Jalan pintas yang diketemukan itu adalah 

dengan memakai lembaga perjaminan yang belum dikenal oleh 

kebiasaan-kebiasaan hukum Kita. Lembaga perjaminan inilah

1
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2

yang kemudian lebih dikenal dengan nama "fiduciaire eigen- 

domsoverdracht" atau disingkat f.e.o. atau fiducia saja. 

Fiducia ini dengem eegala kepraktisan dan kekurangannya da- 

pat diterima oleh bank dan masyarakat eebagai jalan tengah,

Pemilihan judul dari skripsi ini memang ditekankan 

kepada salah satu upaya pengamanan kredit bank, Karena da- 

lan praktek 6ehari-hari bank tidak hanya berpegang pada sa- 

tu segi pengamanan saja di dalam melepaskan kredit-kredit- 

nya. Masih banyak cara dan ketentuan-ketentuan yang diper- 

timbangkan Bebelum kredit tersebut diberikan. Akan tetapi 

fiducia ini memang agak unik, karena kalau dikatakan gadai, 

bukan akan tetapi ciri-clri gadai yang terkandung di dalam- 

nya.

Kenyataannya dalam praktek riducia ini memang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, Di samping mudah cara pengikat- 

annya juga sangat praktis dan tidak nemerlukan jangka waktu 

yang lama prose6 pelakeanaannya seperti hipotik. Namun de- 

mikian kita tidak menutup mata atas kelemahan-kelemahannya, 

Keadaan ini memang disadari karena itulah perlu dicari sua- 

tu jalan yang lebih menjamin kepastian hukum, sehingga ti

dak ada pihak-pihak yang dirugikan apabila melaksanakan lem

baga perjaminan yang b a m  ini. Dan peraturan itu haruslah 

menurut tatacara atau prosedur perjaminan yang eederhana, 

murah dan cepat tanpa meninggalkan prinsip melindungi baik 

kreditur, debitur maupun pihak ketiga yang berkepentingan 

dengan dilakeanakannya lembaga perjaminan tersebut.
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Perlu dijelaskan di eini bahwa untuk pembahasan ma- 

,̂eri dalam skripsi ini, saya membagi dalam lima bab yakni,

a. bab I pendahuluan adalah uraian secara garis be

sar dari ekripei inij

b. bab II menguraikan tentang perkreditan beserta 

tujuan dan pengamanannya;

c. bab III diuraikan tentang perbedaan antara fidu- 

cia dengan gadai. Sebab dalam kehidupan sehari- 

hari kedua lembaga perjaminan ini kelihatannya 

hampir 6ama akan tetapi sebenarnya mempunyai per

bedaan prinsipiil. Sebelum sampai pada titik per- 

soalannya diuraikan terlebih dahulu masing-masing 

dari lembaga perjaminan tersebut. Karena dengan 

mengetahui latar belakang masing-masing perjamin- 

an itu akan nampak jelaslah perbedaannya;

d. bab IV diuraikan apa sebenarnya yang menjadi to- 

pik selama ini mengenai jaminan barang yang di- 

ikat dengan perjanjian fiducia* Karena ada kecen- 

derungan dari para akhli hukum dan hakim berda- 

sarkan yurisprudensi dapat menerima barang-barang 

tidak bergeraK menjadi barang jaminan fiducia.

e. bab V mengenai kesimpulan dan saran-saran yang ti

dak lain adalah merupakan saripati dari 6kripsi 

ini.
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KREDIT, PENGERTIAN, DAN TUJUANNYA

BAB II

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, kredit bukan- 

lah merupakan sesuatu yang a6ing lagi. Bukan hanya dlJcota- 

kota beear saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi 

Bampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah de- 

mikian populernya. Dalam uraian pengertian kredit selanjut- 

nya, saya akan membatasi pengertian kredit dalam pengertian 

/dikalangan perbankan. Di dalam pemberian kredit terdapat 

dua pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu pihafi 

yang kelebihan uang disebut kreditur (bank) dan yang membu- 

tuhkan disebut debitur. Bilamana terjadi pemberian kredit 

berarti pihak yang berkeleoihan uang memberikan uangnya ke

pada pinak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan 

uang berjanji membayar bunga beserta uang pokoknya pada ma- 

sa yang telah disepakatl bersama.

Pembahasan kredit tidak akan terlepas dari masalah- 

maBalah perbankan selaku lembaga kredit* Dalam kaitan ini- 

lah beberapa pengertian kredit akan disebutkan di bawah ini.

Kredit, adalah suatu perkataan yang berasal dari ba- 

haea Yunani. Asal katanya adalah "credere" yang berarti ke- 

percayaan. Dalam dunia perbankan, menurut M* Sinungan, kre

dit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada 

pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada su-

4
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atu masa tententu yang akan datang disertai dengan suatu 

kontra prestasi berupa bunga.^

Menurut Tjiptoadinugroho, inti sari dari pada arti kredit

sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus di-

pegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan

dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ra-

gamnya dan dari manapun asalnya serta kepada eiapapun di-

2
berikannya.

Kebutuhan akan keperluan kredit mempunyai berbagai 

macam corak ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, 

perueahaan, negara di dunia ini mempunyai berbagai berba

gai kepentingan dan alasan untuk berusaha dengan aneka ja- 

lan mendapatkan kredit, Pemerintah telah membentuk badan- 

badan dan lembaga-lembaga yang khusus diberi tugas dalam 

bidang penyaluran pemberian kredit sehingga masyarakat da

pat ditolong olen sumber-sumber kredit secara legal, Peme

rintah juga memberikan kesempatan kepada swasta yang se- 

ngaja menyediakan dana atau modal untuk disalurkan sebagai 

kredit. Sudah barang tentu dengan ijin dan pengawaean Pe

merintah, dalam hal ini Bank Indonesia, menunjuk bank-bank 

swasta.

Seperti telah dikatakan di atae bahwa latar bela- 

kang kebutuhan kredit itu beraneka ragam. Di antaranya Be

ring terjadi 6eseorang atau suatu perusahaan di dalam usa- 

ha meningkatkan usahanya terbentur pada masalah modal. Tan

pa modal yang memadai maka akan sulitlah untuk lebih maju. 

Karena dirasakan bahwa kredit tersebut memberikan manfaat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



6

bagi mereka yang membutuhkan permodalan ini maka merekapun 

beruBaha untuk memperolehnya. Untuk lebih jelae dalam urai- 

an berikut ini akan ditinjau apa sebenarnya tujuan dari kre

dit tersebut.

2. Tu.juan pemberian kredit

Tujuan dari pemberian kredit ini sebenarnya sangat 

luas. Kita melihat dari dua sudut, yaitu dari sudut kepen- 

tingan kreditur dan dari sudut kepentingan debitur. Ditin

jau dari 6udut kepentingan kreditur (bank) sebenarnya ter- 

kandung dua kepentingan pokok yaitu,

a, profitability, bertujuan untuk memperoieh hasil 

dari kredit berupa keuntungan bunga yang diterima;

b. 6afety, bertujuan keamanan ataB pengembalian fa- 

silitas kredit yang diberikan Kepada debitur be- 

nar-benar akan terjamin.

Ditinjau dari sudut kepentingan debitur, misalnya sa- 

ja pengusaha, maka akan kita lihat kepentingan lain yang 

terkandung di dalamnya. Seperti telah disinggung di atas 

bahwa seorang pengusaha yang selalu ingin perusahaannya le- 

Dih maju dan memperoieh keuntungan yang lebih besar, memer- 

iukan sarana penunjang yang cukup. Sarana tersebut antara 

Iain adalah modal usaha. Modal usaha ini dapat diperoleh me- 

lalui bank. Untuk memperoieh kredit dari bank maka haruslah 

oleh calon debitur diserahkan suatu jaminan. Dalam penger- 

tian sehari-hari jaminan ini dapat diartikan sebagai alat 

pengaman. Pengamanan disini berarti suatu ja m i nan kepada

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



?

bank bahwa apabila debitur tereebut melakukan wanprestasi 

maka jaminan itulah yang akan disita, diambil alih atau di- 

lelang untuk menutup hutangnya pada bank.

3. Pengamanan kredit

Kredit berarti kepercayaan dan kepercayaan yang di- 

berikan oleh kreditur -dalam hal ini bank- kepada debitur, 

baru akan terbukti bilamana kredit itu telah dikembalikan 

lagi beserta kontra prestasinya yang telah disepakati ber- 

sama. Jarak waktu antara pemberian itredit (prestasi) dengan 

penerimaan kembali prestasi itu memerlukan suatu masa ter- 

tentu yang abstraK, artinya tidak dapat diraba. Karena ma

sa itu abstrak, maka timbullah suatu tingkat resiko (degree 

of risk) yang terkait dalam pengertian kredit.

Menurut Rudhi Prasetya,

Bagi suatu bank dalam melepaskan kreditnya, seyogyanya 
penting sekaXi mempunyai pegangan atau kepastian bahwa 
atas uang yang dilepaskannya itu terjamin akan dapat 
terbayar kembali, Dalam hubungan ini antara lain pen
ting untuk menjadi penelitian yang utama bagi bank, mem
punyai gambaran ekonomis dari pihak debiteurnya, Sampai 
seberapa jauh kebonafide-an si debiteur dari bank akan 
berhasiX dalam penggunaannya dibidang usaha perdagangan/ 
produksinya. Tentang segi ekonomis ini kiranya diluar 
obyek peneXitian ini, dan Xebih berwenang bagi akhli- 
akhXi ekonomi untuk memberikan pernilaiannya.-^

Langkah-langkah pengamanan ini dilakukan sedemikian 

rupa, oXeh karena daXam pemberian kredit terkait suatu ting

kat resiko. Berarti usaha pengamanan ini adalah untuk meng- 

hilangkan resiko atau setidak-tidaknya memperkecil resiko 

yang mungkin timbul.
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Dalam uraian selanjutnya saya akan lebih menitikbe- 

ratkan pada persoalan pengamanan kredit dari segi pengikat- 

an jaminan. Masalah jaminan biasanya menjadi kunci dari su

atu pertimbangan pemberian kredit. Walaupun dalam ruang 

lingkup secara menyeluruh sebenarnya hanya merupakan 6alah 

satu unsur pengamanan kredit. Oleh karena masalah jaminan 

dalam ketatalaksanaan teknis perkreditan merupakan faktor 

yang turut memegang peranan yang menentukan sebagai "condi

tio sine qua non", maka baiklah ini akan saya teropong se

cara khusus.

