
14 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mengatur batasan 

perjanjian, terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 

nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata memiliki arti bahwa sesungguhnya dari 

suatu perjanjian akan lahir suatu kewajiban atau suatu prestasi dari satu atau 

lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya. Jadi dengan kata lain 

dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak, di mana pihak yang satu adalah 

pihak yang wajib berprestasi dan pihak yang lain adalah pihak yang berhak 

atas suatu prestasi12.  

Kredit bukanlah suatu istilah yang asing dalam kehidupan sehari - hari, 

istilah kredit sudah dikenal oleh masyarakat dan digunakan di berbagai 

aspek kehidupan. Istilah kredit yang dikenal dalam masyarakat maksudnya 

adalah perjanjian pinjam - meminjam uang. Kata kredit sendiri sebenarnya 

berasal dari bahasa Romawi yang artinya percaya, dalam bahasa Belanda 

istilahnya , dalam bahasa Inggris atau yang artinya sama yaitu percaya. Dari 

12 R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1970, hal. 45 
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pengertian tersebut berarti bahwa seseorang yang memperoleh kredit harus 

memperoleh kepercayaan dan kepercayaan adalah unsur yang sangat 

penting di dalam memberikan kredit. Dari pengertian kredit tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa kredit mempunyai beberapa elemen, yaitu: 

a. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang. 

b. Penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi diperbankan. 

c. Berdasarkan perjanjian pinjam - meminjam sebagai acuan dari perjanjian   

kredit. 

d. Dalam jangka waktu tertentu. 

e. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang 

disertai dengan jumlah bunga. 

Setiap Bank tidak begitu saja mengabulkan permohonan kredit kepada 

setiap pemohon kredit. Bank hanya memberikan kredit pada orang yang 

dianggap layak untuk menerima kredit tersebut, hal ini dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kredit macet. Sehubungan dengan definisi kredit 

sebagai dasarnya kepercayaan maka untuk menimbulkan kepercayaan itu 

hendaklah berpedoman pada prinsip prinsip dalam pemberian kredit.13 

2. Prinsip dalam Perjanjian Kredit 

Prinsip dalam pemberian kredit ini adalah kaitannya dengan sikap yang 

harus dilakukan bank sebagai kreditor baru dalam memberikan suatu kredit, 

dimana apabila jaminan kredit sebenarnya masih di tangan kreditor baru 

seperti yang akan dibahas dalam penulisan ini. Untuk memperoleh 

                                                           
13 Hassanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra 
Aditya Bhakti, Bandung ,1995, hal. 106 
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keyakinan tersebut, sebelum mernberikan kredit, bank harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,modal, agunan, dan 

prospek usaha dari nasabah debitor. Dengan demikian unsur dari prinsip 5 c 

atau The Five C14, itu sebagai berikut : 

a. Watak 

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelumm memberikan 

bkreditnya adalah penilaian atas karakter/kepribadian/watak dari calon 

debitornya. Watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang 

jelek pula. Perilaku yang jelek ini termasuk tidak mau membayar hutang. 

Oleh karenanya sebelum kredit diluncurkan, harus terlebih dahulu ditinjau 

apakah misalnya calon debitor berkelakuan baik, tidak terlibat tindakan- 

tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi,pemabuk, atau tindakan-

tindakan tidak terpuji lainnya. 

b. Kemampuan 

Seorang calon debitor harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga 

dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya. Kalau 

kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kedit dalam skala 

besar. Demikian juga ataupun kinerja bisnisnya sedang dalam kondisi 

menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan, kecuali jika 

menurunnnya itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diasumsikan 

bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka tren atau 

kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan meningkat dan semakin membaik. 

                                                           
14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003 hal 
113. 
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c. Modal 

Apakah dengan modal yang dimiliki debitor, dimungkinkan pengembalian 

kedit yang diberikan dapat dilaksanakan. Itu perlu dikaji potensi dari modal 

yang ada. 

d. Agunan 

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang 

diminta. Hal ini penting diketahui agar apabila debitor tidak mampu 

melunasi kreditnya jaminan dapat dijual. 

e. Kondisi Ekonomi 

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor 

penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang 

berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitor. Dalam pelaksanaan 

pelepasan kredit, terlebih dahulu haruslah diadakan suatu persetujuan atau 

kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang. 

