
BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sejak zaman Romawi fasilitas kredit telah dikenal, masyarakat yang 

membutuhkan kredit guna memperbesar modal usaha rnaupun memenuhi 

kebutuhan rumah tangga memanfaatkan fasilitas ini, lembaga ini sekarang dikenal 

dengan istilah Fidusia. Fidusia yang dikenal pada masa itu berasal dari kata 

"Fides" berarti kepercayaan. Sebagaimana arti kata tersebut bahwa hubungan para 

pihak yakni debitor dengan kreditor adalah hubungan hukum berdasarkan 

kepercayaan. Pada masa itu dikenal dua bentuk Jaminan Fidusia, yang pertama 

yaitu "Fiducia Cum Amico Contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat 

dengan ternan". 1 Lembaga ini demi kepentingan debitor digunakan bilamana 

seseorang akan melakukan perjalanan keluar kota menitipkan kepemilikannya atas 

benda kepada temannya dengan janji bahwa ternan tersebut akan mengembalikan 

kepemilikannya atas benda tersebut bila pemiliknya sudah pulang dari 

perjalannya. 

Sedangkan yang kedua "Fiducia Cum Creditore Contracta" yang berarti 

janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor".2 Lembaga ini demi kepentingan 

kreditor digunakan bilamana debitor akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu 

benda kepada kreditor sebagaimana jaminan atas utangnya dan kreditor akan 

I Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Seri Hllkllm Bisllis, JamillaJl Fidllsia, PT. Raja 
I Grafindo Persada, jakarta, h. J J 5. 
~ 1 Ibid, h. 113. 

I 

l 

I ~···r'·· 

--



2 

engalihkan kembali kepemilikannya atas benda tersebut setelah hutang debitor 

epada kreditor dilunasi. 

"Sesuai dengan sistem hukum Romawi "Fiducia Cum Creditoria" menurut 

ngertiannyya yang klasik, yaitu melahirkan hak eigendom bagi kreditor, 

eskipun dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diperjanjikan antara 

ara pihak.,,3 Jadi kreditor sebagai pemilik atas barang yang diserahkan 

epadanya oleh debitor, bilamana kreditor temyata tidak mengembalikan benda 

ersebut maka debitor tidak mampu berbuat apa-apa. Artinya bahwa debitor tidak 

apat menuntut kreditor untuk mengembalikan benda yang kepemilikannya atas 

nda tersebut oleh debitor telah diserahkan kepada kreditor. 

Pada perkembangan dalam sejarah hukum romawi lembaga jaminan 

'Fidusia Cum Creditoria" sangat lemah karena belurn diatur dalam konstruksi 

hukum dimana pihak kreditor posisinya sangat kuat dan pihak debitor posisinya 

emah sekali, sehingga .lembaga jaminan ini akhiroya ditinggalkan masyarakat 

sehubungan mulai berlakunya lembaga jaminan hipotik dan gadai yang lebih 

pat memberikan kepastian hukum sehingga "akhimya Fidusia peranan dan 

eksistensinya lenyap sarna sekali"4 

Maka ketika Belanda mengadopsi Hukum Perdata Romawi, hipotik dan 

gadai yang masuk dalam BW Belanda, sedang Fidusia memang sudah lenyap. 

Demikian juga pada waktu diperlakukan asas kondordansi di Hindia Belanda 

3 Sri Soedewi Masjchun SofWan, Beberapa Masalah Pelaksonaon Lembaga Jaminan 
KhU!>1Isnya Fidusia Di Do/am Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Penerbit Fakultas 
Hukum Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 1997 (selanjutnya disingkat Sri 
Soedewi Masjchun SofWan I), h. 21. 

I 4 Munir Fuady, Jamiuan Fidusia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 8 
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Fidusia tidak masuk dalam BW Hindia Belanda sebagai BW sekarang, hipotik dan 

gadai-Iah yang masuk dalam BW. 

Dalam perkembangan selanjutnya, hipotik dan gadai juga tidak mampu 

memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal ini teIjadi ketika di Eropa 

terjadi krisis pertanian, nilai jaminan untuk hipotik (tanah) sangat rendah 

harganya, sehingga diperlukan jaminan tambahan berupa alat-alat pertanian. Para 

petani sangat keberatan karena alat-alat pertanian digunakan untuk melaksanakan 

usahanya, tidak dapat diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan gadai, 

mengingat barang jaminan gadai harus lepas dari kekuasaan pemberi gadai dan 

berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hal ini "sebagai publikasi umum bahwa 

hak kebendaan Qaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai"s 

"Untuk mengatasi problema ini dicari terobosan-terobosan dengan 

konstruksi hukum yang ada yakni jual-beli dengan hak membeli kembali dengan 

sedikit penyimpangan".6 Bentuk ini digunakan sebagai cara menutupi suatu 

perjanjian peminjaman dengan jaminan yaitu penerima kredit (pihak penjual) 

menjual barangnya kepada pemberi kredit (pihak pembeli) dengan ketentuan 

bahwa pihak penjual akan membeli kembali barang-barang tadi dan hal yang 

penting pihak penjual tetap menguasai barang-barang tadi dengan peIJanJlan 

pinjam pakai. 

5 Mariam Darns Badrulzaman, Bab-bab tell/allg Creditverballd. Gadai dan Fiducia, 
Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 199 I (selanjutnya disingkat Mariam Dams 
Badrulzaman I), h. 57. 

6 Gunawan Wijaya dan Ahmat Tani, Seri Hukum Bisnis. Jaminan Fidllsia. PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, h. I 17. 
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Keadaan ini berjalan sampai dengan dikeluarkannya keputusan Hoge Raad 

.R.) Belanda tanggaI 25 Januari 1929, yang terkenaI dengan nama 

ierbrouwerij Arrest". 

Dalam kasus tersebut bahwa seorang pengusaha restoran, BOS meminjam 

~umlah uang kepada NY. Heineken Bierbrouwerij Maatschapai sebagai jaminan 

mbayaran, antara kedua pihak diadakan perjanjian jual beli dengan hak 

embeli kembali inventaris restoran dengan syarat bahwa benda inventaris 

estoran tersebut dipinjam dipakai oleh BOS. Bila BOS mengalami pailit maka 

nventaris restoran tadi diserahkan kepada N. V. Heineken. 

Temyata benar BOS jatuh pailit, sedangkan korator kepailitan tidak mau 

enyerahkan inventaris restoran kepada N. V. Heineken dengan alasan bahwa 

Ijanjian jual be Ii dengan hak membeli kembali tersebut tidak sah, karena hanya 

ura-pura saja. Dalam gugatan rekonpensi korator kepailitan menuntut perjanjian 

. ual beli dengan hak membeli kembali tersebut dibatalkan. 

Sengketa ini kemudian diproses di pengadilan, yang akhimya Hoge Raad 

(Belanda) memutuskan bahwa perjanjian antara BOS dengan N.V. Heineken 

I 

~erupa perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan dan merupakan titel yang 

ISah. Kurator kepailitan diperintahkan untuk menyerahkan inventaris BOS kepada 

Bierbrouwerij. 

