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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain 

melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di 

Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah.  

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa 

Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl 

wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta 

tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada 

Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat Selain itu, UU Perbankan Syariah juga 

mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan 

menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana 
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yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya 

dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak 

pemberi wakaf (wakif).

18

2. Jenis-jenis Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, menurut 

jenisnya bank syariah terdiri atas dua jenis yaitu bank umum syariah dan 

bank pembiayaan rakyat syariah. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 

Perbankan Syariah menyebutkan Bank umum syariah adalah bank 

syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembiayaan pembayaran. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Perbankan 

Syariah menyebutkan Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, Bank umum syariah adalah Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

3. Akad Perjanjian Dalam Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis 

18 Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah dan Kelembagaannya. http://www.ojk.go.id. Diakses 
pada tanggal 16 Oktober 2017  

http://www.ojk.go.id/
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antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang 

memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 

dengan Prinsip Syariah. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighot al-

aqdu) menjadi sesuatu yang penting dalam rukun akad. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang 

dikehendaki oleh para pihak.  

Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu sighot 

al-aqdu (ijab dan qabul) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek 

akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan 

ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang 

berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihakpihak yang berakad dan 

objek akad berada diluar esensi akad. Perbankan Syariah adalah suatu 

sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum 

Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam 

agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau 

yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang 

di kategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produsi 

makanan-makanan haram, usaha media yang islami dan sebagainya, 

dimana hai ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.19 

Berbeda dengan pengaturan akibat hukum perjanjian secara umum 

yakni apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka 

perjanjian tersebut memiliki akibat dapat dibatalkan (vernietigbaar) 

                                                             
19 Muhammad, 2000. Hukum dan Azas – Azas Ekonomi Islam. Jakarta. Gramedia. Hal. 4 



18 
 

sedangkan jika yang tidak terpenuhi adalah syarat obyektif maka 

memiliki akibat batal demi hukum (nietigbaar).20 Sedangkan akad 

perjanjian syariah bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad 

yang dapat berpengaruh terhadap keabsahan dari akad tersebut.  

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan pada Bank Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan Pada Bank Syariah 

Pembiayaan adalah suatu model perjanjian pembiayaan yang 

dilakukan oleh perusahaan finansial atau lembaga keuangan kepada 

konsumen, untuk berbagai keperluan baik konsumsi maupun usaha, di 

mana pengembalian pembiayaan dilaksanakan secara angsuran.21 

Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

2. Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah 

Dasar Hukum Pembiayaan pada bank syariah adalah undang-undang 

Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa 

kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan diantaranya 

                                                             
20 Komariah, 2013, Hukum Perdata. Malang. UMM Press. Hlm 148 
21 Gemala dewi, 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia. 

Jakarta. Kencana. Hal. 78 
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adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 

Mudharabah, akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam 

penjelasan umum disebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan 

syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti 

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), 

jual beli (Murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah) dan jasa 

lainnya (rahn, sharf, dan kafalah) telah menjadikan bank syariah lebih 

dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, 

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna’; 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 

Untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 
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dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil. Akad yang sering digunakan antara lain akad 

murabahah dan musyarakah.  

Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank 

sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai 

investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra 

usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian 

pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta 

dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. 

Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai 

kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan 

keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi 

keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi 

modal yang mereka sertakan.  Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung 

bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. 

Musyarakah merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha 

yang dibiayai bersama terus beroperasi.22  

Sedangkan Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual 

beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan 

(margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. 

Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil. Murabahah 
                                                             

22 Ascarya, dan Diana Yumanita, 2005, Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Ke bank 
sentralan Nomor 14, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan, Jakarta, 
Hal.22 
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dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada 

hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam 

Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli 

biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya (Usmani, 1999). 

Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh 

perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga 

menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai 

pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian 

menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. 