Pemberian kredit haruslah didasarkan perjanjian yang tertulis.  

3. Fungsi Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi15, yaitu diantaranya: 

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian 

kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya 

perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan 

jaminan. 

                                                           
15 Hasanuddin Rahman, l998, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan diIndonesia 
Cetakan Kedua,Bandung  hal 140 
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b. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan 

hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor. 

c. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring 

kredit. 

4. Bentuk Perjanjian Kredit 

Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu: 

a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan, dinamakan akta dibawah 

tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank 

kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk 

mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah 

mempesiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standaardform) 

yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara 

lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank termasuk 

jenis akta dibawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian 

kredit yang isinya sudah disiapkan oleh bank kemudian disodorkan 

kepada setiap calon - calon untuk diketahui dan difahami mengenai 

syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan dalam formulir perjanjian kredit 

tidak pernah memperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan 

dengan debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau 

suka rela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam 

formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes 

atau tidak setuju terhadap pasal – pasal yang tercantum dalam formulir 

perjanjian kredit, maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut 
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karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh 

lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi 

usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyepakati isi 

perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat 

membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun pesyaratan yang 

tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat 

menyetujui. Perjanjian kredit yang sudah disiapka oleh bank dalam 

bentuk standard form. 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan 

akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian 

ini adalah notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan 

perjanjian disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk 

dirumuskan dalam akta notariil. Memang dalam membuat perjanjian 

hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta 

notariil atau akta otentik. Perumusan kredit yang dibuat dalam bentuk 

akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam 

jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang seperti 

kredit modsl kerja.  

5. Hubungan Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Pinjam Meminjam 

Menurut Prof. Subekti16, semua pemberian kredit pada hakekatnya 

merupakan perjanjian pinjam - meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 

1754 s/d 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam - meminjam adalah suatu 

                                                           
16 Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, cet. ke-5, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 3. 
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perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang  

lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang 

sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata). 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam - meminjam 

antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang 

mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab Undang 

- Undang Hukum Perdata, karena perjanjian kredit disamakan dengan 

perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata).  

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam 

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam 

Mengenai perjanjian pinjam - meminjam pengaturannya terdapat dalam 

buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang 

barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan 

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan 

jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan 

Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang 



21 
 

meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan 

memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang 

disepakati17 

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur 

yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya : 

a. Adanya para pihak 

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula 

b. Adanya persetujuan 

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang 

menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang 

dituangkan dalam bentuk perjanjian 

c. Adanya sejumlah barang tertentu 

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada  pihak kedua 

d. Adanya pengembalian Pinjaman 

Bahwa pihak kedua akan mnyerahkan sejumlah tertentu barang-barang 

kepada pihak yang pertama. 

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat dikatakan objek pinjaman itu 

hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula 

berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda 

yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan 

                                                           
17 Rahayu Hartini, SH.,M.Si. Hukum Komersial,UMM Press,2010,hal 50 
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perjanjian kesensuai dan riil18. Perikatan yang lahir karena perjanjian 

mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan 

tersebut dapat dipaksakan secara hukum.  

2. Syarat sah perjanjian 

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat 

sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa 

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian 

kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang 

dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan 

penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun 

secara diam-diam. 

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian  

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, 

apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin 

walaupun belum 21 tahun.  

c. Suatu sebab yang halal  

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum 

mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan 

hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut 

                                                           
18 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 28 Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 179. 
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selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut 

subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua 

unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur 

kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan 

dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi 

keberadaan obyek yang diperjanjikan dan obyek tersebut harus sesuatu 

yang diperkenankan menurut hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur 

dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan 

perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat 

dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun 

batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif). 

d. Suatu hal tertentu  

Untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai 

suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek 

perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus 

mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan 

tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau 

tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa 

barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok 

suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi 
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pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun 

barang/benda yang masih akan ada.19 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian  

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua 

sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu 

perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari 

perjanjian itu juga menerima kewajiban - kewajiban yang merupakan 

kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak 

yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang 

dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan 

kepadanya itu. Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua 

pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain 

disebut debitur dan kreditur20.  

Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan 

kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang 

merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari 

penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak 

pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima 

pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum 

alam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman. Pada 

                                                           
19 J.Satrio.1991. Hukum Jaminan. Hak Jaminan Kebendaan. PT. Citra Aditya Bakti Bandung 
20 Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Bale, 1985, hal. 17. 
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dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua 

pihak secara langsung, yaitu : 

a. Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur) 

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka 

kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama 

dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang 

sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh piminjam tersebut. 

Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu 

kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat 

yang telah diperjanjikan. 

b. Kewajiban penerima pinjaman (debitur) 

Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban 

untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan 

yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah 

maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman 

akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang 

telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu 

perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu 

membayar bunga yang telah ditetapkan. 

c. Hak pemberi pinjaman (kreditur) 

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut menerima kembali 

uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah 

ditentukan dalam perjanjian dan pemberi bunga atas pinjaman yang telah 
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ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam 

perjanjian   

d. Hak Penerima Pinjaman (debitur) 

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu 

penerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam 

perjanjian dan dalam hal memang membutuhkan berhak menerima 

bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan 

pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak 

kreditur. 

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia  

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu Fiducie yang artinya 

penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita 

jumpai pengertian fidusia yaitu : 

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”21. Yang diartikan dengan 

pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari 

pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan 

syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi 

fidusia.  

                                                           
21 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta, Senira Grafika, 2009, hal 151. 
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Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah 

jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah : 

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang 

dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam 

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan pemberi fudasia, sebagai agunan bagi pelunasan 

utang tertentu, yang memberkan kedudukan yang di utamakan kepada 

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”22  

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia 

Dalam pasal 1 angka 4 Undang - Undang Fidusia diberikan perumusan 

batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

sebagai berikut: 

Benda adalah segala sesuatu yang dpat dimiliki dan dialihkan baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak 

terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat 

dibebani Hak tanggungan atau hipotik.23 

Sehingga dari rumusan dari Undang-Undang tersebut dapat dirumuskan 

bahwa objek dari Jaminan Fidusia meliputi : 

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum 

                                                           
22 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014),hal 
57 
23 J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditiya Bakti: 
2002), hal, 174. 
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b. Dapat atas benda berwujud 

c. Dapat atas benda tidak berwujud  

d. Dapat atas benda terdaftar 

e. Dapat atas benda tidak terdaftar 

f. Benda bergerak 

g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak 

tanggungan 

h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik 

Sedangkan Subjek dari Jaminan Fidusia adalah merek yang mengikuti 

diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi 

Fidusia dan Penerima Fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Fidusia yang menjadi Pemberi Fidusia, bisa orang 

perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia.  

Dari pengertian tersebut, berarti Pemberi Fidusia tidak harus debiturnya 

sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak 

ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek Jaminan Fidusia yang 

menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. bagi 

kita yang terpenting, bahwa pemberi Fidusia harus memiliki hak 

kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan  Fidusia pada saat 

pemberian fidusia tersebut dilakukan. 
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3. Prosedur Pembebanan Jaminan Fidusia 

Dalam hal pemberian fasilitas kredit bagi debitur, lembaga keuangan 

bank, lembaga keuangan nonbank maupun lembaga pembiayaan juga 

membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini 

dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak 

kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari 

pihak debitur. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari zekerheid atau 

causie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi hutangnya 

kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan hak kebendaan 

tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau 

utang yang diterima debitur terhadap kreditornya24. Pendaftaran fidusia 

dilaksanakan di kantor pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Pendaftaran tersebut di daftarkan oleh penerima jaminan fidusia ke 

kantor pendaftaran fidusia di kantor wilayah departemen hukum dan hak 

asasi manusia Republik Indonesia yang letaknya di ibu kota provinsi. 

Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia 

menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor dan tanggal 

penerimaan pendaftaran fidusia sama dengan nomor dan tanggal yang 

tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan untuk 

permohonan tersebut. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan 

konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia 

                                                           
24 Ignatius Ridwan Widyadharma, Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II, 2001, hlm. 7 
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wajib mendaftarkan jaminan fidusia yang di maksud pada kantor 

pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 

tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang 

melakukan penarikan benda jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran 

fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya 

kepada perusahaan pembiayaan.  