Kredit tanpa pengamanan adalah suatu hal yang tidak 

masuk akal. Khususnya bagi perbankan yang ingin menjalankan 

policy perkreditan yang sehat. Jaminan pada dasarnya adalah 

suatu bentuK pengamanan, yaitu bahwa kredit pada saat jatuh 

temponya haruslah dapat ditutup atau diluna6i. Bilamana per- 

lu dengan menjual atau meiakukan lelang atas barang yang di- 

pakai jaminan untuk kredit yang telah diberikan,

Pengertian "bilamana perlu" tadi di atas adalah terba- 

tas bilamana'pengembalian atau pelunasan kredit yang diberi- 

fcan mengalami kesulitan* Dengan kata lain, apabila pengemba

lian atau pelunasan kredit berjalan lancar maka jaminan ti

dak akan dijadikan masalah, Dengan demikian akan tetap ja

minan menjadi milik atau dalam pengua6aan si pemakai kredit.

Mengingat kemungkinan demikian maka jaminan sebenar

nya hanya merupakan penjagaan keamanan kredit.

Sehingga dengan demikian Bank akan mau memberikan kre-
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dit kepada debiturnya bilamana debitur dapat memberikan su

atu keyakinan atau kepastian bahva atas hutangnya itu akan 

dibayar luna6 pada waktunya.

Keyakinan atau kepastian yang dijanjikan oleh debi

tur kepada bank inilah yang harus diwujudkan dalam bentuk 

kenyataan. Untuk itulah calon debitur ini menyerahkan ja- 

minan kepada bank, Biasanya yang diserahkan atau diberikan 

oleh debitur kepada bank sebagai jaminan adalah suatu ba- 

rang tertentu. Atau kemungkinan lain ialah adanya seseorang 

yang mau menanggung hutang-hutang calon debitur tadi kepada 

bank. Mengenai masalah Jaminan atas suatu hutang dari debi

tur terhadap kreditur sudah diatur dalam Burgerlijk Wetboek 

(BW). Dalam BI kita mengenai macam-macam lembaga perjaminan.

4. Macam-macam lembaga perjaminan menurut BW

Ada tiga macam lembaga perjaminan yang kita kenal da

lam BWt yaitu,

1. gadai, hal ini diatur dalam Tiel XX Buku II Pasal

1150 BW adalah suatu hak yang diperoleh seorang 

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang dise

rahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau 

orang lain atas namanya, dan yang memberikan ke- 

kuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengam- 

bil pelunasan dari barang tersebut secara didahu- 

lukan dari kreditur lainnya;

2. hipotik, hal ini diatur dalam Titel XXI Buku II 

Pasal 1162 BW adalah 6uatu hak kebendaan atas ben
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da-benda tidak bergerak, bertujuan untuk mengam- 

bil pclunaean suatu hutang dari ha6ll pendapatan 

penjualan benda itu;

3. borgtocht, hal ini diatur dalam Titel XVII Buku 

III Pasal 1820 BW. Dalam lembaga perjaminan ini 

yang dijadikan obyek jaminan berupa "seseorang", 

sering pula disebut jaminan perorangan, yang ber

arti 6uatu perjanjian dengan pihak ketiga untuk 

kepentingan seseorang berpiutang, mengikatkan di- 

ri dengan sanggup memenuhi kewajiban si berhutang 

apabila orang ini tidak melaksanakan janjinya 

(membayar hutangnya).

Jadi kalau diperhatikan barang jaminannya maka kita 

kenal dua jaminan yaitu jaminan berwujud kebendaan ( gadai 

dan hipotik) dan jaminan perorangan (borgtocht).

Sekalipun dalam perundang-undangan kita telah dia

tur mengenai lembaga perjaminan akan tetapi karena perkem- 

bangan kebutuhan masyarakat maka lembaga perjaminan di a- 

tas tadi masih dirasakan belum mencukupi kebutuhannya. Bah- 

kan kenyataan di dalam praktek sehari-hari lembaga perja

minan yang telah tersedia tersebut malahan dianggap meng- 

hambat•

Dalam bab berikut ini saya akan menguraikan salah 

satu lembaga perjaminan baru yang karena kepraktisannya 

telah dapat diterima. Lembaga perjaminan tersebut tidak

10
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lain adalah fiduciaire eigendomsoverdracht atau disingkat

f.e.o. atau fiducia 6aja.

^Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk beluk dan Tehnik 
Pengelolaan, Yagrat, Jakarta, 1978, h. 12.

P
Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, 

Pradnya Paramita, Jakarta, 1973* h. 5-

^Rudhi Prasetya, Laporan Penelitian Kedudukan Hukum 
Bank, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum tfni- 
versitas Airlangga, Surabaya, 19V5i h. 21.
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BAB III

PERBEDAAN ANTARA FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT 

DENGAN GADAI ( PAND }

1 . Pengertian lembaga fiduciaire eigendomsoverdracht (f.e.o) 

Sebelum saya sampai pada uraian Bab III di atas, akan 

dikutip beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai apa 

sebenarnya pengertian atau definisi dari fiduciaire eigendoms

overdracht (selanjutnya akan dipakai istilah fiducia). Bebe

rapa ahli hukum Belanda telah memberi nama yang berbeda-beda 

kepada lembaga fiducia ini, menurut apa yang ingin mereka te- 

kankan dari sifat-sifat fiducia itu sendiri. Sumardi Mangun- 

kusumo mengutip Eggens, dan dikatakan, "Oneigenlijk pandrecht, 

pandrecht palsu" fiducia adalah banci, mukanya adalah eigendom, 

tapi jiwaiiya adalah pand.**

Selain Eggens juga dikutip pendapat Blom, dan dikata

kan,

Bezitloos pand, pand tanpa bezit, kata Blom.
Sebab lain dari pada "pand" dimana "krediteur pandhouder" 
menjadi "bezitter" dan "debiteur pandgever" adalah tetap 
"eigenaar" tapi bukan "bezitter" lagi dari benda yang di- 
gadaikan, maka dalam hal fiducia ini yang menguasai benda- 
nya adalah tetap debitur namun tidak lagi sebagai "eigenaar" 
maupun "bezitter", melainkan hanya sebagai "detentor" (pe- 
nyimpan atau peminjam-pakai) saja untuk dan atas nama "kre- 
diteur eigenaar", sehingga dalam hal fiducia tidak ada 
"bezit".^

Akan tetapi definisi yang dinamis adalah "fiduciaire 

eigendomsoverdracht" atau terjemahannya "penyerahan hak milik 

(-mutlak) atas' kepercayaan, kata Maijers.^

12
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Disini yang ditekankan adalah dynamikanya, penyerahan- 
nya, overdrachtnya, levering-nya. Penyerahannya harus 
sudah yuridis terjadi; sudah diadakan "yuridische le
vering", namun demikian benda yang telah diserahkan men- 
jadi "fiduciaire" atau "zekerheidseigendom" kreditur itu 
hanya dimilikinya atas kepercayaannya saja, ialah hanya 
6ebagai jaminan hutang debitur. Dengan demikian maka se- 
betulnya fiducia itu adalah perikatan penyerahan yang 
bersyarat. Syarat pembatalan (ontbindende voorwaarde) 
bila dilihat dari pemenuhan prestasi perikatan pokoknya, 
ialah pembayaran kembali hutangnya; syarat penundaan 
atau penangguhan (opschortente voorwaarde) bila dilihat 
dari cidrajanji sidebitur.?

Fiduciaire eigendomsoverdracht (disingkat F.E.O.) ada

lah suatu lembaga perjaminan semacam "pand" (gadai), dengan 

dimodulir bahwa barang jaminan tetap berada di tangan debi- 

teur.®

2* Se.jarah timbulnya fiducia

Seperti telah dijelaskan terdahulu bahwa lembaga ini 

timbul adalah karena praktek sehari-hari atau kebiasaan dan 

kebutuhan dari masyarakat yang menghendaki adanya suatu lem

baga perjaminan yang praktis. Lembaga fiducia ini tidak per- 

nah dicantumkan dalam wadah perundang-undangan di negara ki

ta, Dewasa ini di negeri Belanda sedang menyusun "Het Nieuwe 

BW"nya, dan ternyata perancang undang-undang di sanapun me- 

nolak kehadiran lembaga fiducia. Sekalipun sebelumnya telah 

ada usaha untuk memasukkan lembaga fiducia itu akan tetapi 

tetap belum diterima hingga sekarang,

Sekalipun demikian, (undang-undang tidak pernah mene- 

rima) namun lembaga ini telah menyusup ke dalam tubuh hukum 

di negeri Belanda. Terbukti dari arrest HR Bid, tanggal 25

13
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Ik

Januari 1929 laMrnya fiducia dalam yurisprudensi, yang di 

negeri Belanda dikenal dengan "Bierbrowery Arrest". Kemu- 

dian oleh kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi di negeri 

Belanda lembaga fiducia ini maeuk di Indonesia, yaitu de

ngan putusan HR tertanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara 

BPM kontra Clynett.^

Seperti telah diuraikan di atas fiducia ini pada mu- 

lanya timbul adalah karena kebiasaan Baja dan kepustakaan- 

kepUBtakaan, dijelaskan bahwa pertumbuhannya didasarkan ke

butuhan ma6yarakat. Akan tetapi dengan makin berkembangnya 

dunia perekonomian di Indonesia makin banyak orang -teruta

na kaum pengusaha- untuk menggunakan fiducia sebagai salah 

satu cara untuk memperoieh kredit di bank. Kredit dari bank 

sangat diperlukan oleh para pengusaha untuk lebih mengem- 

bangkan usahanya. Namun masalah pokok selalu terbentur pa

da permodalan. Walaupun sebenarnya di bank tersedia dana 

tapi para pengu6aha tidak cukup punya jaminan atas kredit 

yang diminta. Oleh karenanya maka persoalan kredit ini te

tap tidak teratasi.