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari 

secara tunai maupun cicil.23 

3. Syarat Sah Akad Pembiayaan pada Bank Syariah   

Menurut Kamus Hukum arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau 

dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad 

merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau 

lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad 

adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara’, 

yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu, 

pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan 

antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang 

menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama 

                                                             
23 Ibid. Hal.28 
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mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan 

pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling 

menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu 

akad.24 

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang hidup dalam Al-

Quran Surat al-Maidah (5):1, yang artinya: “Hai orang-orang yang 

beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu.” Dalam 

Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. 

Rukun dapat dipahami sebagai unsur essensial yang membentuk akad, 

yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari:25  

a. Ijab dan Qabul (Shighat al-aqaad), yaitu penawaran dan 

penerimaan. harus disampaikan secara lisan atau tertulis sehingga 

dapat menimbulkan akibat hukum. Suatu perikatan atau perjanjian 

akan sah dan mengikat para pihak apabila ada kesepakatan 

(antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yakni ijan dan qabul. 

b. Subjek Akad (Al-Muta’aqidain/al-‘aqidain), yaitu pihak yang 

berakad, pihak yang berakad terdiri dari paling sedikit dua orang 

yang harus sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum sendiri. 

c. Objek Akad (al-Ma’aqud alaih/mahal a-aqad), yaitu objek akad 

harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad 

                                                             
24 Burhanuddin, 2011. Hukum Bisnis Syari’ah. Yogyakarta. UII Press. Hal.76 
25 Bagya Agung Prabowo, 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah. Yogyakarta. UII Press. Hal. 56-57 
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diadakan, dibenarkan oleh syara’, dapat ditentukan dan diketahui, 

serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. 

d. Tujuan Akad (Maudhu’ al-aqaad), yaitu harus ada pada saat akad 

akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan 

dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat 

pada ketidakabsahan sari perjanjian yang dibuat. 

Jadi sahnya suatu akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya 

rukun dan syarat akad, sedangkan syarat sahnya akad adalah:26 

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya 

bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang 

melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan 

hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada 

kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau 

melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila 

isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum 

(hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya 

batal demi hukum. 

b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam 

hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian 

tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak 

haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu 

                                                             
26 Abdul Manan, 2011. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal. 60-61 
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masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau 

dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas 

masingmasing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan 

dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya 

perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila 

tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian. 

c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang 

diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi 

isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya 

kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka 

perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat 

pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang 

mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian 

haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah 

mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang 

ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hampir sama dengan perjanjian 

menurut KUHPerdata, menurut hukum Islam perjanjian juga 

berdasarkan kata sepakat, dengan syarat objek perjanjian haruslah 

berwujud pada saat akad dilaksanakan. 

C. Tinjauan Umum Tentang Legal Risk (Risiko Hukum) 

1. Pengertian Legal Risk 

Risiko Hukum (Legal Risk) adalah risiko yang berasal dari 
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ketidakpastian tindakan hukum atau ketidakpastian dalam 

menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum atau 

peraturan27. Dalam penjelasan pasal 5 huruf e Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan  Nomor 65 /POJK.03/2016  Tentang  Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum Syariah  dan Unit Usaha Syariah dijelaskan 

juga bahwa risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, 

seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan 

yang tidak sempurna. Risiko hukum juga berkaitan dengan 

kemungkinan munculnya upaya hukum oleh pihak tertentu kepada 

perusahaan yang dapat mengancam kesehatan, bahkan kelangsungan 

perusahaan.28 

2. Bentuk-bentuk Legal Risk 

Identifikasi risiko merupakan tahap awal untuk memahami 

bentuk-bentuk dan karakter risiko hukum yang terdapat dalam 

proses persetujuan pemberian kredit perbankan. Pada umumnya, 

berdasarkan pengalaman dan penelaahan catatan-catatan hasil 

temuan satuan kerja audit internal suatu bank, risiko hukum dalam 

proses persetujuan pemberian kredit dikategorikan ke dalam 2 (dua) 

bentuk, yaitu:29 

                                                             
27 Ferry N Idroes dan Sugiarto, 2006. Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks 

Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Cet.I. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal.140  
28 Bramantyo Djohanputro, 2008. Manajemen Resiko Korporat. Jakarta. PPM. Hal.168 
29 Nurul Hanun, 2008. Pengelolaan Resiko Hukum (Legal Risk) Di Bidang Perkreditan 