Alasan H.R. dalam keputusan ini ialah :7 

7 Mariam Darus Badrulzaman I, Op.cil, h. 91, dikutip dari Prof. P.A Stein, 
Zekerheidsrecht : Zekerheidsvoerdracht, poud in Borgrocht, Kluwer, Deventer, 1970, h. 6 



ang dimilikinya. Bila debitor ingkar janji tentunya kreditor Penerima Fidusia 

kan mengeksekusi benda objek jaminan dan mengambil pelunasan dari hasil 

njualan sedang sisanya dikembalikan kepada debitor / Pemberi Fidusia. Juga 

rlindungan semacam ini diberikan kepada Pemberi Fidusia dan Penerima 

idusia, bahwa mereka dilarang mengadakan perjanjian yang menyimpang dari 

etentuan-ketentuan UUJF. Hak kebendaan yang terbatas ini tidak saja ketika 

ebitor Pemberi Fidusia tidak ingkar janji, bahkan dalam hal eksekusi pun 

editor / Penerima Fidusia harus dengan lelang (di depan umum), tidak dapat 

semaunya kreditor / Penerima Fidusia berbuat bebas 

Bahwa dengan didaftarkan benda objek Jaminan Fidusia lahirlah apa yang 

disebut "openbaarheid" diketahui oleh umum dan sekaligus munculnya "Hak-hak 

ang mempunyai karakteristis hak kebendaan (hak mendahulu) artinya bahwa 

kreditor / Penerima Fidusia dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

'penjualan benda objek Jaminan Fidusia dari pada kreditor lainnya, dan bila 

i 
Penerima Fidusia tidak mendaftarkan atau pendaftarannya ditolak, maka tidak 

mempunyai hak mendahulu, dia tidak lebih sebagai kreditor konkuren, kreditor 

yang hak pelunasannya sama. Bila hasil penjualan benda objek Jaminan sisa 

setelah diambil harus dikembalikan kepada Pemberi Fidusia dan kemungkinan 

untuk melunasi piutang kreditor lainnya. Sehubungan adanya pengembalian sisa 

penjualan benda objek jaminan, harns ada limit waktu pembatasan oleh undang

undang. 

IX 
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a. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena maksud para 

pihak bukan mengikat perjanjian gadai. 

b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan paritas creditorum, karena perjanjian 

ini mengenai barang milik Heineken dan bukan milik BOS. 

c. Perjanjian tidak merupakan penyelundupan yang tidak diperbolehkan. 

d. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan kepatutan. 

Keputusan Hoge Raad tersebut di atas kemudian disusul dengan keputusan 

H.R. tanggal 21 Juni 1929, N.J. 1929-1096, yang terkenal dengan "Hokkers van 

Tilburg Arresf'. Kedua arrest HR ini merupakan titik awal pengakuan keabsahan 

Fidusia di dalam praktek. "Dari arrest-arrest ini dapat disimpulkan bahwa 

I perjanjian dimana salah satu pihak mengikat diri untuk menyerahkan hak milik 

atas benda bergerak sebagai jaminan, merupakan "titer' yang sempuma dari 

penyerahan, walaupun penyerahan nyata tidak terjadi. Penyerahan disini bersifat 

abstrak. ,,8 

Pengakuan atas lembaga jaminan Fidusia oleh H.R. Belanda ini 

merupakan kemaj uan untuk kepastian hukum baik bagi debitor maupun bagi 

kreditor, artinya debitor mendapat perlindungan hukum dari kepentingan kreditor 

atas hak kepemilikan yang diserahkan sebagai jaminan utang oleh debitor kepada 

kreditor, bukan kepemilikan yang mutlak, tetapi hanya sebagai jaminan. Demikian 

juga kreditor mendapat perlindungan hukum atas ulah debitor bilamana benda 

jaminan Fidusia tersebut dipakai lagi untuk jaminan fidusia kepada kreditor 

kedua. Maka kreditor pertama berhak mendahulu atas pelunasan utang debitor. 

s Ihid 
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"Hal ini dapat disimpulkan dari Sio Arrest 22 Mei 1953 bahwa kreditor pertama 

adalah yang dianggap berhak, karena memperoleh jaminan dari pemilik. 

Sedangkan kreditor kedua memperoleh jaminan atas benda yang sama bukan dari 

pemilik".9 

Dari Sio Arrest ini juga dapat ditarik pengertian bahwa belum adanya 

ketentuan yang rnengatur pembebanan Jaminan Fidusia sarnpai dengan kewajiban 

pendaftarannya merupakan kelemahan konstruksi hukum Jaminan Fidusia pada 

waktu itu. Hal ini dimanfaatkan oleh debitor untuk menjaminkan lagi objek 

jaminan yang sarna kepada kreditor lain. Kreditor yang terakhir ini harus 

rnenerima kenyataan akan kerugian akibat oleh debitor naka1 yang seharusnya 

tidak terjadi bila telah ada pendaftaran, karena para pihak dapat rnengetahui 

keadaan objek Jaminan Fidusia dari publikasi Kantor Pendaftaran yakni te1ah 

terjadi pernbebanan. 

Adapun perkembangan di Indonesia sebelum lembaga Fidusia diakui 

berdasarkan jurisprudensi Arrest Hooggerrechtshof (HGH) 18 Agustus 1932, 

lembaga kredit mengalarni pertumbuhan yang pesat karena pengaruh pelaku 

ekonomi yang rnembutuhkan fasilitas kredit yaitu para pengusaha kecil, pengecer, 

para pedagang grosir, pedagang rnenengah dan sebagainya. Para pelaku ekonomi 

sangat rnembutuhkan fasilitas kredit guna memperlancar dan memperbesar 

usahanya. Bagi kreditor dalam rnemberikan kredit tentunya perlu jarninan 

keamanan modal yang diberikan. Dalam keadaan demikian dengan lembaga 

hipotik, je\as tidak dapat karena \embaga hipotik dengan jaminan benda tidak 

9 Sri Socdcwi Masjchun Sofwan I, Op.cit, h 50 



7 

ergerak, sedangkan mereka tidak mempunyai benda tidak bergerak sebagai 

. ami nan. Demikian juga dengan lembaga gadai, jelas tidak memungkinkan, karena 

ara pelaku ekonomi mengajukan kredit sebagai tambahan modal justru untuk 

memperbesar usahanya, pada lembaga gadai jaminan harus diserahkan kepada 

kreditor. 

Bagi kreditor juga tidak mau mengambil resiko menyimpan barang-barang 

'aminan, yang tentunya membutuhkan tempat yang tidak sedikit. Untuk mengatasi 

hal ini dicari jalan keIuar dengan bentuk jaminan "voomaadpand". Bahwa 

penjaminan bentuk ini dimungkinkan barang-barang dagangan sebagai jaminan 

tetap dikuasai oleh debitor dan tanpa perpindahan hak milik kepada kreditor. 

Lembaga "voornaadpand" sebagai bentuk jaminan juga mempunyai kelemahan

keIemahan yang mendasar ialah "penjaminan itu tidak tercatat dalam register, 

bahwa kekuasaan atas barang-barang praktis tetap pada debitor dan bahwa debitor 

I itu juridis tetap merupakan pemilik dari barang-barang gadai tersebut". 10 

Karena kelemahan-kelemahan tersebut maka dicari bentuk model 

penjaminan baru, debitor tetap menguasai barang-barang jaminan tetapi 

memungkinkan perpindahan kekuasaan atas kepemilikan barang-barang tersebut 

dari debitor kepada kreditor. Jadi kedudukan debitor tidak sebagai pemilik tetapi 

sebagai peminjam pakai atau sebagai penyimpan atas barang-barang tersebut. 

Dengan bentuk lembaga baru ini terjadi pemberian fasilitas kredit dari bank 

kepada para pelaku ekonomi yakni pedagang kecil, pedagang menengah, para 

grosir, eksportir, dengan barang-barang dagangan sebagai jaminannya. 

to Ihid. h. 73. 
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Lembaga jaminan baru ini dikenal di negeri Belanda dengan istilah 

"Fiduciare Eigendom Overdrocht". Sedang di Indonesia berdasarkan Arrest 

ooggerechtshof tahun 1932 yang terkenal dengan "BPM-Clynetf', maka telah 

lahir jurisprudensi di Indonesia yang pertama mengenai lembaga Fidusia. Sebagai 

embaga jaminan yang semakin dikenal oleh masyarakat karena mampu 

memberikan kredit kepada para pelaku ekonomi, para pengusaha, maupun rumah 

tangga Lembaga fidusia dapat memberikan kredit kepada yang membutuhkan dan 

yang tidak dapat diberikan oleh lembaga perkreditan yang lain. Dalam perjanjian 

pemberian kredit masing-masing bank mempunyai cara sendiri-sendiri sesuai 

dengan manajemen bank masing-masing sebagaimana dikatakan Sri Soedewi 

~chun Sofwan "untuk kredit-kredit kecil dalam praktek dituangkan dalam 

model-model tertentu dari bank, sedangkan untuk kredit-kredit besar lazim 

dituangkan dalam akta notaris". II Dalam penelitian saya pada Salinan buku Daftar 

Fidusia menunjukkan bahwa "ada kredit yang jumlahnya cukup besar dibuat 

dengan perjanjian kredit di bawah tangan", dan kemudian dikuatkan dengan akta 

pengakuan hutang dibuat di Notaris,,12. Dari hal tersebut di atas menunjukkan 

bahwa kredit dengan jumlah besar ada yang dituangkan dengan akta notaris 

maupun di bawah tangan. 