Dalam perundang-undangan kita memang telah tersedia 

lembaga gadai (Titel XX Buku II BW), tetapi pengusaha tadi 

mempunyai keterbatasan dalam penyediaan jaminan. Sehingga 

kalau dilaksanakan lembaga gadai dengan persyaratan yang 

diharuskan maka sulitlah hal tersebut terlaksana.

Keeulitannya adalah pengusaha tersebut harus menye- 

rahkan atau melepaskan penguasaan pemiliknya yaitu jaminan/
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barang yang digadaikan kepada sipemberi gadai. Kalau barang 

yang digadaikan terBebut lepas dari penguasaannya maka ti- 

daklah akan ada artinya kredit yang diperoleh itu. Dus per- 

6oalannya tidak akan 6elesai, malah menimbulkan masalah ba- 

ru. Karena sebenarnya barang yang diserahkan tadi atau yang 

dijaminkan itu adalah salah satu atau juga mungkin satu-sa- 

tunya yang dia miliki untuk modal kerja.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkrit menge

nai lembaga fiducia ini dapat diberikan uraian 6ebagai be- 

rikut : seorang pengusaha membutuhkan kredit. Satu-satunya 

jaminan yang dapat diserahkan adalah sebuah kendaraan truk. 

Pengusaha ini bergerak dibidang jasa pengangkutan. Kendara

an tadi adalah satu-satunya sarana yang dimilikinya untuk 

dapat menjalankan usahanya. Kalau saja kendaraan tadi dise

rahkan sebagai jaminan kredit untuk digadaikan maka tentu 

saja pengusaha tersebut tidak akan dapat lagi menjalankan 

usahanya. Sekalipun misalnya pengusaha tadi memperoleh kre

dit. Akan tetapi kredit yang diperoleh itu tidak akan ada 

artinya lagi karena sarana usahanya tidak ada. Sedangkan 

syarat mutlak -conditio sine qua non- agar adanya hak gadai 

menurut undang-undang ialah barang atau jaminan yang diga

daikan itu harus lepas dari penguasaan pemiliknya (boleh di- 

simpan oleh kreditur atau pihak ketiga, asal 6aja tidak di- 

biarkan berada dalam kekuasaan pemberi gadainya).

Keadaan ini tentu 6aja akan menyulitkan pengusaha ta

di, karena di satu pihak dituntut melepaskan penguasaan pe^

15

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



16

miliknya untuk memperoieh hak gadai, sedang di pihak lain 

barang yang dipakai jaminan sangat dia perlukan untuk' men- 

jalankan usahanya*

Namun demikian orang selalu mempunyai akal, apalagi 

yang menyangkut "his struggle for life". Diusahakan suatu 

cara, bagaimana jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari 

syarat mutlak adanya hak gadai tanpa melawan hukum yang ber- 

laku.

Akhirnya diketemukanlah suatu jalan di mana kepen

tingan dari pengusaha tadi untuk memperoieh kredit dapat 

terlak6ana akan tetapi dia tidak usah menyerahkan barang ja- 

oinan kepada kreditur. Sedangkan pihak kreditur cukup mera- 

sa terjamin keamanannya atas kredit yang dilepaskan. Jalan 

pemecahan itulah yang kini dikenal dengan fiduciaire eigen

domsoverdracht.

Sebagai lembaga perjaminan baru, bagaimanakah eebe- 

narnya konstrukei yuridisnya, Untuk itu Rudhi Prasetya meng- 

konstruksikan sebagai berikut,

a. eelama perjanjian hutang-pihutang berlangsung, hak 
milik dari barang jaminan dianggap telah diserah- 
kan kepada kreditur;

b. kemudian diperjanjikan, barang jaminan oleh kre
ditur diserahkan kembali kepada debitur tetapi de
ngan ini debitur menguasai barang tersebut tidak 
lagi sebagai pemilik (pemegang hak eiggndom) te
tapi hanya sekedar sebagai "pemakai".

Setelah diuraikan pengertian dan konstruksi yuridis 

dari fiducia dalam uraian berikutnya adalah apa syarat-sya- 

rat untuk dapat terselenggaranya fiducia.
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3 . Syarat-syarat untuk ter.jadinya suatu perjanjian fiducia

Pertama-tama haruslah ada suatu perjanjian atau per

se tujuan di antara para pihak untuk saling mengikatkan diri. 

Dalam hal ini mereka mengadakan suatu perjanjian hutang-pi- 

hutang. Karena ini merupakan suatu perjanjian maka wajarlah 

kiranya mengikuti asas perikatan yang tercantum dalam pasal 

1338 BW.

Syarat berikutnya adalah diadakan penyerahan hak mi- 

lik yang dilakukan secara "constitutum possessorium", yaitu 

pemilik asal dari barang-barang yang menjadi debitur, beru- 

bah kedudukan hukumnya, yakni dari pemilik menjadi pemegang 

barang atau detentor sedangkan krediturnya menjadi be2itter 

saja.

Melihat penyerahannya, fiducia adalah perikatan pe

nyerahan bersyarat. Syarat pembatalan bila dilihat dari pe- 

menuhan prestasi pokoknya, ialah pembayaran hutangnya kem

bali, syarat penundaan atau penangguhan bila dilihat dari 

ciderajanji debitur.

Mengenai penyerahan dalam BW dikenal dua macam yaitu,

1 . penyerahan nyata (feitelijke levering);

2 . penyerahan yuridi6 (juridische levering).

ad 1. Tujuan dari penyerahan nyata adalah memberikan penik- 

matan dan kekuasaan atas suatu barang dan pengertian 

penyerahan nyata ini tercantum dalam pasal-pasal 612 

ayat 2, pasal 1235 dan 1237 BW. Mengenai cara penye

rahan nyata ini tidak diatur secara jelas dalam per-
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undang-undangan. Ini tidak perlu karena setiap orang 

yang menyerahkan dapat melakukan tiap-tiap perbuatan 

yang dapat memberikan kepada yang menerima kekuasaan 

yang nyata atas kebendaannya. 

ad 2. Tujuan penyerahan yuridis adalah untuk memberikan hak 

kebendaan (misalnya : eigendom, bezit) dan ini ter

cantum dalam pasal-pasal 612 ayat 1 jo, 616 Overs- 

chrijving Ordonantie.

4, Pelaksanaan fiducia dan kelemahannya

Pada umumnya dalam menentukan akibat setelah pelak- 

oanaan fiducia ini lebih ditekankan pada segi gadai (pand) 

dari lembaga ini, jadi dari segi perjaminan, Sebab memang 

maksud dari para pihak yang mengadakan perjanjian ini ada

lah perjaminan, bukan pengalihan atau pengoperan hak milik 

secara definitif. Pengoperan ini merupakan suatu sarana gu- 

na menggantikan atau kamuflase yang digunakan untuk menge- 

lakkan dari syarat mutlak yang ada pada gadai.

Dengan tidak adanya pengaturan dalam perundang - un- 

dangan tentang fiducia maka tidak mustahillah terjadi ke- 

mingkinan-kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, 

Pertama-tama sebagai akibat dari fiducia ini adalah barang 

jaminan tetap berada pada debitur. Dengan tidak beralihnya 

dari penguasaan debitur itu maka kreditur tidak perlu me- 

nyimpan atau mengurus barang tersebut 6eperti layaknya pada 

gadai. Jadi krediturpun dibebaskan dari kewajiban untuk ber- 

tindak sebagai penyimpan barang. Dan dengan sendirinya ke-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



wajiban tersebut beralih kepada debitur 6ebagai pemegang 

barang.

Untuk kewajiban sebagai penyimpan barang maka debi

tur haruelah,

1 . ia bertanggung jawab atas hilangnya atau kemundur- 

an harga barang jaminan itu disebabkan oleh kare

na kelalaiannya (pasal 1159 ayat 1 dan 1157 BW);

2 . ia harus memberitahukan kepada kreditur apabila 

ia hendak menjual barang tanggungannya (pasal 115b 

ayat 2 BW).

Ketentuan di atas berlaku untuk gadai, akan tetapi 

tidaklah menyimpang icalau diterapkan pada fiducia. Dengan 

tetap beradanya barang jaminan pada tangan debitur maka ini 

membawa keuntungan yaitu barang jaminannya tetap berada di 

tangannya sedang kredit dapat diperoleh.

Di samping segi yang menguntungkan tadi, terdapat pu

la keburxucan atau cacadnya fiducia ini ditinjau dari kepen

tingan pihak kreditur. Karena kalau kreditur tidak bertin- 

dak hati-hati maka kemungkinan be6ar pihaknya akan dirugi- 

kan. Dalam hal ini Bank Indonesia telah memberi peringatan 

kepada semua bank di Indonesia, yang antara lain isinya se

bagai berikut.

Dalam hubungan fiduciaire eigendomsoverdracht ini kami 
ingin mengharapKan perhatian Saudara yang sebesar-be- 
sarnya untuk bertindak sangat berhati-hati, khususnya 
dalam hubungan bonafiditas dari calon debitur.
Mengingat barang - barang bergerak yang dijamin secara 
fiducia itu tetap dikua6ai oleh debitur, maka berha-

19
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sil atau gagalnya bentuk jaminan f.e.o. ini semata-mata 
terpantung'dari bonafiditas dan itikad dari cfefeitur̂  
bernubung dengan itu kami ingin sekali lagi menekankan 
untuk tidak dengan secara mudah eaja mengyanakan lemba- 
ga fiducia ini tanpalebih dahulu menyelidiki keadaan 
moral naupun finansiil standing dari calon debitur.