Perbankan Dalam Proses Penerapan Manajemen Resiko (Risk Management).Thesis. Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia 
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a. risiko hukum yang dapat diidentifikasikan, diukur dan bahkan 

dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal 

proses pemberian kredit dilakukan; dan 

b. risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, bahkan 

sejak awal risiko tersebut tidak dianggap sebagai suatu bentuk 

risiko hukum, yang harus diwaspadai, sehingga di kemudian hari 

bisa menimbulkan efek kerugian (potensial loss) yang cukup 

besar, baik secara materiil maupun yang berkaitan dengan 

reputasi bank. 

Potensial Loss secara materiil yang dimaksud adalah 

kerugian yang akan diderita bank jika kredit bermasalah (non-

performing loan) sudah dalam status hapus buku, dimana kerugian 

tersebut telah diakui. Meskipun masih ada usaha penagihan, tetapi 

hasil yang didapat melalui penagihan tersebut belum tentu maksimal 

dan tidak bisa seutuhnya mengembalikan dana kredit yang telah 

disalurkan. 

Kerugian materiil yang diperhitungkan di sini adalah 

kerugian yang menimbulkan status defisit bagi bank dan akibat yang 

paling ekstrim adalah kerugian tersebut akan memakan porsi modal 

bank. Hal ekstrim tersebut dapat terjadi apabila kondisi non-

performing loan yang ada di bank tidak segera diantisipasi dengan 

baik, terutama antisipasi terhadap risiko hukum dalam proses 

pemberian kredit. 
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Bentuk risiko-risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan 

sejak awal proses pemberian kredit, antara lain adalah: 

1. risiko-risiko hukum yang dianggap tidak dominan, tetapi sangat 

berpotensi untuk terjadi di kemudian hari, seperti misalnya 

mengenai adanya kebijakan internal bahwa seluruh fotokopi 

dokumen yang berkaitan dengan legalitas usaha debitur harus 

disesuaikan dengan dokumen aslinya dan wajib distempel “sesuai 

asli”, tetapi dalam praktek kebijakan tersebut sering diabaikan 

dan yang sering terjadi adalah dokumen legalitas debitur 

langsung distempel “sesuai asli” tanpa diperiksa lagi 

keabsahannya; 

2. selain itu risiko hukum juga masih dapat terjadi, walaupun 

dokumen- dokumen yang sudah sempurna baik fisik maupun 

bentuk pengikatannya, biasanya berkaitan dengan masalah 

perubahan peraturan hukum yang berlaku (regulasi). 

3. Standart Penilaian Legal Risk Menurut Otoritas Jasa Keuangan 
dan Undang-Undang Perbankan 
 
a. Standart Menurut Otoritas  Jasa Keuangan 

Penilaian risiko hukum menggunakan 13 parameter/indikator 

yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran I.1.e dari Surat 

Edaran OJK Nomor : 04/SEOJK.03/2017, dengan sebagian 

cuplikannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

No Indikator Keterangan 
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1. Faktor Litigasi a) Besarnya nominal gugatan 

yang diajukan atau estimasi 

kerugian yang mungkin 

dialami oleh bank akibat 

dari gugatan tersebut 

dibandingkan dengan 

modal bank. 

b) Besarnya kerugian yang 

dialami oleh bank karena 

suatu putusan dari 

pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum 

tetap dibandingkan dengan 

modal bank. 

c) Dasar dari gugatan yang 

terjadi dan pihak yang 

tergugat/menggugat bank 

dalam suatu gugatan yang 

diajukan serta tindakan dari 

manajemen atas suatu 

gugatan yang diajukan. 

d) Kemungkinan timbulnya 

gugatan yang serupa 

Litigasi dapat terjadi 

karena adanya gugatan 

dari pihak ketiga kepada 

bank maupun gugatan 

yang diajukan kepada 

pihak ketiga. Gugatan 

tersebut pada dasarnya 

menimbulkan biaya yang 

dapat merugikan kondisi 

bank. 
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karena adanya standar 

perjanjian yang sama dan 

estimasi total kerugian 

yang mungkin timbul 

dibandingkan dengan 

modal bank. 