Adapun luasnya jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia tidak lepas 

dari pengaruh berlakunya jurisprudensi. Sebagaimana jurisprudensi H.G.H. 

tanggal 16 Pebruari 1933, yaitu tanah grant (grantrech) hak atas tanah hadiah para 

Il Ibid, h. 75 
12 Penelitian pada Salinan Bulnt Daftar Fidusia. Dokumen Notaris E. W. Soeyono di 

Surabaya, tanggal 6 Nopember 2000. 
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ultan di Sumatera Timur dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan 

embaga Fidusia, yang kemudian dicatat dalam register bersangkutan. 

Dari Arrest H.G.H. Tahun 1932 dan Arrest H.G.H. Tahun 1933 tersebut di 

tas dapat ditarik pengertian bahwa jurisprudensi di Indonesia mengakui Fidusia 

pat diletakkan atas benda bergerak maupun benda tetap, tennasuk hak-hak atas 

anah dan bangunan di atas hak sewa di atas hak pakai, di atas hak pengelolaan. 

an juga mengandung makna dari kedua Arrest H.G.H. tersebut di atas sebagai 

ontoh "hukum penemuan hakim,,\3. Bahwa kepastian hukum yang perlu dijaga 

lam perjanjian dicatat pada sertifikat haknya di Kantor Pendaftaran Tanah, 

sehingga semua orang mengetahui adanya pembebanan yang melekat pada hak 

tas tanah tersebut. Dengan dicatat demikian berarti untuk perlindungan bagi 

pihak ketiga, mereka mengetahui ada pembebanan dan sekaligus terpenuhi asas 

openbaarheid dan asas "specialiteit". 

Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Maret 1951 Nomor 

15811950, tetap mempertahankan pendapat bahwa objek jaminan Fidusia hanya 

atas benda-benda bergerak. Juga Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 

September 1971 mengenai perkara antara Lo Ding Siang melawan Bank Negara 

Indonesia, bahwa penyerahan hak sebagai jaminan Fidusia hanya atas benda-

benda bergerak dan dinyatakan tidak sah penyerahan hak sebagai jaminan atas 

gedung, Kantor Bank Pengayoman di Jalan Kepadang No. 29-31 Semarang 

beserta inventarisnya. 

IJ Sri Soedewi Masjchun Sofwan., Op.cit, hal 124, dikutip dari ceramah ProfSoebekti, SH 
daJarn ceramahnya di Yogyakarta dihadapan para peserta Post Graduate Study Dosen-Dosen 
Hukum Perdata / Dagang se-Indonesia 
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Dari Arrest HGH Tahun 1932 dan Tahun 1933 serta Keputusan 

Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Maret 1951 Nomor 15811951 dan 

Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 dapat dikemukakan 

bahwa jurisprudensi Indonesia belum memberikan arah perkembangan Hukum 

Jaminan Fidusia. 

Sebagaimana Juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUP A) yang mengatur hak pakai atas tanah negara maupun atas tanah orang lain 

serta Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (6) Undang-Undang Nomor16 Tahun 

1985 yang menyatakan bahwa hale pakai atas tanah negara pembebanannya pada 

Fidusia. Dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 

dan Pemukiman yang menyatakan bahwa rumah di atas tanah hak milik orang lain 

dapat dibebani Fidusia. 

Dari aturan hukum di atas baik dari keputusan pengadilan maupun dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan hukum Fidusia belum terbentuk adanya konstruksi hukum yang 

mengarah akan arti pentingnya pendaftaran. 

"Dengan kewajiban didaftarkannya, Jaminan Fidusia memperoleh sifat 

sebagai hak kebendaan (zakelijk recht, real right, right in rem) dan tidak lagi 

sebagai perjanjian".14 lni berarti bahwa suatu jaminan Fidusia yang tidak 

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran belum memperoleh sifat kebendaan, dengan 

demikian penerima Fidusia tidak mempunyai hak-hak kebendaan maupun sifat 

14 Mariam Darus Badrulzaman, Jumal Hukum BislIis, Volume 9. 2000 (selanjutnya 
disingkat Mariam Darus Badrulzaman II), h. 63. 
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mendahului. Bilamana debitor pailit berarti kreditor akan termasuk golongan 

kreditor konkuren. 

Fidusia yang diakui dengan jurisprudensi selama ini dan diatur dalam 

beberapa undang-undang yang sporadis tidak membawa kepastian hukum maupun 

perlindungan hukum, maka dengan lahimya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur figur Jaminan Fidusia dan yang 

wajib di daftar dapat membawa angin segar untuk kebutuhan akan hukumjaminan 

Fidusia. 

Mengingat asas umum jaminan Fidusia yang memberi hak kepada pemberi 

Fidusia untuk tetap menguasai barang-barang yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka harus ada pendaftaran jaminan Fidusia. 

Hal ini dimaksud untuk adanya kepastian hukum maupun perlindungan hukum 

baik bagi penerima Fidusia maupun pihak yang berkepentingan atas benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia. 

Kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang tentang jaminan 

F idusia maupun perlindungan hukumnya tidak hanya kepada kreditor saja, tetapi 

juga terhadap debitor maupun pihak ketiga, dengan demikian ada keseimbangan 

kepentingan yang mendapat perlakuan hukum yang diatur dalam undang-undang 

tentang jaminan Fidusia tersebut. 

2. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian di atas, maka judul penelitian yang akan dilakukan 

adalah "Pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999", dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah akibat hukum dari Pendaftaran Jaminan Fidusia menurut 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ? 

2. Apakah dengan adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada kreditor / penerima Fidusia, 

debitor / pemberi Fidusia dan pihak ketiga ? 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur "Pendaftaran Jaminan Fidusia dan akibat 

hukum serta perlindungan hukum oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia". 

4. Manfaat Penelitian 

Diharap penelitian ini dapat menghasilkan bahan untuk kajian guna 

I pengembangan llmu Hukum khususnya Hukum Jaminan Fidusia. Disamping itu 

I hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan maupun 

penyempumaan pelaksanaan undang-undang tentang Jaminan Fidusia. 

5. Kajian Pustaka 

Kelahiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia karena kebutuhan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena selama ini sebelum Undang-

I Undang Nomor 42 Tahun 1999, lembaga jaminan fidusia dan ketentuan-ketentuan 
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yang mengatumya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan 

jurisprudensi tidak dapat memberjkanjaminan atas kebutuhan hukumnya. 

Keputusan pertama pengakuan Fidusia di Indonesia adalah keputusan 

"Hooggerechtshof' tanggal 18 Agustus 1932 yaitu "peIjanjian penyerahan hak 

milik atas benda bergerak sebagai jaminan, merupakan "titel" yang sempuma dari 

penyerahan." Figur penyerahan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 612 (2) BW 

dan dinamak:an dengan istilah penyerahan secara "constitutum possessorium" 

maksudnya adalah penyerahan objek jaminan oleh debitor kepada kreditor, yang 

diserahkan hanya hak miliknya sedang bendanya tetap dalam penguasaan debitor. 