Adapun kelemahan atau keburukan dari fiducia ini dapat di-

ketengahkan sebagai berikut,

1 . barang-barang bergerak yang dijaminkan, tetap di- 

kuasai oleh debitur, hanya hak miliknya (berupa 

surat - surat barang misalnya) diserahkan kepada 

kreditur. Ditinjau dari segi keamanan jaminannya 

maka kreditur berada dalam posisi yang kurang me- 

nguntungkan. Karena bagaimanapun juga barang yang 

dipakai jaminan tetap berada dalam penguasaan de

bitur;

2 . bentuk jaminan ini tidak pernah diumumkan 6ecnra 

luas kepada masyarakat, Sehingga barang jaminan 

tersebut tidaK diketahui dengan pasti apakah te

lah menjadi barang tanggungan atau tidak;

3 . bentuk jaminan ini tidak didaftarkan, seperti hal- 

nya hipotik yang didaftarkan pada Kantor Pendaf- 

taran Tanah, dengan demikian maka kekuatan hukum- 

nyapun tidak sama dengan hipotik;

/f. Kalau barang jaminan tersebut dihilangkan atau di- 

pindahtangankan oleh debitur tanpa ijin dari kre

ditur, maka dalam hal ini kreditur tidak dapat
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berbuat apa-apa* Hanya kreditur dapat mengadukan 

kepada pihak berwajib bahwa debitur telah melaku- 

kan tindakan pidana "penggelapan". Walaupun kre

ditur juga dapat menggunakan upaya hukum yaitu 

hak revindikasi (menuntut kembali haknya) dari 

Biapa saja kini yang memegang barang bergerak i- 

tu.

Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terhadap ke- 

lemahan fiducia yang diutarakan di atas maka sebaiknya kre

ditur bersama-sama debitur membuat euatu akta notaris pin- 

jam-meminjam uang dan penyerahan barang jaminan secara fi

ducia dengan berkepala "DEMI KEADILAN" berdasar pada pa6al 

22/f H.I.R., sehingga dalam hal kreditur dirugikan maka ia 

dapat cepat bertindak memaksa debitur (lewat pengadilan) 

untuk melunasi hutangnya, kalau perlu dengan pelelangan 

harta debitur.

5. Pengertian tentang gadai (pand)

Dalam kehidupan sehari-hari 6ering eekali kita jum- 

pai pemakaian atau penggunaan dari lembaga gadai. Secara 

eelintae kelihatannya mirip dengan fiducia. Akan tetapi se

benarnya ada perbedaan antara kedua lembaga perjaminan itu. 

Selanjutnya dalam uraian berikut ini akan dijelaekan apa 

sebenarnya pengertian tentang gadai tersebut.

Menurut Tirtodiningrat, perjanjian gadai adalah se- 

buah perjanjian kebendaan di mana si berpiutang memperoieh
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suatu hak kebendaan atas 6ebuah benda bergerak yang oleh si 

berhutang atau orang lain diberikan padanya sebagai jaminan 

terhadap pelunasan uang atau dengan kata sepakat di antara 

kedua pihak dipegang oleh orang lain, untuk mengambil pelu

nasan (termasuk bunga dan Deaya-beaya) dari barging tersebut

secara didahulukan (dari pada orang-orang berpiutang lain-

12
nya, kalau si berhutang tidak memenuhi janjinya).

Menurut pasal 1150 BW pengertian hak gadai adalah 

sebagai berikut : gadai adalah suatu hak yang diperoleh ee- 

seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserah- 

kan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain 

ata6 namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpi- 

hutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya; de

ngan kekecualian beaya untuk melelang barang tersebut dan 

beaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu 

setelah digadaikan, beaya mana harus didahulukan.

Jadi dengan demikian pengertian dari Tirtodiningrat 

tadi tidak berbeda dengan pengertian gadai seperti tersebut 

di dalam BW.

Hak gadai merupakan hak jaminan kebendaan terhadap 

barang bergerak milik pihak lain. Berlainan dengan hak men- 

dahulukan (privilege), hak gadai tidak terjadi dengan sen- 

dirinya. Sebelumnya harus ada persetujuan antara keduabelah 

pihak.

Kalau hak mendahulukan adalah suatu hak -yang menu-
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rut undang-undang- diberikan kepada seorang berpiutang lain

nya. Hal ini disebabkan semata-mata berdasarkan surat piu- 

tang yang ada atau dimiliki. Namun demikian ada juga per6a- 

maan antara gadai dengan privelege di mana hak untuk dida

hulukan dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur la- 

innya. Tetapi tingkatan hak gadai adalah lebih tinggi diban- 

dingkan dengan privelege terkecuali undang-undang menentukan 

sebaliknya.

Seperti telah disebutkan di atas, hak gadai menurut 

pasal 1150 BW adalah hak kebendaan dari suatu jaminan. Se

perti diketahui si pemegang hak gadai mempunyai kekuasaan 

mutlak untuk menjual benda jaminan dan memungut piutangnya 

dari hasil penjualan benda tersebut jika pemberi gadai ti

dak memenuhi kewajibannya untuk meluna6i hutangnya dengan 

mengecualikan orang-orang yang berpiutang lainnya, Di sini 

sifat hak gadai sebagai hak kebendaan yang dapat dipertahan- 

kan terhadap siapa saja. Hal ini jelas termaktub dalam ka- 

limat "dengan mengecualikan orang-orang yang berpiutang la

innya". Dengan kata lain, pemegang gadai di dalam hal dia 

bertindak untuk pengambilan pelunasan piutang dari hasil 

penjualan benda yang digadaikan sebagai jaminan itu, tidak 

usah menghiraukan orang-orang berpiutang lainnya.

6. Tu.juan hak gadai

Tujuan hak gadai adalah untuk memberikan hak kepada 

pemegang gadai suatu kepa6tian yang lebih besar akan pelu

nasan hutang pemberi gadai dari pendapatan penjualan benda 

jaminan dari pihak-pihak lain.
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Dengan demikian maka pemegang gadai mempunyai hak 

mendahulukan eksekusi barang gadai yang dijaminkan itu, bi- 

lamana pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk me- 

lunasi hutang. Eksekusi tersebut sudah barang tentu dengan 

perantaraan 6eorang hakim dari Pengadilan Negeri.

Pemegang gadai tidak akan merasa cemas bilamana si 

pemberi gadai tidak membayar hutangnya. Karena pemegang ga

dai akan terlindungi kepentingannya berdasarkan hak gadai 

yang dipegangnya. Kejadian bilamana pemberi gadai tidak me

menuhi janjinya untuk membayar hutangnya mempunyai akibat 

lain terhadap kreditur-kreditur biasa yang tanpa memiliki 

hak jaminan gadai, Untuk memperoleh kembali piutangnya maka 

kreditur-kreditur tersebut memerlukan bantuan atau ijin da

ri hakim. Namun proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sehingga kalaupun pada akhirnya piutang itu dapat ditagih 

maka nilainya sudah jauh merosot, karena secara ekonomis ta- 

gihan itu 6Udah dirugikan oleh faktor waktu.

Dalam hal terjadi kepalitan dari pihak pemberi gadai 

sekalipun, maka pemegang gadai masih terlindungi kepenting

annya dengan adanya hak jaminan gadai ini. Karena pemegang 

gadai dapat bertindak seolah-olah pemberi gadai tidak me- 

ngalami sesuatu hal (pailit). Pemegang gadai masih bi6a me- 

laksanakan haknya untuk menjual barang/benda jaminan gadai. 

Sedangkan bagi kreditur-kreditur lainnya tanpa jaminan ga

dai masih harus menunggu hasil penjualan barang-barang si-
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pemberi gadai -yang sudah dinyatakan pailit- dengan setelah 

dikurangi piutang-piutang yang didahulukan. Sisa dari kese- 

muanya itulah baru dibagi-bagi oleh para kreditur yang tan

pa jaminan gadai itu, menurut perbandingan besar kecilnya 

piutang. Kepastian akan memperoieh piutangnya kembali bila

mana terjadi hal tersebut di atas itulah yang mendorong o- 

rang-orang untuk memilih gadai sebagai salah 6atu cara un

tuk melindungi dirinya dari seseorang dalam hal dia memin- 

jamkan uangnya.

7 . Obyek dari hak gadai

Pengertian obyek di sini adalah suatu yang penting 

dari tujuan yang dimaksudkan dalam membentuk perjanjian ta- 

di. Hubungan hukum dalam perjanjian gadai adalah mengenai 

6uatu benda. Dengan demikian maka jelaslah bahwa obyeknya 

adalah benda yang bersangkutan.

Menurut pasal 1150 BW maka obyek dari hak gadai ada

lah terbata6 pada benda bergerak saja. Benda bergerak di si

ni diartikan sebagai semua benda yang karena sifatnya dapat 

bergerak atau dapat dipindah-pindahkan. Namun demikian pe

ngertian ini ada pengecualiannya.

Pasal 756 Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatakan, 

benda bergerak yang berupa kapal berukuran lebih dari 20 

tidak dapat dijadikan obyek dari hak gadai dan hanya dapat 

dibebani hipotik.

Benda yang menjadi obyek dari hak gadai ini, yaitu 

benda bergerak itu masih dapat dipisahkan lagi. Hal ini da-
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pat dilihat pada ketentuan pasal 511 BW yang menyebutkan 

benda bergerak tak berwujud. Sedang pasal 508 BW yang menye

butkan benda bergerak yang berwujud. Bilamana diperhatikan 

kedua pasal tadi maka pengertian dari benda tak berwujud i- 

tu adalah : halt ata6 barang berwujud. Memang sebenarnya pe- 

misahan benda sedemikian ini bukan pembagian melainkan hal 

menamakan hak atas suatu benda menjadi benda. Dengan kata 

lain memperluas pengertian benda sampai pada pengertian hak 

atas 6uatu benda. Dengan sendirinya benda bergerak penger- 

tiannya mencakup hak atas benda bergerak. Oleh karena itu

lah benda bergerak yang tak berwujud juga dapat dijadikan 

ooyek dari gadai.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat dibagi ben

da bergerak menjadi dua golongan,

1 . barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti 

bahwa barang tersebut memang dapat dipindah-pin- 

dahkan tempatnya;

2 * beberapa hak atas barang-barang bergerak seperti,

a. hak memetik hasil dan hak memakai;

b. hak atas uang bunga yang harus dibayar selama 

hidup seseorang;

c. hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai a- 

tau barang-barang bergerak diserahkan kepada 

penggugat;

d. Baham-saham dari perseroan dagang;
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e« tanda-tanda pinjaman suatu negara, baik negara 

sendiri maupun negara asing.^

8. Cara dan pelaksanaan hak gadai

Dalam pasal-pasal BW yang mengatur tentang hak-hak 

gadai tidak ada dijelaskan secara tegas mengenai cara ter- 

tentu bagaimana pemberian hak gadai itu dilaksanakan. Na- 

mun demikian ada dua syarat harus dipenuhi untuk adanya 

hak gadai yaitu,

1 * adanya persetujuan antara debitur dengan kredi

tur untuk menggadaikan, persetujuan ini merupa

kan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak 

untuk melaksanakan gadai. Persetujuan ini menyu- 

sul persetujuan pokoknya, karena seperti diketa- 

hui bahwa gadai adalah assesoir;

2 . penetapan hak gadai. 

ad 1. Dilihat dari persyaratan tersebut di atas maka dapat- 

lah diketahui proses terjadinya hak gadai di dalamnya ter- 

dapat dua persetujuan yaitu,

a. persetujuan pokok yang biasanya merupakan perse

tujuan pinjaman uang;

b. persetujuan gadai yang merupakan pernyataan ke

hendak dari debitur dan kreditur untuk melaksa

nakan gadai.