2. Faktor Kelemahan 

Perikatan 

a) Tidak terpenuhinya syarat 

sahnya perjanjian. 

b) Terdapat kelemahan 

klausula perjanjian 

dan/atau tidak terpenuhinya 

persyaratan yang telah 

disepakati. 

c) Pemahaman para pihak 

terkait dengan perjanjian, 

terutama mengenai risiko-

risiko yang ada dalam 

suatu transaksi yang 

kompleks dan 

menggunakan istilah-istilah 

yang sulit dipahami atau 

tidak lazim bagi 

masyarakat umum. 

Kelemahan perikatan 

yang dilakukan oleh bank 

merupakan sumber 

terjadinya permasalahan 

atau sengketa di kemudian 

hari yang dapat 

menimbulkan potensi 

risiko hukum bagi bank. 
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d) Tidak dapat 

dilaksanakannya suatu 

perjanjian baik untuk 

keseluruhan maupun 

sebagian. 

e) Keberadaan dokumen 

pendukung terkait 

perjanjian yang dilakukan 

oleh bank dengan pihak 

ketiga. 

f) Pengkinian dan review dari 

penggunaan standar 

perjanjian oleh bank 

dan/atau pihak independen. 

g) Penggunaan pilihan hukum 

Indonesia atas perjanjian 

yang diadakan oleh bank 

dan juga penggunaan 

forum penyelesaian 

sengketa. 

3. Faktor 

Ketiadaan/Perubahan 

Perundang-

a) Jumlah dan nilai nominal 

dari total produk bank yang 

belum diatur oleh peraturan 

Ketiadaan peraturan 

perundang-undangan 

terutama atas produk yang 
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Undangan  perundang-undangan 

secara jelas dan produk 

tersebut cenderung 

memiliki tingkat 

kompleksitas yang tinggi, 

dibandingkan dengan 

modal yang dimiliki bank. 

b) Penggunaan best 

practice atas suatu standar 

perjanjian yang biasa 

digunakan oleh bank masih 

mengacu pada perjanjian 

yang belum terkini 

walaupun telah ada 

perubahan best 

practice atau peraturan 

perundang-undangan. 

dimiliki bank atau 

transaksi yang dilakukan 

bank akan mengakibatkan 

produk tersebut menjadi 

sengketa dikemudian 

harinya sehingga 

berpotensi menimbulkan 

risiko hukum. 

 

Berdasarkan  penjelasan pasal 5 huruf e Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan  Nomor 65 /POJK.03/2016  Tentang  Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum Syariah  dan Unit Usaha Syariah dijelaskan 

juga bahwa risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti 
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tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang 

tidak sempurna. 

b. Standart Menurut Undang-Undang Perbankan 

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 

dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking 

merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di 

Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, 

sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Prinsip kehati- hatian tersebut tercermin dalam kebijaksanaan 

pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, 

profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.30 Pada umumnya 

setiap bank melakukan penilaian 5C yaitu berbagai penilaian atas kondisi 

nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek risiko atau yang lebih 

dikenal dengan identifikasi risiko yang mungkin timbul, disertai dengan 

penjelasan yang lengkap. Penilaian membantu manajemen dalam 

mengambil keputusan atas permohonan kredit.31  

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, 

kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-

undangan,dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang 

                                                             
30 Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. 

Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.  Hal. 245 
31 Ade Arthesa, 2006. Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank. Jakarta. PT Indeks 

kelompok Gramedia. Hal. 170 
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5C ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran 

yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan 

perbankan yang semakin dinamis dan kompleks. Bank harus melakukan 

penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan kredit dengan 

berpedoman kepada prinsip 5C. Pemberian kredit/pembiayaan kepada 

seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus 

terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. Kelima prinsip 

tersebut adalah:  

a. Character  

Yaitu sifat atau watak calon nasabah merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. 