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia adalah : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Dari ketentuan 

undang-undang tersebut tersirat bahwa pasal ini mengikuti penafsiran H.R 

maupun penafsiran Hooggerechtshof. 

Adapun penyerahan menurut BW harus memenuhi syarat-syarat tertentu : 15 

1. Hams ada perjanjian yang zakelijk 

2. Harus ada titel (alas hak) 

3. Hams dilakukan oleh orang yang wenang menguasai benda. 

4. Harus ada penyerahan nyata. 

15Sri Soedewi Masjchun Sofwan, HlIkllm Perdala, HlIkllm Benda, Liberty, Yogyakarta, 
1981 (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchun II), h. 72. 
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Mariam Darns Badrulzaman menyatakan sehubungan dengan H.G.H. 18 

Agustus 1932 bahwa "jurisprudensi diatas adalah jalan keluar yang ditempuh 

pengadilan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam hak gadai menurut BW 

dalam hubungannya dengan essensi penguasaan benda oleh pemegang gadai".16 

Penyerahan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan merupakan 

titel yang sempurna dari penyerahan, walaupun penyerahan nyata tidak terjadi 

artinya bersifat abstrak (constutum possessorium). Dengan adanya konstruksi 

hukum, bahwa peIjanjian penyerahan hak milik atas benda bergerak sebagai 

jaminan merupakan titel yang sempurna dari penyerahan, maka timbul pendapat-

pendapat tentang sifat jaminan fidusia. 

5.1. Sifat Zakelijk 

"Bahwa peIjanjian fidusia itu merupakan peIJanJlan zakelijk dan 

memberikan hak-hak jaminan yang bersifat zakelijk".17 Berarti pemegang fidusia 

memperoleh hak-hak kebendaan yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap 

siapapunjuga dimanapun benda itu berada dan juga mempunyai hak mendahulu. 

Pendapat yang mengakui sifat zakelijknya fidusia merupakan pendapat 

yang umum dan diakui juga oleh arrest-arrest jurisprudensi sebagaimana 

keputusan H.R. tanggal 22 Mei 1953 N.J. 1954 - 189 (Sio - Arrest). Kasus ini 

mengenai penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan yang terjadi dua 

kali atas benda yang sarna. Dari kasus ini siapa yang hams dilindungi, kreditur 

pertama atau kedua. Mengenai hal ini HR memutuskan (disimpulkan dari Sio 

16 Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, h. 92 
17 Sri Soedewi Masjchun Sofwan I, Op.cil, h. 20 
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Arrest 22 Mei 1953) bahwa kreditor pertama yang mendapat perlindungan. 

Kreditor pertama yang dianggap berhak, karena memperoleh hak jaminan dari 

pemilik. Dari Sio Arrest ini dapat disimpulkan bahwa kreditor pertama 

mempunyai hak mendahulu dari kreditor kedua. Sedang hak mendahulu itu sifat / 

ciri hak kebendaan yang dimiliki kreditor pertama. Adapun pendapat Sri Soedewi 

Masjchun Sofwan "perjanjian fidusia adalah bersifat zakelijk. Oleh karenanya 

akan melahirkan hak-hak yang zakelijk dan memperoleh akibat-akibat hukum 

seperti halnya hak kebendaan ... ,,18 

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa sesuai dengan pertumbuhan 

kelahirannya di Romawi disebut "Fiducia cum creditora, merupakan perjanjian 

yang obligatoir dan melahirkan hak-hak yang persoonlijk bagi kreditor,,19. Dengan 

demikian hak yang dipegang penerima fidusia hak yang sepenuhnya sehingga 

penerima fidusia bebas menentukan pemenuhannya atas hutang debitor 

sehubungan dengan benda yang menjadi jaminan fidusia. Pendapat yang kedua ini 

adalah pendapat masa zaman Romawi, "pendapat ini bertentangan dengan sistem 

hukum jaminan dimana dalam hukum jaminan tidak diperbolehkan seorang 

penerimajaminan (kreditor) menjadi pemilik dari barangjaminan".20 Bahkan bila 

debitor wanprestasi kreditor dilarang memiliki benda yang menjadi objek 

jaminan, benda tersebut harus dijual secara umum untuk mengambil pelunasannya 

dari hasil penjualan benda tersebut Jadi pendapat kuno tersebut di atas 

bertentangan dengan pendapat yang modem yang dianut pada masa sekarang ini. 

18 Ibid. h 23 
19 Ibid. h. 20. 

20 Oey Hoey Tiong, Op.cil, h 48 
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Adapun pendapat Mariam Darns Badrulzaman, "perjanjian 1m bersifat 

·1 bI· . ,,21 onsensUl , 0 19atolf. 

elanjutnya Mariam Darns Badrulzaman mengatakan : 

Sepanjang jaminan fidusia itu tidak tunduk pada pendaftaran (yang artinya 
tidak terbuka untuk umum), maka perjanjian jaminan fidusia ini merupakan 
peIjanjian dan bukan merupakan jaminan kebendaan. Sebagai jaminan yang 
bersifat perjanjian saja, maka ia tidak mengandung akibat yang dimiliki oleh 
hak kebendaan.22 

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No.42 Tahun 1999, mengatakan : 

'Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 

rsediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia." 

Dari jurisprudensi, pendapat para penulis maupun ketentuan dalam Pasal 

o undang-undang tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Fidusia adalah 

jaminan yang mempunyai ciri-ciri hak kebendaan yaitu hak mutlak atas sesuatu 

benda (in rem) dan mempunyai sifat "droit de suite". 

5.2. Asas-asas Umum Hukum Benda 

Dari jurisprudensi, pendapat para penulis, maupun undang-undang tentang 

Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah jaminan yang 

mempunyai ciri-ciri kebendaan. Dengan demikian Jaminan Fidusia mempunyai 

ciri-ciri sebagaimana hak kebendaan yaitu asas-asas umum dari Hukum Benda, 

asas-asas ini merupakan asas-asas hukum dalam Hukum Benda. Bruggink 

menyatakan "asas hukum adalah perilaku, karena asas hukum ini memainkan 

21 Mariam Darus Badrulzaman 1, Op.cil, h. 98 
22 Ibid, h. 64. 
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ranan pada interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan 

'layah penerapan kaidah hukum".23 Asas-asas hukum dalam hukum benda yang 

azim disebut asas-asas umum hak kebendaan yang kemudian diinterpretasikan 

lam aturan hukum, yang dalam hal ini diinterpretasikan dalam ketentuan-

etentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999, dimaksud untuk memberikan 

kepastian hukum maupun perlindungannya. 

Asas-asas umum hukum kebendaan menurut Mariam Dams Badrulzaman 

antara lain :24 

1. asas tertutup; 
2. asas absolut; 
3. asas penguasaan; 
4. asas hak mengiku~i bendanya (right in rem); 
5. asas publikasi; 
6. asas spesialist; 
7. asas totalitas; 
8. asas perlekatan; 
9. asas diserahkan; 
10. asas hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapa benda itu berada. 

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa beberapa asas yang berlaku bagi 

hak jaminan (dapat disimpulkan) sebagai berikut : 

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan. 
2. Hak jaminan memberikan hak assessoir. 
3. Hakjaminan memberikan hak separatis. 
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. 
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk 

melakukan eksekusi. 
6. Berlaku asas publisitas.25 

23 J.J.H. Bruggink, Refleksi tentallg Hukum (teIjemahan Arief Sidharta), PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1996, h. 120. 

24· I d Manam Daru Ba rulzaman II, Op.cit, h. 63. 
25 Sutan Remy Sjahdeini, Jumal Hllkum Bisl1is, Volume 11,2000, h. 7. 
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.3. Sifat Assessoir 

Sebagaimana perjanjian Jamman gadai, hipotik dan hak tanggungan, 

rjanjian Fidusia juga merupakan perjanjian asseSSOlf. Maksudnya suatu 

perjanjian yang tidak berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian pokoknya, 

edang perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Terhadap sifat 

assessoimya perjanjian Jaminan Fidusia, Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 

engatakan: 

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian 

pokok. 
c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 

ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 
di uhi 26 pen . 