Dengan demikian maka dapatlah ditarik kesimpulan bah

wa hak gadai itu terjadi bukanlah karena suatu undang-un-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



28

dang akan tetapi semata-mata karena persetujuan. Dalam pasal

1151 BW ditentukan bahwa persetujuan gadai dapat dibuktikan 

dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perse

tujuan pokoknya. Persetujuan gadai ini dapat dibuat secara 

bebas, artinya dapat tertulis maupun secara lisan. Namun da- 

lam perkembangan selanjutnya orang-orang lebih senang memi- 

lih persetujuan secara tertulis. Hal ini tentu beralasan, ka

rena menurut pasal 165 HIR bukti tertulis ini merupakan buk- 

ti yang sempurna bagi para pihak dan akhli warisnya apabila 

dibuat dengan akte otentik. Karena kekuatan pembuktian seca

ra tertulis itulah orang-orang kemudian membuat perjanjian 

gadai secara tertulis, baik dengan akte di bawah tangan ata- 

upun dengan akte notaris. Apabila kemudian perjanjian gadai 

tersebut dibuat secara tertulis maka syarat dari perjanjian 

pokoknya, saat pelunasan pihutang maupun cara-cara dari pen- 

jualan/pelelangan barang tanggungannya dicantumkan untuk mem- 

permudah kelak. Dengan demikian maka akan diperoleh suatu 

perjanjian yang lebih terperinci.

ad 2. Tentang hak gadai ini ada suatu syarat mutlak, suatu 

"conditio sine qua non", untuk dapatnya hak gadai tersebut 

terlaksana. Syarat tersebut adalah barang yang digadaikan itu 

harus dilepaskan dari penguasaan debitur (sipemberi gadai). 

Pasal 1150 BW menyebutkan dan dipertegas lagi oleh pasal 1152 

ayat 2 BW yaitu, tak sah adalah hak gadai atas segala benda 

yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitur atau yang
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memberi gadai, ataupun yang kembali atae kemauan Ei kredi

tur. Barang-barang yang digadaikan itu harus disimpan oleh 

kreditur atau oleh pihak ketiga, pendek kata asal tidak di- 

biarkan dalam kekuasaan si debitur atau sipemberi gadai. 

Kalau barang-barang itu terpaksa harus disimpan dalam gu- 

dang kepunyaan debitur atau sipemberi gadai, maka 6emua 

kunci-kunci gudang tersebut harus dilepaskan dari kekuasaan 

si debitur atau sipemberi gadai. Apabila barang-barang itu 

kembali kepada debitur atau 6ipemberi gadai, maka musnalah 

hak gadai itu.

Demikianlah pada dasarnya penyerahan di dalam gadai 

merupakan syarat mutlak untuk adanya hak gadai. Dari ura- 

ian di atas dapat ditarik kesimpulan,

a. hak gadai itu tidak ditentukan karena undang-un- 

dang, akan tetapi karena adanya perjanjian;

b. bahwa penyerahan kekuasaan atas barang jaminan 

kepada kreditur atau sipemegang gadai merupakan 

pandbezit;

c. gadai dapat dibuat baik secara liean maupun se

cara tertuli6.

Di samping hak-hak pemegang gadai, kreditur juga 

mempunyai kewajiban-kewajiban. Ia sebagai penyimpan yang 

baik harus memelihara barang-barang yang digadaikan kepa- 

danya itu sebaik-baiknya. Ia diserahi tanggung jawab atas 

hilangnya atau merosotnya nilai barang-barang yang disim-
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pan. Ini berarti bahwa ia wajib menjaga barang-barang itu 

tetap utuh dan oleh karena itu ia harue mengeluarkan beaya- 

beaya untuk maksud tersebut. Jika ia melalaikan kewajiban 

ini maka Bipemberi gadai berhak untuk menuntut kembali ba

rang-barang itu. Sidebitur, pemilik barang itu wajib meng- 

ganti kepada sipemegang gadai (kreditur) beaya-beaya terse

but ai atas (pasal 1157 BW).

9. Pengamanan pelaksanaan hak gadai

Lembaga gadai sekalipun telah diatur dalam perundang- 

undangan masih terdapat kelemahan yang dapat merugikan Bipe- 

megang gadai. Kelemahannya, bahwa pada barang gadai kekuasa- 

an tertinggi atas barang itu masih berada pada pemilik ba

rang. Sipemilik barang maeih boleh memperlakukan barang itu 

sesuka hatinya, hal tersebut tidak mungkin pada Bipemegang 

gadai,

Maka cara pengamanannya seyogyanya apabila Burat ga

dai itu disertai dengan surat kuasa mutlak yang tidak dapat 

dicabut kembali, untuk menjual barang gadai itu kepada sia- 

papun termasuk sipemegang gadai, dalam hal sipemberi gadai 

tidak membayar hutangnya pada saat yang telah ditentukan b©- 

belumnya.

10. Berakhlrnya hak gadai

Mengenai berakhirnya atau hapusnya hak gadai ini da

pat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai be- 

rikut,
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karena sifat assesoir dari hak gadai ini, maka apa- 

bila perjanjian pokoknya itu -biasanya perjanjian 

pinjam uang- -berakhir atau hapus, maka hak gadai- 

nyapun berakhir pula. Biasanya berakhirnya perjan

jian pokok ter6ebut disebabkan karena terjadinya 

pembayaran oleh debitur atau pemberi gadai kepada 

kreditur atau pemegang gadaij

berhubung dengan dilepaskannya hak gadai secara su- 

karela oleh sipemegang gadai sendiri. Biasanya ter- 

jadi karena oleh sipemegang gadai dikembalikannya 

barang jaminan kepada sipemberi gadai. Dengan de

mikian maka akan memenuhi ketentuan pasal 1152 a- 

yat 2 BW, yaitu hak gadai tersebut dengan sendiri- 

nya batal;

berhubung dengan hilangnya/dicurinya barang yang 

digadaikan itu dari tangan sipemegang gadai. Ba

rang yang hilang itu tidak pernah diketemukan lagi 

dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ba

rang gadai itu hilang/dicuri. Keadaan di atas tadi 

dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan dari pa

sal 1152 ayat 3 BW. Selama jangka waktu tiga tahun 

tersebut di atas pemegang gadai dapat saja menun- 

tut kepada siapa yang menguasai barang yang hilang 

/dicuri itu. Dan apabila ternyata kemudian barang 

tersebut tidak dapat lagi diketemukan maka hapus- 

lah hak gadainya. Atau hak gadai itu dapat juga
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hapus bilamana benda atau barang itu terbakar/ 

musnah;

d. hak gadai dapat pula hapue apabila seorang peme- 

gang gadai karena suatu sebab menjadi pemilik 

terhadap barang yang dipegangnya 6ebagai jaminan 

gadai. Misalnya, sipemberi gadai mewariskan ba

rang yang digadaikan itu kepada sipemegang gadai, 

sekalipun hal ini jarang terjadi. Karena dengan 

demikian maka perikatan pokoknya menjadi hapus 

dan diikuti pula dengan hapusnya hak gadai. Na

mun demikian harus diingat bahwa pemegang gadai 

atas kehendak sendiri tidak dapat memiliki ba

rang gadai apabila pemberi gadai tidak memenuhi 

kewajibannya, segala janji yang bertentangan de

ngan hal iniadalah batal (pasal 1154 ayat 2 BW)j

e. bilamana ternyata pemegang gadai tidakmerawat ba

rang jaminan gadainya dengan baik, sehingga tim- 

bul kekhawatiran akan rusaknya barang tersebut. 

Dalam hal demikian maka sipemberi gadai dapat me- 

minta kembali barangnya, dengan demikian berla- 

kulah ketentuan pasal 1152 ayat 2 BW, Hak gadai 

akan menjadi hapus akan tetapi hutang pokoknya 

ada hanya saja tanpa barang jaminan.

Setelah membaca uraian diatas khususnya Bab III maka 

dapatlah dilihat perbedaan pokok antara fiducia dengan ga

dai, Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut,
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Fiduciaire eigendomsoverdracht

a. barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tetap 

dalam kekuasaan debitur atau pemilik barang ter

sebut. Hanya eaja hak miliknya selama hutangnya 

belum dilunasi berajla pada kreditur;

b. debitur sebagai pemilik asal barang yang difiduci- 

akan, selama hutangnya belum lunas, adalah hanya 

seorang "houder" (detentor) saja, pemiliknya ada

lah sikreditur, Apabila hutangnya telah dilunasi, 

barulah hak milik ata6 barang-barang tersebut kem

bali kepada ex debitur itu (pemilik asal dari ba

rang-barang tersebut).

G a d a i  (pand)

a. barang-bareng yang digadaikan harus dilepaskan da

ri kekuasaan sidebitur atau orang lain yang mem

berikan hak gadai;

b, debitur walaupun tidak lagi menguasai barang-ba

rang yang digadaikan itu, adalah tetap sebagai pe

milik dari barang-barang tersebut.

Demikian uraian perbedaan prinsip antara fiduciaire 

eigendomsoverdracht dengan gadai (pand).

33

^Sumardi Mangunkusumo, "Fiducia Bangunan-bangunan yang 
Didirikan di atas Tanah Hak Sewa", Hukum dan Keadilan, No. 3 
Tn. Ill, Mei/Juni, 1972, h. i*.
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6Ibid.
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7Ibid,

^Rudhi Prasetya, op, cit,, h. 55.

^Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, "Masalah Fiducia, 
Gadai dan Bentuk Jaminan Lain Dalam Praktek Perkreditan" , 
Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-lembaga Jaminan Lain- 
nya. BPHN, Binacipta. Jakarta. 1973, h. 143.

^Rudni Prasetya, loc. cit,, h. 55-

^Surat Edaran Bank Indonesia, tanggal 2 Mei 1972, 
No.4/^4ti/UUPK/PK, Jakarta.

12Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum 
Dagang, Pembangunan, Jakarta, 1966, h. 59*

■^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak- 
hak Atas Benda, Pembimbing Masa, Jakarta, 1963i h. 25.
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OBYEK DARI LEMBAGA FIDUCIA

BAB IV

Pada permulaan perkembangan lembaga fiducia ini ha- 

nyalah ditujukan kepada obyek barang-barang bergerak seper- 

ti termaksud dalam pasal 509 eampai dengan pa6al 511 BW, 

sama halnya dengan obyek dari gadai. Akan tetapi di dalam 

perjalanan sejarah perkembangannya, justru pokok perma6a- 

lahannya -dalam kemelut fiducia ini ialah mengenai menge

nai penentuan obyeknya. Perkembangan yurisprudensi sampai 

6aat ini selalu dikatakan bahwa perjanjian pemindahan hak 

milik mutlak sebagai jaminan fiducia sepanjang mengenai bu- 

kan barang-barang bergerak adalah batal. Setidak-tidaknya 

demikianlah pendapat terakhir di kalangan peradilan. Fidu

cia ini dari mulanya memang merupakan "semacam protes" da

ri pada syarat inbezitstelling pasal 1152 ayat 2 BW, se- 

hingga tidak mengherankan jika fiducia hanya digunakan un

tuk jaminan barang bergerak seperti halnya dalam gadai. 

Kenyataannya memang fiducia ini menguntungkan pihak debi

tur. Karena di samping memperoieh kredit yang diinginkan, 

debitur juga maeih dimungkinkan untuk tetap dapat memper- 

gunakan barang yang dijaminkan itu untuk keperluannya se- 

hari-hari atau juga mungkin sekali untuk menunjang kelan- 

caran usahanya. Jadi lembaga fiducia ini timbul karena di- 

dorong oleh kebutuhan di dalam praktek. Itulah eebabnya ma

ka perkembangan di dalam praktek eeperti ternyata di dalam

35
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perkara-perkara yang akan diuraikan dalam uraian selanjutnya, 

telah diputuBkan oleh lembaga peradilan bahwa obyek dari lem- 

baga fiducia ini cenderung menunjukkan tendensi diterimanya 

benda tidak bergerak sebagai jaminan kredit.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa lembaga fiducia 

ini timbul karena kebutuhan nyata dari masyarakat. Baik seca- 

ra yuricjlis maupun finansiil-ekonomi6 telah selama puluhan ta

hun diakui dan memegang peranan penting di Indonesia.

Ilembaga fiducia ini masuk di Indonesia berdasarkan ke- 

biasaan dan yurisprudensi di negeri Belanda. Putusan HR Be

landa tgnggal 25 Januari 1929 yang menyatakan lahirnya fidu

cia dal4m yurisprudensi. Cetusan yurisprudensi di Indonesia 

6ebagai 'pengakuan terhadap lembaga fiducia ini tercermin da

lam putusan HR tertanggal 18 Agustus 1932 yaitu perkara BPM 

kontra Clynett.

Menurut Sumardi Mangunkusumo, pada waktu itu bangunan- 

bangunan di ata6 tanah hak 6ewa dapat difiduciakan sebagai ja

minan untuk memperoieh kredit tanpa mempersoalkan apakah ba- 

ngunan-bangunan itu "roerent" atau "onroerent", "hulp" atau 

bij-zaak11, "horizontale Bcheiding" dan sebagainya, sebab ba- 

ngunan-bangunan yang demikian itu di Hindia Belanda dapat di- 

eerahkan secara "constitutum posBessorium" karena menurut S. 

1938-46 bangunan-bangunan itu tidak merupakan benda tetap 

(vaste goederen)

Cara yang ditempuh ialah, bangunan difiduciakan pada 

bank dan dibuatlah akte penyerahan. Kreditur kemudian membuat
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pernyataan menyerahkan bangunan itu kembali kepada debitur 

untuk dipinjam pakai yang harus diterima baik oleh debitur. 

Bahkan dalam perjanjian-perjanjian yang baru, clausule pe

nyerahan kembali oleh kreditur kepada debitur secara pinjam 

pakai itu tidak lagi dicantunkan, bila akte penyerahannya 

menyetakan bahwa yang diserahkan oleh debitur kepada kredi

tur itu hanya "fiduciaire eigendom"nya saja.

Untuk menjamin agar ikatan fiducia itu kuat dan mem

punyai nilai yang pantas untuk mengganti piutang bank jika 

ada eksekusi, maka ikatan tersebut diikutsertakan pihak pe

milik tanah juga dengan mengcessiekan hak pakai tersebut ke

pada bank untuk disewakan kepada pihak lain.

Hakekatnya cessie tersebut adalah pernyataan tidak 

berkeberatan dari pemilik tanah secara resmi untuk dapat di- 

alihkannya hak pakai (berupa rumah/bangunan) ke pihak lain. 

Jika ini tidak dilakukan dan ternyata ada eksekusi, pemilik 

tanah berkeberatan, maka rumah/bangunan yang difiduciakan 

itu hanya mempunyai nilai bongkar saja.

HGH pernah pula dalam arrestnya tertanggal 16 Pebru- 

ari 1933 menetapkan bahwa fiducia dapat pula digunakan un

tuk hak atas tanah yang ber6ifat grant (grantrecht). Dalam 

hal ini tidak dipersoalkan apakah hak itu "roerent". Grant

recht adalah hak atas tanah yang dahulu dianugerahkan oleh 

para Sultan di Sumatra Timur. Cessie dan penyerahan atas ke

percayaan hak grant yang dicatat dalam daftar-daftar yang 

bersangkutan untuk dijaminkan hutang, dengan arrest ini di-
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akui oleh HGH (Hooggerechtshof),

Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu telah membe- 

ri kemungkinan untuk mengkonversikan grantrecht ini menjadi 

opetal atau erfpacht untuk dapat dipaeang hipotik. Dalam Un- 

dang-undang Pokok Agraria hak grant ini telah dikonversi men

jadi hak pakai.

Dalam perkembangan selanjutnya tentang lembaga jamin

an fiducia ini keluarlah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 

tanggal 22 Maret 1951 No.158/1950 Pdt., yang membatalkan pu

tusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 April 1950 Nr. 

1965/1949/1*•Civ. Putusan tersebut mengadili perkara pinjaman 

kredit yang diberikan oleh Algemene Volkscrediet Bank (AVB) 

kepada The Gwan Gie dan Marpoeah dengan jaminan dengan benda- 

benda yang difiduciakan antara lain termasuk juga "sebuah ru- 

mah 6erta pasang sisirnya" dan "kandang motor" yang kemudian 

ternyata debitur melakukan wanpre6tasi«

Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pengadilan banding 

dalam putusannya tersebut di atas hanya mengakui Bah terja- 

dinya fiducia atas barang-barang bergerak dan karenanya me- 

nolak sita revindikasi terhadap rumah beserta paeang sisir- 

nya dan kandang motor.

Setelah itu muncul keputusan Mahkamah Agung No.372/K/ 

Sip./1970 tanggal 1 September 1971 yang merupakan perkembang

an yurisprudensi tentang fiducia di Indonesia.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut memutus suatu perkara yang 

kasusnya kira-kira sebagai berikut,
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Bank Negara Indonesia Unit I Semarang (sekarang Bank 

Indonesia) memberikan kredit kepada PT Bank Pengayoman Ca- 

Dang Semarang dengan jaminan selain miliJt PT Bank Pengayom

an tersebut juga milik pihak ketiga (Lo Ding Siang) yang 

mempunyai kepentingan pada Bank Pengayoman. Dalam hal ini 

dari pihak Lo Ding Siang tidak ikut serta menandatangani 

perjanjian kredit, tetapi ia mau menandatangani akte penye

rahan fiducia dari miliknya sendiri untuk keperluan jaminan 

bagi hutang Bank Pengayoman pada Bank Negara Indonesia Unit

I. Dalam gugatannya kepada Pengadilan Negeri Semarang, Le 

Ding Siang (LDS) minta agar pengadilan membatalkan ikatan 

fiducia dan menghukum tergugat (bank kreditur) untuk menye

rahkan semua barang-barang miliknya yang difiduciakan kare

na ia tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan pihak 

bank kreditur.

Pengadilan Negeri Semarang menolak*gugatan ini, te

tapi dalam tingkat banding keputusan Pengadilan Negeri Se

marang tersebut dibatalkan.

Kemudian ternyata di dalam tingkat kasasi atas per- 

kara di atas oleh permintaan bank kreditur sebagai penggu- 

gat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut,

1. mengabulkan gugatan penggugat asal (LDS) untuk se- 

bagian;

2 . menyatakan sebagai hukum, bahwa surat perjanjian 

pemindahan hak miliK mutlak sebagai jaminan tang- 

gai 10 April 1967 antara penggugat asal (LDS) dam
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tergugat asal (BNI Unit I) sepanjang mengenai ba

rang-barang tersebut pada sub a dan b dalam surat 

perjanjian tersebut, yaitu,

a. percetakan PT Lokadhisastra di Jalan Kepodang 

No. 15 Semarang termasuk kekayaannya antara 

lain : mesin-mesin cetak dan barang-barang in- 

ventaris lainnya;

b. kantor PT Bank Pengayoman di Jalan Kepodang No. 

29/31 Semarang dan barang-barang inventaris la

innya adalah b a t a 1 .

Selanjutnya MA menyatakan sah surat perjanjian tang- 

gal 10 April 1967 sepanjang mengenai barang-barang bergerak. 

Dasar dari pertimbangan keputusan tersebut adalah arrest 18 

AguBtus 1932 dari HR tentang perkara BPM kontra Clynett.