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan 

fidusia yang mudah, cepat, murah dan nyaman ditetapkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Maka 

dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara online terhitung 

sejak tanggal 5 Maret 2013 dan seluruh kantor pendaftaran fidusia di 

seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi 

menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual. 

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran 

jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik. Pada prakteknya 

yang dapat mengisi aplikasi secara elektronik hanyalah pihak Notaris. 

Seluruh pengisian data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

dilakukan oleh Notaris, karena pendaftaran fidusia secara elektronik 

terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum yang hanya dapat 

diakses oleh Notaris. Sebelum berlakunya peraturan mengenai pendaftaran 
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fidusia secara elektronik, pendaftaran dilakukan secara manual dengan tata 

cara berikut :  

1. Dimulai dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian 

kredit atau perjanjian hutang. Tahapan ini merupakan perwujudan dari 

sifat jaminan fidusia yang bersifat accesoir, yang berarti pembebanan 

jaminan fidusia merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya.  

2. Tahap pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Pasal 5 Undang -

undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan 

jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan 

merupakan Akta Jaminan Fidusia. Akta Notaris tersebut merupakan Akta 

Jaminan Fidusia yang didalamnya mencantumkan hari, tanggal dan 

waktu pembuatan akta tersebut. Akta Jaminan Fidusia sekurang-

kurangnya harus memuat identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, 

data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, uraian benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia.  

3. Merupakan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia 

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan 

pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang - 

Undang Jaminan Fidusia yang menetukan bahwa benda yang dibebani 

dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Setelah berlakunya peraturan mengenai pendaftaran fidusia secara 

elektronik, tata cara pendaftaran sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 yaitu sebagai 

berikut:  

a. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan 

dengan mengisi formulir aplikasi.  

b. Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 

identitas Pemohon, identitas pemberi fidusia, identitas penerima fidusia, 

akta Jaminan Fidusia, perjanjian pokok, nilai penjaminan; dan nilai benda 

yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.  

c. Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan 

pengisian formulir aplikasi.  

d. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat nomor 

pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama Pemohon, nama Kantor 

Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran 

permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

e. Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4, 

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan 

Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.  

f. Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 

Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani 

secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia. 

 

 



33 
 

4. Hapusnya Jaminan Fidusia  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaminan fidusia bersifat 

accesoir, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada piutang yang 

dijamin pelunasannya. Oleh karena itu, apabila piutang tersebut hapus atau 

karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang 

bersangkutan menjadi hapus. Dalam Pasal 25 ayat (1) UUF diatur mengenai 

hapusnya jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut:  

a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia;  

b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau  

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.  

Seperti halnya saat pendaftaran jaminan fidusia, mengenai hapusnya 

jaminan fidusia juga harus diberitahukan kepada Kantor Pendaftaran 

Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan 

mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.  

5. Eksekusi Jaminan Fidusia  

Pada sertifikat jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 

(1) Undang-undang Jaminan Fidusia, dicantumkan dengan kata-kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA” 

yang bermaksud memberikan kekuatan eksekutorial yang sifatnya 

mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam peristiwa seperti itu, 

kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Mengenai 
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eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang 

Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera 

janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat 

dilakukan dengan cara:  

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 ayat (2) oleh lembaga pembiayaan;  

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan 

lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;  

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan bersadarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak25.  

Hal ini berarti benda jaminan fidusia dapat dieksekusi tanpa harus 

melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat 

pihak untuk melaksanakan putusan sehingga akan menyingkat waktu dan 

biaya bagi para pihak yang berperkara. Proses eksekusi semacam ini dikenal 

dengan nama parate eksekusi. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia (Pasal 30 UUF).  

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia harus betul-betul mematuhi secara lengkap dan sempurna 

sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 

                                                           
25 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja II, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Rajawali, 
Jakarta, hlm.15   
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31 UUF. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan 

tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum 

(Pasal 32 UUF). Dalam Pasal 35 UUF, diatur pula mengenai sanksi pidana 

bagi para pihak yang mempersulit pelaksanaan eksekusi, baik dari debitor 

sendiri atau juga pihak lain, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja 

memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun 

memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui 

oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

 

 

 

 