Pitlo berpendapat : 

Bahwa dengan diakuinya zekerheidseigendom (Fidusia) tunduklah fidusia 
kepada ketentuan-ketentuan dari hak-hak kebendaan yang memberi jaminan. 
Karenanya dapat dilakukan penerapan secara analogi ketentuan-ketentuan 
hipotik dan gadai. Maka ini tidak lain berarti bahwa zekerheidseigendom 
dianggap merupakan piutang yang bersifat assessoir. 27 

Sri Soedewi, mengatakan : "Bahwa perjanjian fidusia merupakan 

perjanjian pokok, senantiasa dikaitkan dengan perjanjian peminjaman uang, 

berfungsi sebagai jaminan yang diadakan secara khusus antara para pihak, jadi 

jelas bersifat assessOir.,,28 Dalam Pasa14 Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999, 

tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian 

ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 

I 

26 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Op.cit, h. 125 
27 Sri Soedewi Masjchun SofWan I, dikutip dari Pitlo A, Het zakenrecht, Haarlem : N.D. 

i Prof. Teenk Wilhingk, 1955, h. 396-399 
I 28 Ibid. 
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tuk memenuhi suatu prestasi". Dari pendapat para penulis maupun Undang-

undang Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa perjanjian Fidusia adalah 

rjanjian yang mempunyai sifat "assessoir", karena perjanjian pokoknya yaitu 

perjanjian utang piutang. Perjanjian ini juga dikatakan suatu perjanjian yang 

rgantung pada perjanjian pokoknya. Maksudnya adalah salah satu dasar 

hapusnya Jaminan Fidusia adalah sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, 

aka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Apabila piutang hapus karena hapusnya utang atau pelepasan 

utang, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi 

hapus. 

5.4. Pembebanan Jaminan Fidusia 

5.4.1. Akta Jaminan Fidusia 

Untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam Jaminan 

Fidusia maka harus ada sistem pendaftaran jaminan yang diatur dalam undang-

undang. Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah suatu proses kegiatan yang dimulai 

dengan pembebanan Fidusia dengan Akta Notaris dilanjutkan dengan pendaftaran 

dan terakhir diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran 

Fidusia. Kegiatan ini meliputi : 

Perjanjian pembebanan dengan Akta Notaris 

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia 

Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Pencatatan permohonan dalam Buku Daftar Fidusia 

I 
i - Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. 
I 

I 

[ 
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Hal-hal tersebut di atas suatu rangkaian kegiatan dimana kegiatan yang 

wal menjadi persyaratan kegiatan yang kemudian dan seterusnya sehingga 

iterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia sekaligus terpenuhi asas publisitas. 

Pembebanan Jaminan Fidusia selama ini (sebelum berlakunya Undang-

ndang Nomor 42 Tahun 1999) dilakukan baik dengan akta di bawah tangan 

aupun dengan akta otentik. 29 Bentuk perjanjian bebas, karena tidak ada 

etentuan undang-undang yang mengatur bentuk perjanjian Jaminan Fidusia. 

eskipun tidak ada ketentuan yang mengisyaratkan harus tertulis, bentuk 

rjanjian fidusia akan lebih menjamin kepastian bila dilakukan dengan tertulis. 

Manfaat perjanjian fidusia secara tertulis menurut Stein sebagai berikut : 

1. Si pemegang Fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang 
paling gam pang untuk dapat membuktikan adanya penyerahan tersebut 
terhadap si debitor. Hal demikian penting untuk menjaga kemungkinan 
si debitor meninggal sebelum si kreditor dapat melaksanakan haknya. 
Tanpa adanya akta akan sulit baginya untuk membuktikan hak-hakna 
terhadap ahli waris dari debitor. 

2. Dengan adanya alta akan sangat dapat dicantumkan janji-janji khusus 
antara debitor dan kreditor yang mengatur hubungan huk:um mereka. 
Perjanjian secara lisan tidak akan dapat menentukan secara teliti jika 
menghadapi keadaan yang sulit yang kemungkinan timbul. 

3. Perjanjian yang tertulis dari Fidusia sangat bermanfaat jika akan 
mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga 30 

Dapat disimpulkan manfaat perjanjian fidusia dari Stein, sebagai berikut : 

1. Sebagai bukti adanya penyerahan 

2. Dalam akta dapat dicantumkan hal-hal yang disepakati antara para pihak. 

3. Sebagai pembuktian terhadap pihak ketiga. 

29 Periksa Sri Socdcwi Masjchun Sofwan I, Op.cit., h. 27. 
30Ibid., h 27-28. Dikutip dari Prof PA Stein, "Zekerheidsrechten, zekerheidsofdrecht, 

Pand en Bortocht", Kluwer-Deventer. 1970. h.8-9 
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Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun ] 999 menyatakan 

Pembebanan Benda dengan laminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 

ahasa Indonesia dan merupakan akta laminan Fidusia". Penjelasan Pasal 5 Ayat 

1) Undang-undang tersebut bahwa "dalam akta laminan Fidusia dicantumkan 

. dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta 

ersebut. Dari ketentuan Pasal 5 dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa 

ndang-undang laminan Fidusia telah mengatur dengan tegas perjanjian laminan 

idusia, tidak sekedar dengan tertulis sebagaimana pendapat "Stein,,3!, tetapi 

~itekankan hams dengan akta notaris, "bersifat imperatif atau memaksa, tidak bisa 

dikesampingkan,,32 dalam bahasa Indonesia disebut "Akta laminaR Fidusia". 

Ditekankannya perjanjian laminan Fidusia dengan akta notaris, karena akta 

notaris adalah akta otentik merupakan bukti yang sempurna (Pasal 1870 BW). 

Akta laminan Fidusia sebagaimana dimaksud Undang-undang laminan 

Fidusia, sekurang-kurangnya memuat : 

a. Identitas pemberi dan penerima Fidusia yang meliputi : nama lengkap, 
agama, tempat tinggal / tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, 
jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan. 

b. Data perjanjian pokok yaitu : macam perjanjian dari utang yang dijamin 
dengan Fidusia. 

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek laminan Fidusia, yakni 
tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya, jika 
bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan 
(inventory), haruslah disebutkan tentang jenis benda, merk benda dan 
kualitas benda. 

d. 8erapa nilai penjaminannya. 
e. Berapa nilai benda yang menjadi objek laminan Fidusia. 33 

31 Ibid. 

32M. Yahya Harahap, Seminar UU Jaminan Fidusia Dalam Pembahasan ten/ang 
Dembebanan, Pendaftaran dan Hapusllya Jaminan Fidllsia, diselenggarakan oleh Hotman Paris, 
l-ow Education & Training Centre, Jakarta, 1999. 

)3 Lihat Pasal6 Undang-Undang Nomor42 Tahun 1999. 
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al lain yang perIu ditegaskan dalam akta Jaminan Fidusia adalah : 

a. Macam utang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia : 
1. Utang yang telah ada 
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari (Kontijen), yang telah 

diperjanjikan dalam jumlah tertentu, misalnya, utang yang timbul 
dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan 
debitor dalam rangka pelaksanaan garansi Bank. 

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 
memenuhi suatu prestasi; misalnya : utang bunga atas pinjaman 
pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan 
kemudian34 

b. Siapa Penerima Jaminan Fidusia : 
1. Satu Penerima Fidusia 
2. Lebih dari satu Penerima Fidusia apabila dalam rangka pembiayaan 

hedit konsorsium. 
3. "Kuasa" dari Penerima Fidusia, orang yang mendapat kuasa khusus 

dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam 
penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. 