Keputusan Mahkamah Agung tentang fiducia yakni tang- 

gal 1 September 1971 mengenai perkara Lo Ding Siang melawan 

BNI Unit I Semarang masih tetap pada konsep "fiducia11 hanya 

untuk benda-benda bergerak dengan menunjuk kepada putusan 

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951 serta pu

tusan HR tanggal 18 Agustus 1932 mengenai cetusan pertama 

kali mulai digunakan lembaga fiducia di Indonesia.

1* Kemungkinan hak pakai atas tanah di.iaminkan secara fidu

cia

Para ahli hukum dan hakim berpendapat fiducia hanya
1

khusus dipergunakan untuk benda-benda bergerak eaja. Tapi 

setelah UUPA berlaku pengertian benda bergerak dan tidak
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bergerak menjadi hapus karena hukum adat sebagai hukum yang 

berlaku bagi UUPA tidak mengenai i6tilah dan pengertian hu

kum demikian. Pada hakekatnya terdapat perbedaan pokok an- 

tara sietem hukum perdata (BW) dan sietem hukum adat ten

tang tanah. Adapun perbedaan yang dimaksud itu : BW menge

nai perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak ee- 

dangkan hukum adat tidak mengenai perbedaan tersebut. Hukum 

adat tentang tanah mengenai asa6 pemisahan horizontal atas 

tanah yakni benda-benda di atas tanah tidak tunduk pada hu

kum tanah melainkan masuk bidang hukum lain. Selanjutnya da

pat pula dijelaskan bahwa bagi BW, asas yang ada mengenai 

tanah adalah asas accessie yakni benda-benda yang tertancap 

dan terpaut dengan tanah tergolong kepada tanah sebagai ben

da tak bergernk. Dengan demikian maka didalam kenyataan ke- 

dua asas yang berbeda ini tidak ada dinding batasnya secara 

mutlak karena ada asimilasi maupun persepsi hukum. Setelah 

berlaku UUPA timbul pertanyaan apakah hak pakai atas tanah 

difiduciakan atau tidak.

Dalam skripsi Ghoefron Noerhadji tentang kemungkinan 

Hak Pakai atas Tanah sebagai Jaminan Kredit telah diuraikan 

sebagai berikut,

a. berlakunya UUPA menimbulkan 6uatu pendapat baru 

yang dikaitkan dengan pasal 5 UUPA yakni, hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. 

Berdasarkan prinsip unifikasi hukum, maka seluruh hukum a- 

graria di Indonesia hanya diatur oleh satu undang-undang ia-
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lah UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 September I960.

Oleh Teng Tjin Leng dan Ko Tjai Sing dikemukakan bah

wa hukum adat yang menjadi dasar dari hukum agraria yang ba- 

ru tidak mengenai perbedaan antara benda tetap (tidak berge

rak) dengan benda tidak tetap (bergerak). Pada pasal 3 UUPA 

yang merupakan unsur hukum agraria baru, yang berarti bahwa 

barang-barang di atas tanah dapat ditinjau dan secara yuri- 

dis diperlakukan terpisah dari tanah, baik bila barang itu 

berdiri di atas tanah milik orang lain, maupun bila barang 

atau bangunan tersebut terpaku atau tertancap pada tanah mi

lik pemilik barang atau bangunan itu sendiri. Sehingga de

ngan demikian untuk tanah, tunduk pada hukum tanah sedang 

yang lain tunduk pada hukum perjanjian.

Dinyatakan pula bahwa asas pemisahan horizontal dalam 

hukum tanah ini harus diterapkan secara konsekuen. Apabila 

benda-benda tadi dijaminkan, maka hipotik hanyalah untuk ta- 

nahnya sedangkan untuk bangunan serta tanaman yang ada di a- 

tasnya dipakai fiducia.

Sedangkan pendapat dari Sri Soedewi Masjshun Sofwan 

adalah UUPA dan PMA No.10 tahun 1961 hanya menantukan bahwa 

hipotik maupun CV hanyalah dapat dibebankan atas hak tanah- 

nya saja yakni pada tanah hak milik, hak guna usaha dan hak 

guna bangunan dan tidak diatur mengenai eegala sesuatu yang 

berada di ataB tanah, misalnya rumah, bangunan, tanaman dan 

sebagainya. Itulah sebabnya menjaminkan rumah, bangunan atau 

tanaman yang terlepas dari hak atas tanahnya, dimungkinkan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi FIDUCIAIRE EIGENDOMSOVERDRACHT SEBAGAI SALAH 
SATU UPAYA PENGAMANAN KREDIT BANK

 
I GDE NYOMAN TANAYA MADA



yakni melalui fiducia.^

Pendapatnya ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum 

adat ata6 tanah yang menjadi dasar dari pada UUPA menganut 

asas pemisahan horisontal.

Dalam pada itu Sumardi Mangunkusumo mengatakan bahwa 

6ejak berlakunya UUPA, pengertian-pengertian yuridis tentang 

"bijzaken", "aard-en nagelvast", "on roerende goederen" dan 

lain-lain itu sudah tidak berlaku lagi*

Dalam hubungannya dengan hak jaminan dikatakan bahwa 

dalam praktek (sebelum dan sesudah UUPA) prosedur yang dia- 

nut BRI dalam menerima sebuah bangunan sebagai jaminan ialah: 

selidiid. dahulu hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemi

lik rumah. Jika pemilik tidak mempunyai hak tanah atas tanah- 

nya dan huDungannya dengan pemilik tanah hanya secara pero- 

rangan (hak sewa, hak pakai) pasanglah fiducia. Sedangkan ka

lau pemilik rumah juga mempunyai hak tanah maka pasanglah hi- 

potik.

Putu6an MA No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971 

yang masih membedakan Denda bergerak dan tidak bergerak itu 

Bangat menimbulkan kerisauan di kalangan perbankan.^ Demi

kian menurut Sumardi Mangunkusumo.

Pendapat dari Budi Harsono mengatakan, bahwa putusan 

MA tersebut merupakan kemunduran dibandingkan dengan putusan 

HGH 44 tahun sebelumnya yang mengakui sah fiducia atas tanah 

hak grant. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembagian benda 

menjadi benda bergerak dan tidak bergerak sesudah berlakunya 

UUPA adalah tidak tepat.
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Tentang pemisahan horizontal, hal ini harus dilihat pa

da kenyataan konkrit yakni jika tanah beserta bangunan-bangun- 

an dan tanaman-tanaman itu nyata-nyata merupakan suatu kesatu- 

an dengan tanahnya maka peraturan-peraturan mengenai tanahnya 

dapat diterapkan/dinyatakan berlaku juga terhadap bangunan-ba- 

ngunan dan tanaman-tanaman tersebut. Tetapi bila tidak demiki

an keadaannya, bolehlah pemisahan horizontal secara dogmatis 

diterima.

Selanjutnya dikatakan bahwa penafsiran atas asa6 pemi

sahan horizontal yang demikian itu tidak perlu mengakibatkan 

adanya pertentangan dengan asas-asas hukum adat. Justru penge- 

trapan secara mutlak dan konsekuen malah bertentangan dengan

watak dan sifat hukum adat yang selalu menyesuaikan diri de-

17ngan perkembangan ma6yarakat dan kenyataan yang dihadapi;

b. Masalah benda bergerak atau tidak bergerak, horizon

t a l  scheiding atau accessie ini penting untuk menentukan apa- 

kah hak pakai itu tunduk kepada pengertian seperti yang termu- 

at dalam BW, dalam konsep pembedaan benda bergerak dan tidak 

bergerak, ataukah tunduk kepada pengertian hukum adat berda- 

sarkan asas pemisahan horizontal. Hal ini perlu ditegaskan ter- 

lebih dahulu karena ujud hak pakai itu eendiri sebenarnya ada

lah suatu hak kebendaan (bangunan dan atau tanaman) di atas su

atu hak lain (hak milik atas tanah orang lain atau ata6 tanah 

negara sebagai hak utama)•

Penyelesaian terhadap masalah ini perlu juga mendapat 

euatu kepastian terutama dalam lingkungan perbankan agar tidak

Mf
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ada keragu-raguan lagi dalam menerima suatu benda sebagai ba

rang jaminan kredit melalui fiducia.

Terhadap persoalan di atas, kiranya pendapat dari Boe- 

di Harsono lebih mendekati kenyataan. Dalam hal pemisahaan ho

rizontal haruslah dilihat keadaan yang nyata yaitu hubungan 

antara hak atas tanahnya dengan benda-benda lain yang ada di 

atas tanah. Karena ini lebih sesuai dengan kenyataan dalam ar- 

ti harus benar-benar diperhatikan dan disesuaikan dengan si- 

fat hubungan antara tanah dengan bangunan atau tanaman-tanam- 

an yang terdapat di atas tanah secara phisik.

Asas accessie itu sendiri dalam hukum agraria yang ba- 

ru (UUPA) masih dikenal. Hanya saja dalam hal ini haruslah se

cara in concreto kita melihatnya. Sebab tidak akan ada arti

nya apabila pemilikan gedung atau bangunan yang tertancap se

cara permanen harus dilepaskan dari tanahnya. Kalau penger

tian pemisahan horizontal secara konsekuen ditetapkan untuk 

bangunan gedung permanen dengan tanahnya akan menimbulkan ke- 

sulitan dalam hal terjadi eksekusi atau pelelangan. Di sam- 

ping itu, penafsiran yang demikian tadi sebenarnya hanyalah 

merupakan realitas dari perkembangan hukum adat itu sendiri 

yang semula hanya mengenai bangunan-bangunan dari bambu atau 

kayu 6erta tanaman yang 6ifatnya musiman.

Tentang pembedaan pengertian benda bergerak dan benda 

tidak bergerak sudah dianggap tidak ada lagi setelah berlaku

nya UUPA. Tanah dalam pandangan masyarakat adat yang agraris 

mempunyai tempat dan kedudukan 6entral karena merupakan kesa-
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tuan ekonomi, sosial, kekuasaan dan bahkan magis dengan ma- 

syarakat. Atas dasar itulah maka pembedaan benda yang dike

nal dalam hukum adat (kalau ada) hanyalah pembedaan benda 

tanah dan yang bukan tanah.

