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RINGKASAN 

Fidusia sudah dikenal sejak zaman Romawi sebagai fasilitas kredit, 

kedudukan kreditor sangat kuat bila debitor menyerahkan barang kepada kreditor 

dan kreditor tidak mengembalikan debitor tidak dapat berbuat apa-apa. Lembaga 

ini (Fiducia Cum Creditoria) sangat lemah karena belum diatur dalam konstrnksi 

hukum, akhirnya ditinggalkan masyarakat sehubungan mulai berlakunya lembaga 

jaminan hipotik dan gadai yang lebih memberikan kepastian hukum. 

Ketika Belanda mengadopsi hukum perdata Romawi, hipotik dan gadai 

masuk dalam burgerlijk wetboek sedang Fidusia sudah lenyap. Ketika 

diperlakukan azas konkordansi di Hindia Belanda Hipotik dan gadailah yang 

masuk dalam BW Hindia Belanda sebagai BW yang sekarang. 

Kekuatan hukum Fidusia di Belanda barn ada pada tahun 1929 yaitu 

keputusan HR Belanda tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama 

"Bierbrowij Arrest" yang disusul dengan keputusan HR Belanda tanggal 21 Juni 

1929, N.J. 1929 - 1096 (Hokker van Tilburg Arrest). Kedua arrest ini sebagai titik 

awal pengakuan Fidusia dalam praktek. Dalam Sio Arrest 22 Mei 1953 suatu 

pengakuan adanya hak mendahulu seorang kreditor, Fidusia timbul lagi dalam 

. praktek kehidupan ekonomi karena hipotik dan gadai tidak dapat menampung 
I 

i perkembangan kehidupan ekonomi. 
I 
I 

Sedang kekuatan hukum Fidusia di Indonesia berdasarkan jurisprudensi 
I 

I Arrest Hooggerrechtshof (HGH) 18 Agustus 1932, lembaga ini timbul dengan 

pesat karena pengaruh peLaku ekonomi membutuhkan fasilitas kredit. 
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Objek Jaminan Fidusia belum mendapatkan kepastian hukum mengingat 

lam jurispmdensi HGH tanggal 16 Pebruari 1933, tanah (grantrech) hadiah para 

ultan dapat dijadikan jaminan. Dari jurispmdensi tersebut Fidusia dapat 

iletakkan atas benda bergerak maupun benda tetap serta perjanjian dicatat pada 

ertifikat di Kantor Pendaftaran Tanah, namun keputusan PT. Surabaya tanggal27 

et 1951 No.158/1950 dan keputusan MA.Rl tanggal 1 September 1971, 

pahwa objek Jaminan hanya diakui atas benda bergerak. Hal ini menunjukkan 

~danya kepentingan yang tumpang tindih. 

Dalam perkembangan selanjutnya bam pada tahun 1999, diundangkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang laminan Fidusia. Undang-

I 

Undang Fidusia ini dimaksudkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum guna menunjang perekonomian Nasional bagi para pihak. Dalam 

perjanjian disyaratkan hams dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Kreditor / Penerima Fidusia memperoleh hak mendahulu 

sebagai ciri dari hak kebendaan, dan bila tidak didaftarkan kreditor / Penerima 

Fidusia tidak lebih hanya sebagai kreditor konkuren yaitu yang dijamin secara 

umum bukan jaminan khusus. 

Penyerahan benda objek Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia kepada 

penerirna Fidusia dilakukan yang lazim disebut secara "constitutum 

possessorium" yakni penyerahan hak yang diikuti tetap dikuasai bendanya (Pasal 

1 Ayat (1) UUJF). Mengingat objek laminan Fidusia secara fisik tetap dikuasai 

I debitor undang-undang ini melarang adanya Fidusia ulang yang sudah terdaftar, 

bila Pemberi Fidusia melanggar dapat dianggap sebagai pidana penggelapan, dan 
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I 

I 

ang mendapatkan benda objek Jaminan Fidusia kedua tidak dapat mendalilkan 

engan ketentuan Pasal 1977 BW. 

Bagi pembeli benda objek Jaminan Fidusia dalam perdagangan, undang-

dang memberi perlindungan, bahwa pembelian sesuai harga pasar dan telah 

lunas tidak termasuk harta pailit. Bagi debitor yang tidak melaksanakan kewajiban 

sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian bukan karena daya paksa dianggap 

ingkar janji, dengan demikian Penerima Fidusia dapat melakukan eksekusi, baik 

dilakukan dengan dijual lelang maupun di bawah tangan, kemudahan dalam 

eksekusi ini memberi kekuatan perlindungan kepada Penerima Fidusia. 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan membayar sejumlah uang diatur 

dalam PP Nomor 87 Tahun 2000, sedang penyerahan sertifikat Jaminan Fidusia 

diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.MM.01.06 

Tahun 2000. Adapun fase perjanjiannya, perjanjian hutang piutang adalah 

perjanjian pokok perjanjian ini sifatnya obligatoir berikutnya perjanjian tambahan 

merupakan perjanjian kebendaan sifatnya assessoir, artinya adanya perjanjian 

pokok, bila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian tambahannya hapus, 

namun tidak sebaliknya, bila perjanjian tambahannya hapus tidak menjadikan 

perjanjian pokoknya hapus. Sifat perjanjian tambahan (perjanjian kebendaan) 

melahirkan hak-hak kebendaan mengandung konsekwensi bahwa kreditor 

Penerima Fidusia hak-haknya dapat ditegakkan terhadap siapapun. 

Ciri hak-hak kebendaan yang dimiliki kreditor Penerima Fidusia adalah 

hak kebendaan yang terbatas, artinya selama debitor Pemberi Fidusia tidak ingkar 

janji maka kreditor Penerima Fidusia tidak dapat memanfaatkan hak kebendaan 
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