4. ''Wakil'' dari Penerima Fidusia, orang yang secara hukum dianggap 
mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, 
misalnya : wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang 
obligasi.35 

c. Jenis benda Jaminan Fidusia : 
1. Satujenis benda 
2. Lebih dari satu satuan jenis benda yang telah ada maupun yang 

diperoleh kemudian. 36 

d. Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia meliputi : 
1. Hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
2. Klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia diasuransikan.37 

34 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
35 Lihat Pasal 8 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
36 Lihat Pasal9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
37 Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
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5.4.2. Objek Jaminan Fidusia 

Adapun mengenai objek Jaminan Fidusia selama ini sebelum Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti. 

Hal ini dapat dilihat adanya keputusan pengadilan di Indonesia baik pada masa 

penjajahan Belanda maupun setelah Indonesia merdeka. Dalam Arrest 

Hooggereehtshof tahun 1932 yang terkenal dengan BPM-Clynett, benda objek 

jaminannya adalah benda bergerak. Sedangkan Arrest Hooggerechtshof tanggal 

16 Februari 1933 yaitu tanah grant (grantreehtsof) hak atas tanah hadiah dari 

Sultan di Sumatera Timur dapat digunakan sebagai jaminan hutang dengan 

lembaga Fidusia, dan dieatat dalam register. 

Dari kedua arrest ini menunjukkan bahwa jurisprudensi di Indonesia 

mengakui fidusia dapat diletakkan atas benda bergerak maupun benda tetap, 

termasuk hak-hak atas tanah dan bangunan di atas hak sewa, di atas hak pakai, di 

atas hak pengelolaan dan dieatat dalam register. Dengan dieatat ini berarti suatu 

perlindungan bagi pihak ketiga, mereka mengetahui ada pembebanan dan 

sekaligus terpenuhi atas "openbaarheid dan asas spesialiteit". 

Perkembangan selanjutnya, sebagaimana Keputusan Pengadilan Tinggi 

Surabaya, tanggal 27 Maret 1951 Nomor 158/1950, tetap mempertahankan 

pendapat bahwa objek Jaminan Fidusia hanya atas benda-benda bergerak. Juga 

keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 mengenai perkara 

antara Lo Ding Siong melawan Bank Negara Indonesia bahwa penyerahan hak 

sebagai Jaminan Fidusia hanya atas benda-benda bergerak dan dinyatakan tidak 
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ah penyerahan hak sebagai jaminan atas gedung Kantor Bank Pengayoman di 

lalan Kepadang No.29-31 Semarang beserta inventarisnya. 

Dalam Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 13 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1985 dinyatakan bahwa "hak pakai atas tanah negara pembebanannya 

dengan Fidusia", dalam penjelasannya dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat 

Akta Tanah dan didaftarkan di Kantor Agraria sekarang Badan Pertanahan 

Nasional. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman menentukan bahwa rumah di atas hak milik orang 

lain dapat dibebani Fidusia dan tidak ada kewajiban mendaftar. Dengan adanya 

tumpang tindihnya keputusan pengadilan dan tidak sinkronnya ketentuan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan keputusan 

pengadilan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan kurang adanya jaminan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan Fidusia. Oey Hoey Tiong, berpendapat 

bahwa "Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari 

keadilan (justiabeln) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum 

yang mana yang akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum 

secara sewenang-wenang". 38 

Sehubungan pendapat Oey Hoey Tiong tersebut, tepatlah ketentuan Pasal 

1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang 

mengatur objek Jaminan Fidusia secara limitatif. Dengan demikian ada kepastian 

hukum tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Tidak seperti selama 

~ ini (maksudnya sebe\um Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), objek jaminan 

38 Oey Hoey Tiong, Fidllsia sehagai Jaminan UllSUr-lI11SUr Perikatall, Ghalilea Indonesia, h.72 
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Fidusia tidak jelas apakah didasarkan pada aturan hukum produk peradilan atau 

didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tersebar pada peraturan perundang-

undangan. Dalam praktek perbankan, objek Jaminan Fidusia juga atas benda-

benda tidak bergerak39 yaitu hak milik atas bangunan atau rumah di atas tanah 

orang lain, atau di atas negara. Adapun objek Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 

angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menyatakan: 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan 
bagi pelunasan utang tertunda yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Sedangkan Munir Fuady menyatakan, objek Jaminan Fidusia yang 

terdapat dalam ketentuan, antara lain dalam Pasal 1 A yat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan 

Pasal20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut: 

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 
2. Dapat atas benda berwujud 
3. Dapat atas benda tidak bergerak, termasuk piutang 
4. Benda bergerak 
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan. 
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotik. 
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan 

diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, 
tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 

8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda. 
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 
10. Termasuk hasil benda yang telah menjadi objek Fidusia. 
1 L Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang meliputi objek 

Jaminan Fidusia. 
12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi 

objek Jaminan Fidusia.40 

39 Sri Soedewi Masjchun Sofwan 1, Op.cit, h. 82. 
40 MunifFuady, Op.cit, h. 22. 
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Adapun penyerahan objek jaminan Fidusia dari debitor kepada kreditor 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 yang lazim disebut secara "constitutum possessorium". 

Sehubungan dengan objek jaminan Fidusia tersebut dimungkinkan bahwa 

kreditor mengalihkan piutang tersebut kepada pihak lain, pengalihan ini diatur 

dalam Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusia dengan istilah "cessie" yakni 

pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. 

Dengan adanya cessie ini maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama 

beralih kepada Penerima Fidusia barn dan pengalihan ini diberitahukan kepada 

Pemberi Fidusia. Dengan adanya ketentuan yang mengatur dengan tegas objek 

Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, maka aturan hukum yang selama 

ini tumpang tindih dapat diatasi sekaligus memberikan kepastian hukum. 

5.4.3. Fidusia Ulang 

Dalam Lembaga Fidusia pada hakekatnya tidak mengenal adanya Fidusia 

u1ang, karena perbuatan ini yakni Fidusia u1ang bertentangan dengan teori ilmu 

hukum. Untuk sahnya syarat penyerahan, diantaranya bahwa "harns ada 

kewenangan berhak" disamping itu "penyerahannya bersifat nyata". Dalam 

Fidusia pemberi fidusia (debitor) telah menyerahkan hak miliknya kepada 

penerima fidusia (kreditor) secara constitutum possessorium, dalam hal ini 

kedudukannya menguasai barang atau benda jaminan hanya sebagai pemakai, 

peminjam, bukan sebagai pemilik lagi. Bilamana debitor menyerahkan lagi 

kepada kreditor kedua, maka penyerahan yang dilakukan tidak sah, karena debitor 
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tidak berwenang berhak, penyerahan yang dilakukan kepada kreditor kedua bukan 

penyerahan dari seorang pemilik. 

Sebagaimana dalam keputusan Arrest HR tanggal 25 Mei 1953 (Sio 

Arrest). Kasus ini mengenai penyerahan hak milik secara Fidusia sebagai jaminan 

kepada kreditor kedua. Kreditor kedua tidak mendapatkan perlindungan dari Pasal 

2014 BW Belanda (Pasal 1977 BW Indonesia) karena ketentuan undang-undang 

hanya melindungi yang menguasai benda bergerak secara nyata. Pasal 17 Undang-

Undang No.42 Tahun 1999 mengatakan "Pemberi Fidusia dilarang melakukan 

I yang sarna menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan 

Fidusia, maka hak· yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia. 

Apabila dicermati ketentuan Pasal 5 dan penjelasan Undang-undang 

Jaminan Fidusia tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 17 dan Pasal 28 nya akan 

diperoleh pemahaman bahwa walaupun Fidusia ulang telah dilarang dalam Pasal 

17, kemungkinan akan terjadi debitor yang nakal akan mengikat perjanjian 

penjaminan Fidusia dengan kreditor kedua. 