Mengenai pengertian hak - hak kebendaan (zakelijk 

recht) pengertian yuridis demikian memang masih dikenal 

yang dapat ditunjukkan pada sifat gadai tanah menurut hukum 

adat yang masih tetap melekat sekalipun hak atas tanahnya 

telah berpindah.

Gow Giok Siong berpendapat bahwa UUPA bekerja juga de-

l ft
ngan pengertian hak-hak kebendaan.

Menurut UUPA, tidak 6etiap hak atas tanan memenuhi 

syarat untuk dijadikan obyek hak tanggungan (hipotik dan 

creditverband), melainkan hanyalah tanah-tanah dengan serti- 

fikat hak milik (pasal 25)» hak guna U6aha (pa6al 33) dan 

hak guna bangunan (pasal 39). Dengan demikian maka timbul 

pengertian walaupun memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan 

kredit karena mempunyai nilai ekonomis dapat dinilai dengan 

uang, serta dapat dipindahtangankan hingga dapat diperjual- 

belikan, akan tetapi karena UUPA tidak menunjuknya sebagai 

salah eatu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak 

tanggungan, maka untuk tanah dengan sertifikat hak tidak da

pat dihipotikkan atau di CV kan. Terhadap hal ini telah pu

la dimuat dalam surat Dirjen Agraria No.DLB. 3/37/73 tang

gal 26 Maret 1973* Maka sebagai jalan ke luar darurat, me- 

nunggu terbentuknya undang - undang mengenai hak tanggungan

46
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yang lengkap, dapatlah dipergunakan lembaga "penyerahan hak

19
sebagai jaminan hutang". 7

Adanya fiducia atas tanah hak pakai berakibat timbul- 

nya perubahan pada situasi hukum tanah tersebut yang dapat 

diklasifikasikan sebagai "beban" sebagaimana dimaksudkan da

lam pasal 30 (2) PP No.10 tahun 1961 dan dengan demikian da

pat dimintakan pencatatan dalam daftar buku tanah yang ber- 

sangkutan serta sertifikat hak pakainya. Pencatatan ini ha

ruslah mendapat persetujuan dari pemegang hak utama atas 

tanahnya di tempat hak pakai atas tanah itu melekat, yang 

dilakukan pada waktu pemegang hak pakai mengadakan ikatan 

pembebanan fiducia. Dengan demikian maka pemegang hak utama 

atas tanah tidak merasa "terganggu" dengan adanya beban fi

ducia ini.

Fiducia di sini tiada lain adalah merupakan peralih- 

an hak serta perjanjian pinjam meminjam uang dengan membe

rikan hak atas tanah sebagai jaminannya. Menurut pasal 19 

PP No. 10 tahun 1961 diperlukan syarat adanya akte yang di

buat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk dija- 

dikan sebagai alat bukti. Sehingga perlu ditegaskan bahwa 

yang dijadikan jaminan secara fiducia di sini adalah hak pa

kai atas tanahnya dan bukan tanah itu sendiri. Ini dimaksud

kan karena pemegang hak utama atas tanah tersebut sebenar- 

nya tidaklah memperoleh manfaat apa-apa dari fiducia itu 

sendiri. Sehingga dengan demikian maka resikonyapun tidak

lah harus dia yang menanggung seandainya debitur itu wan-
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presta6i 6edangkan jangka waktu hak pakainya telah berakhir. 

Untuk hal tersebut demi keamanan dari kreditur haruslah di- 

eadari bahwa sifat keterbatasan hak pakai itu haruslah dite- 

gaskan bahwa fiducia itu hanya berlaku untuk jangka waktu 

pelunasan yang lebih singkat dari jangka waktu hak pakainya 

itu sendiri.

Dengan dibuatnya akte Berta pencatatan maka PPAT te

lah diikutsertakan, mengingat hak pakai atas tanah merupakan 

hak kebendaan yang terdaftar menurut ketentuan PP No,10 ta

hun 1961 jo PMA No. 1 tahun 1966. Maka kelemahan prinsipiil 

dari fiducia, yaitu tidak adanya asae publisitas terhadap fi

ducia atas tanah hak pakai sedikitnya dapat dihindari, Kare

na sifat dari buku tanah dan sertifikat hak pakai yang di

simpan di Seksi Pendaftaran I'anah Sub Dit Agraria Kabupaten/ 

Kotamadya itu terbuka untuk umum,

pengan demikian maka bukan saja kebutuhan dari debi

tur terpenuhi akan tetapi juga kreditur merasa aman dan bah

kan pihak ketigapun mendapat perlindungan. Ini sesuai dengan 

maksud dari pada hak jaminan kredit yang harus memberikan 

perlindungan/pengamanan kepada semua pihak yang tersangkut 

dalam proseB pemberian dan pelaksanaan kredit dari bank.

2. Macam hak pakai yang dapat difiduciakan

Tanah dengan sertifikat hak pakai melekat pada dua 

hak utama. Yaitu tanah yang dikuasai negara, terjadinya ka

rena penetapan dari pemerintah dan tanah hak milik terjadi

nya karena perjanjian. Untuk tanah hak pakai yang dikuasai
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negara agar dapat dialihkan harus ada ijin dari pejabat yang 

berwenang yang dalam hal ini hanya merupakan pengawasan dan 

juga perlu didaftar agar memiliki surat tanda bukti hak. 

Pengawasan di sini diartikan apakah penerima hak tersebut 

memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan hukum ataukah tidak, 

dengan peralihan hak tersebut,

Sebaiknya tanah hak pakai yang melekat pada tanah hak 

milik, untuk peralihan haknya sebelumnya harus diperjanjikan 

dengan pemilik tanah. Karena kemungkinan dapat terjadi bahwa 

hak pakai ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Selain 

itu tidak ada keharusan untuk didaftarkan di Seksi Pendaftar- 

an Tanah sehingga tidak memiliki surat bukti tanda hak.

Dilihat dari kedua macam hak pakai di atas tadi maka 

dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa hak pakai atas tanah 

yang dikuasai negara Baja yang memenuhi persyaratan untuk di- 

fiduciakan. Karena tanah hak pakai yang dimaksud diatas itu 

mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Namun demikian bukan 

berarti semua hak pakai atas tanah yang dikuasai negara da

pat dibebani fiducia, akan tetapi dilihat juga dari segi 

penggunaan dan subyek penerimanya. Untuk hal tersebut di ba- 

wah ini diberikan contoh terhadap tanah hak pakai yang tidak 

dapat dibebani fiducia,

a. hak pakai atas tanah negara yang diberikan kepada 

instanei pemerintah atau perwakilan negara aBing 

selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan ter- 

tentu, misalnya untuk gedung kantor atau kedutaan

k 9
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asing;

b. hak pakai ata6 tanah negara yang diberikan kepada 

warga negara Indonesia Asing, badan hukum Indone

sia atau asing yang mempunyai perwakilan di Indo

nesia.

Hak pakai atas tanah yang diberikan kepada instansi pemerin- 

tah atau perwakilan negara asing walaupun harus didaftarkan 

tetapi karena tidak dapat dipindahtangankan maka tidak da

pat difiduciakan. Karena kalau tanah tersebut tidak diperlu- 

kan harus dikembalikan kepada negara dan haknya menjadi ha- 

pus. Juga hak pakai atas tanah yang diberikan kepada badan 

sosial atau keagamaan.

Dengan demikian maka hanya kepada hak pakai atas ta

nah negara yang mempunyai jangka waktu tertentu, terdaftar 

dan dapat dialihkan yang memenuhi syarat untuk dibebani hak 

jaminan untuk memperoieh kredit. Hak pakai yang demikian i- 

nilah yang mempunyai nilai yang tinggi dan banyak sekali da

lam praktek yang diperjualbelikan.

1^Sumardi Mangunkusumo, loc. cit.

^Ny. Sri Soedewi Masjchu® Sofwan, op. cit. h. Ilf/.

^Sumardi Mangunkusumo, loc. cit.

17
fBoedi Harsono, ,fHak Pakai atas Tanah sebagai Jamin

an Utang" Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-lembaga Jamin- 
an lainnya, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1976, h. $6.
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•^Gow Giok Siong, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agra- 
ria, Keng Po, Jakarta, 1963i h. 26.

^Goefron Noerhadji, Kemungkinan Hak Pakai Atas Ta
nah sebagai Jaminan Kredit (Skripsi), Fakultae Hukum Uni- 
versitas Airlangga, 1980, h. 50.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dlkupas pokok persoalan dari skripsi ini ma

ka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut,

1 . lembaga jaminan fiduciaire eigendomsoverdracht 

ini 6angat dibutuhkan oleh masyarakat dalam perkem

bangan perekonomian sekarang ini;

2 . bahwa lembaga jaminan fiduciaire eigendomsover

dracht adalah tiada lain gadai yang pelaksanaan- 

nya dilakukan berhubung dengan kesulitan penerap- 

an salah satu persyaratannya;

3 * bahwa lembaga jaminan fiduciaire eigendomsover

dracht banyak sekali digunakan dalam praktek per- 

bankan terutama untuk membeayai kebutuhan modal 

kerja bagi para pengusaha yang dapat diberikan se

cara bentuk pinjaman;

if. bahwa lembaga fiduciaire eigendomsoverdracht atas 

benda bergerak dirasakan kurang memberikan perlin- 

dungan kepada pihak kreditur (bank), sehingga di- 

perlukan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat 

memberikan semacam pembstasan terhadap perbuatan 

debitur yang dapat merugikan kreditur (bank);

5 . bahwa lembaga fiduciaire eigendomsoverdracht be

lum diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang di 

Indonesia.
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Pandangan terhadap beberapa ke6impulan di atas tadi 

memberikan saran perlu adanya pengaturan lembaga jaminan fi

duciaire eigendomsoverdracht sebagaimana lembaga jaminan di

atur secara resmi dalam suatu ketentuan undang-undang.

Sudah sewajarnya pula kalau pengaturannya itu memper- 

hatikan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, terutama apa 

yang terjadi dalam praktek perkreditan khususnya dalam du- 

nia perbankan. Sehingga dengan demikian kepentingan antara 

pihak kreditur dan debitur akan terjamin.
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