Ketentuan Pasal 28 telah dengan tegas, bagi siapa yang lebih dahulu 

mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka kreditor tersebut 

yang berhak mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 27 yaitu berupa hak 

mendahulu. 
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Persoalan timbul apabila kreditor pertama dan kreditor kedua datang 

bersamaan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penjelasannya adalah dilihat 

ri "Akta Jaminan Fidusianya". Dalam penjelasan PasaI 5 Ayat (t) 

dinyatakan"Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, 

'uga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dengan 

demikian akta Jaminan Fidusia yang pembuatannya lebih dahulu seyogyanya yang 

~rhak untuk dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia". 

I Sedangkan Pasal 8 dan penjelasannya Undang-undang Jaminan Fidusia 

,tersebut menentukan bahwa "Fidusia dapat diberikan lebih dari satu penerima 

'Fidusia dalam rangka pemhiayaan kredit konsorsium".41 Hal ini sebenamya tidak 
I 

lada masa]ah karena kredit konsorsium itu yang dilakukan oleh beberapa lembaga 

pemberi kreditnantinya yang maju atas nama beberapa lembaga yang merupakan 

satu kesatuan hanya satu lembaga kreditor. 

5.4.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Pada awalnya Fidusia tumbuh karena kebutuhan akan adanya lembaga 

kredit. Di Belanda diakui keberadaannya dalam jurisprudensi demikian juga di 

Indonesia baik pada masa penjajahan Belanda maupun setelah merdeka. 

Jurisprudensi yang berkembang di Indonesia tidak mengatur prosedur 

maupun proses Fidusia sampai pada pendaftaran. Karena pada masa ini sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak ada aturan hukum yang 

mengatur secara tegas maupun terpadu kelembagaan Fidusia, sehingga tidak ada 

41 Bandingkan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, h. 43. 
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kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia. Kondisi ini sangat dirasakan dalam 

praktek akan kelemahan dan kekurangan aturan hukum, termasuk tidak adanya 

kepastian hukum. Dengan tidak adanya kewajiban pendaftaran, mereka yang 

terkait dengan perkreditanpun tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia. Karena tidak 

didaftarkannya Jaminan Fidusia, maka tidak memenuhi asas spesialitas maupun 

publisitas yang akibatnya dapat merugikan kreditomya maupun pihak ketiga. 

Mengingat makna pendaftaran yang sangat penting, Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan Jaminan Fidusia 

untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Keteledoran tidak 

mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia akan berakibat 

fatal, sebab kreditor bersangkutan tidak termasuk yang mendapat perlindungan 

hukum dalam arti tidak termasuk kreditor preveren tetapi sebatas kreditor 

conceren yaitu kreditor yang hak: pelunasannya sarna dengan kreditor lainnya 

berdasarkan imbangan piutangnya. Dengan didaftarkan Jaminan Fidusia maka 

terpenuhi asas publisitas dari suatu lembaga jaminan. Semua keterangan mengenai 

objek Jaminan Fidusia terbuka untuk umum yang ada di Kantor Pendaftaran 

Fidusia.42 

Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah adanya kepastian terhadap 

kreditor lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. 

Dan didaftarkannya tersebut lahirlah hak mendahulu seorang kreditor terhadap 

kreditor lainnya.43 Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan kewajiban, bersifat 

42 Lihat Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999. 
43 Lihat Penjelasan Pasal II Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999. 
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"imperatif' tidak bisa disimpangi, sehingga letak benda yang ada dalarn wilayah 

dalam negeri maupun dalam wilayah luar negeri wajib didaftar. 44 Pendaftaran 

dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi Fidusia yakni di Kantor Pendaftaran 

Fidusia.45 Tempat pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah 

naungan Departemen Kehakiman RI. Untuk pertama kali didirikan di Jakarta. 

Secara bertahap akan didirikan Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi di 

seluruh Indonesia, dan pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

139 Tahun 2000.46 

Kantor Pendaftaran Fidusia propinsi meliputi tiap Daerah TK II yang 

berada di wilayahnya Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Daerah TK II 

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah.47 

Perrnohonan pendaftaran dilakukan oleh Penerima Fidusia, bisa kuasanya 

atau wakilnya dengan melampirkan pemyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang 

memuat: 

a. Identitas pemberi dan penerima Fidusia; 
b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia dan kedudukan Notaris yang 

membuat Akta Jaminan Fidusia; 
c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; 
d. Uraian benda objek Jaminan Fidusia; 
e. Nilai jaminan; 
f Nilai benda objek Jaminan Fidusia.48 

44 Lihat Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
45 Lihat Penjelasan Pasal 1 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
46 Lihat PasaI12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor42 Tabun 1999. 
47 Lihat Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
48 Lihat Pasa! I3 Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999. 
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Atas permohonan Pendaftaran Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia 

encatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, pencatatan pendaftaran 

rsebut dilakukan pada tanggal yang sarna dengan tanggal penerimaan 

permohonan. Dalam melaksanakan pencatatan, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak 

oleh melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam 

pertanyaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data 

ebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan 

F'd . 49 1 USia. 

Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Peraturan 

emerintah Nomor 87 Tahun 2000 adalah : 

1. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) per akta sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 

2. untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) per akta Rp. 50.000,00 (lima puluh rihu rupiah). 

Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini dapat terjangkau oleh masyarakat 

pedagang kecil mengingat praktek pendaftaran lazimnya oleh kreditor dibebankan 

pemhiayaannya kepada debitor. 

Sedangkan penyerahan sertifikat Jaminan Fidusia sehagaimana diatur 

dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.O I.MM.O 1.06 Tahun 

2000 pada Pasal 16 Ayat (3) sebagai berikut : 

a) Bagi permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang dicatat jam 08.30 -
12.00 BBWI, penyerahan sertifikat dilakukanjam 15.00 - 16.00. 

49 Lihat Pasa\ 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
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b) Bagi pennohonan pendaftaran laminan Fidusia yang dicatatjam 13.00-
15.00 penyerahan sertifikat dilakukan pada hari berikutnya paling lambat 
jam 12.00 BBWI. 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan asas cepat, murah, biaya 

nngan terpenuhi Undang-undang Fidusia ini. Penerbitan SertifIkat laminan 

Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah semua persyaratan dipenuhi oleh 

pemohon pendaftaran laminan Fidusia Kantor Pendaftaran laminan Fidusia 

memproses dan kemudian menerbitkan "SertifIkat laminan Fidusia" serta 

menyerahkan sertifIkat tersebut kepada penerima Fidusia. Penyerahannya pada 

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pennohonan pendaftaran.50 

Sertifikat laminan Fidusia tersebut merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia 

yang memuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) UU laminan 

Fidusia.51 Dengan diterbitkannya Sertiflkat laminan Fidusia berarti sejak saat itu 

telah lahir Jaminan Fidusia yaitu pada tanggal pendaftaran pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.52 

Dalam SertifIkat Jaminan Fidusia dicantumlcan kata-kata "Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", titel tersebut mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh "kekuatan hukum tetap", maksudnya adalah langsung dapat 

dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak 

untuk dilalcsanakan.53 Undang-undang Jaminan Fidusia memberi hak parate 

50 Liliat Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
51 Lihat Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
52 Lihat Pasal14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
53 Lihat Pasal IS Ayat (I) dan Penjelasan Pasal15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 
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ksekusi kepada kreditor artinya bilarnana debitor wanprestasi, kreditor 

ernpunyat hak rnenjual benda objek Jarninan Fidusia atas kekuasaannya 

sendiri.54 

Dirnungkinkan Juga terjadi ada perubahan dalarn Sertifikat Jarninan 

Fidusia untuk hal ini diajukan permohonan perubahan, karena adanya perubahan 

atas hal-hal tertentu yang tercanturn dalarn Sertifikat Jaminan Fidusia 

sebagairnana diatur dalam Pasal14 Ayat (2) jo Pasal13 Ayat (2) Undang-undang 

Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran perubahan tersebut diajukan oleh 

Penerima Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, setelah diadakan 

pencatatan perubahan dalam Buku Daftar Fidusia, kemudian diterbitkan 

pemyataan perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Sertifikat Jaminan Fidusia. Adapun tanggal pendaftaran perubahan sarna dengan 

tanggal penerimaan permohonan perubahan Sertifikat Fidusia.55 

5.5. Perlindungan Hukum 

Jarninan Fidusia di Indonesia sejak penjajahan Belanda telah diakui 

dengan jurisprudensi. Lembaga Jaminan Fidusia ini telah berkembang secara luas 

dalam utang piutang karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah 

dan cepat akan tetapi kurang menjamin perlindungan hukurnnya. 

Jurisprudensi yang rnenuntun berlakunya Jarninan Fidusia tidak mengatur 

secara lengkap, terpadu, bahkan keputusan dari lembaga peradilan ini saling 

tumpang tindih. Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jarninan 

54 Lihat Pasa\15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
55 Lihat Pasal 16 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
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Fidusia yang telah mengatur akan kebutuhan hukum pelaksanaan dalam praktek 

diharap dapat memenuhi kebutuhan hukumnya dan sekaligus perlindungan 

hukumnya. 

Perlindungan hukum ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

11999 yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasalnya. Dalam ketentuan pasal

pasal tersebut merupakan interpretasi dari asas-asas hukum, asas-asas hukum dari 

I hukum benda yang lazim disebut asas-asas umum hukum kebendaan hanya bagian 

dari asas-asas hukum. Maka apabila asas-asas hukum maupun bagian dari asas

asas hukum yakni asas-asas umum dalam hukum benda diinterpretasikan dalam 

ketentuan-ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia dengan mengingat akan 

. kebutuhan hukum demi kepentingan praktek semua pihak, maka undang-undang 

ini akan dapat memberi perlindungan hukum bagi yang bersangkutan. Undang

undang Jaminan Fidusia ini memang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan 

hukum para pihak, agar hubungan para pihak berjalan dengan tertib dan lancar. 

Namun demikian bila ada pelanggaran undang-undang ini telah mempersiapkan 

aturan hukum untuk menyelesaikannya. 

Sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang ini, yang 

menyatakan bila debitor wanprestasi, kreditor mempunyai hak menjual objek 

Jaminan Fidusia dengan kekuasaan sendiri. Ketentuan ini terkait sebagaimana 

diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa apabila debitor 

atau Pemberi Fidusia cidera janji eksekuki terhadap benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia. 
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b. Penjualan benda yang menjadi objek laminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari basil penjualan. 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 

dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Penjualan objek jaminan tersebut prinsipnya di pelelangan umum, dengan 

cara ini diharapkan dapat memperoleh harga yang paling tinggi, bila temyata 

penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak dapat memperoleh harga 

yang paling tinggi, penjualan dapat dilakukan di bawah tangan asal ada 

kesepakatan antara debitor dan kreditor dan syarat pelaksanaannya dipenuhi. 

Bilamana hasil penjualan objekjaminan tidak mencukupi untuk membayar 

utang debitor terhadap kreditomya, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan 

i Fidusia mengatur bahwa debitor tetap bertanggung gugat atas utang yang belum 

I dibayar. 

Adapun perlindungan terhadap pihak ketiga yang memberli benda 

persediaan sebagaimana dalam ketentuan Pasa! 22 Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, bahwa pembeli benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli 

tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dan pembeli telah 

membayar lunas sesuai dengan harga pasar. 

Perlindungan terhadap debitor diatur dalam Undang-undang laminan 

~ Fidusia, sebagaimana dalam Pasal 33 menyatakan "setiap janji yang memberikan 

kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek 
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Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Dan dalam PasaI 

34 Ayat (1) nya dinyatakan bila hasil eksekuki melebihi nilai penjaminan 

Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi 

Fidusia. 

6. Metodologi Penelitian 

6.1. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nonnatif dengan pendekatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan 

hukum baik itu keputusan HGH maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia 

serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun 

peraturan perundang-undangan lain yang terkait. 

6.2. Sumber Bahan Hukum 
I 

I Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum : 

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari : peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan Jaminan Fidusia, Burgerlijk Wetboek, Keputusan Mahkamah 

Agung. 

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel, hasil seminar, 

laporan penelitian, jurnal dalam hukum bisnis, pendapat-pendapat para 

ilmuwan. Dan didukung penelitian lapangan yang terhadap bahan hukum yang 

berupa dokumen-dokumen Kantor Notaris, maupun Kantor Perdaftaran 

Jaminan Fidusia. 
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6.3.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diinventarisir sesuai 

dengan pokok permasalahan digunakan untuk sebagai bahan analisa. Bahan-bahan 

hukum tersebut kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh terhadap sistem pendaftaran jaminan Fidusia. 

6.4.Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diperoleh, kemudian 

diperiksa kembali kelengkapan dan konsistensinya dan disistematisir sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan hukum primer maupun 

sekunder diolah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi yang logis 

sistematis sesuai tema yang terumus untuk dianalisis. Dari hasil analisis ini akan 

didapat simpulan yang selanjutnya akan diberikan saran-saran. 

I 7. Sistematika Penulisan 

Didasarkan atas permasalahan dan uralannya, maka susunan tesis Inl 

, dibagi dalam empat bab. 

Bab L Pendahuluan, dikemukakan dalam bah ini yang dimulai dengan 

latar belakang masalah yang menggambarkan adanya situasi dan kondisi masalah 

yang perlu diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu adanya 

peraturan perundangan yang berlaku dalam penerapannya. 

Kajian Pustaka menggambarkan landasan teori sebagai pangkal tolak 

I penelitian, pembahasan dan adanya masalah yang timbul. Tujuan penelitian agar 

memberi arah kepada apa yang dimaksud. Selanjutnya metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini yang menyangkut sumber bahan hukum pnmer maupun 

bahan hukum sekunder, prosedur pengumpulannya, pengolahan maupun 

I 

I analisisnya, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika dalam bab ini. 

Bab II. Mengemukakan pokok permasalahan pertama dalam pembahasan, 

sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan laminan Fidusia 

dalam Pendaftaran laminan Fidusia dan akibat hukumnya. Pembahasan pada Bab 

. II ini meliputi : 

Pembebanan Fidusia dengan Akta Notaris, penekanan perjanjian pembebanan 

dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia bersifat imperatif tidak bisa 

disimpangi. 

,_ Hak Atas laminan Fidusia mempunyai karakteristik hak kebendaan karenanya 

mempunyai ciri-ciri yaitu azas-azas umum Hukum Benda. Azas-azas lID 

tertuang dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang laminan Fidusia. 

Dengan didaftarkan Hak Jaminan Fidusia terpenuhi adanya azas publisitas dan 

specialitas, serta timbulnya hak mendahulu sebagai konsekwensi akibat 

pendaftaran. 

Bab III. Membahas pokok permasalahan kedua dalam pembahasan 

sehubungan dengan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 dalam Pendaftaran laminan Fidusia. Pembahasan pada Bab III ini meliputi : 

Hak dan kewajiban debitor terhadap kreditor, kewjiban termasuk sebagaimana 

Bapak Rumah Tangga yang baik dalam wewenangnya menguasai benda 

Jamman. 
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Bilamana debitor cidera janji, periindungan terhadap kreditor diberikan oleh 

undang-undang termasuk berupa kemudahan untuk eksekusi objek Jaminan 

Fidusia. 

Perlindungan kepada pihak ketiga terkait dengan objek Jaminan Fidusia 

berupa benda persediaan. 

Bab IV. Simpulan sebagai ural an akhir dari penulisan tesis 1m, 

dikemukakan sebagai jawaban permasaJahan yang diuraikan pada Bah I, dan 

pembahasan hasil penelitian. Kemudian disampaikan saran untuk 

menyempurnakan peraturan perundangan tentang Jaminan Fidusia. 