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam 

termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu 

memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi 

utangnya pada waktu yang ditetapkan. Calon peminjam harus 

mempunyai reputasi yang baik.32 Menurut veithzal Rivai dan Andria 

Permata Veithzal alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran 

tentang karakter dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara 

antara lain:33 

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;  

                                                             
32 Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, 2008. Manajemen Perkreditan Bank Umum: teori, 

masalah, kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung. ALFABETA. 
Hal. 81 

33 Veithzal rivai, Andria Permata Veithzal, 2006. Credit Management Handbook. Jakarta. 
PT Raja Grafindo Persada. Hal. 290 
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2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya;  

3) Meminta bank to bank information;  

4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon 

nasabah berada; 

5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi;  

6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-

foya.  

b. Capacity  

Pihak bank harus mengetahui kemampuan calon nasabah dalam 

membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola 

bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. Calon debitur dikatakan mampu membayar fasilitas 

kreditnya kelak, apabila dalam laporan keuangan hasil analisis dari 

penghasilan yang dikurangi pengeluaran bulanan diketahui adanya 

kelebihan dari penghasilan calon debitur bagi pembayaran. 

Kemampuan nasabah ini bisa dikaitkan pula dengan rasio kredit, rasio 

kredi adalah komponen penting bank dalam mengambil keputusan. 

Rasio kredit adalah nilai perbandingan antara penghasilan (gaji) dan 

total jumlah hutang yang dimiliki oleh nasabah. Para ahli keuangan 

menyarankan rasio kredit lebih baik tidak lebih dari 40% dari total 

penghasilan. Jumlah tersebut adalah batasan maksimal seseorang 

dalam memiliki hutang. Sementara batasan aman maksimal bank 
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dalam menilai layak atau tidaknya rasio kredit seseorang adalah 

kuranng dari 30% dari penghasilannya. Semakin besar rasio kreditnya 

maka semakin kecil kemungkinan pengajuan kredit disetujui oleh 

bank.34 

 Untuk mengetahui sampai dimana Capacity calon nasabah, bank 

dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap 

nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat dokumen-

dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan yang ada tentang 

pengalaman-pengalaman kredit yang telah dilakukan. Sementara 

dalam menghadapi calon nasabah baru yaitu dengan cara melihat 

riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan 

latihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja dimasa yang lalu. 

Serta melihat pada pembukuan atau laporan keuangan dari calon 

nasabah tersebut.  

c. Capital  

Capital adalah jumlah dana/modal yang dimiliki oleh calon 

nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu 

semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan 

usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 

Modal yang dimiliki oleh calon debitur diukur dari laporan keuangan 

calon debitur, laporan keuangan tersebut berisi penghasilan debitur 

dikurangi biaya hidup perbulan. Penilaian atas besarnya modal sendiri 

                                                             
34 Edi Putra Tje’aman, 1994. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta. 

Liberty. Hal. 23 
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merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai 

tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal 

yang diperlukan. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat 

kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan 

usahanya.35 Capital ditentukan dari besarnya modal pengusaha yang 

telah digunakan sebelum pembiayaan, semakin besar modal yang 

digunakan maka semakin yakin pula bank dalam memberikan 

pembiayaan.36 

d. Collateral   

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank 

untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah 

terhadap bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis lokasi, 

bukti pemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap Collateral 

ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:  

1) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan 

diagunkan.  

2) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat 

yuridis untuk dipakai sebagai jaminan. Agunan yang dianggap 

paling aman adalah agunan setara uang tunai, yaitu setoran jaminan 

                                                             
35 Veithzal rivai, Andria Permata Veithzal, 2006. Credit Management Handbook. Jakarta. 

PT Raja Grafindo Persada. Hal. 290  
36 Wawancara dengan Sri Astutik, SE, Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bumi Rinjani Kota Batu. Tanggal 23 November 2017 pukul 10.00 WIB. 
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giro, tabungan, atau deposito pada bank yang mempunyai 

pinjaman. Sedangkan agunan yang paling umum diserahkan debitur 

adalah tanah dan bangunan.37 

e. Condition of Economy  

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi 

sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor ekonomi masing- 

masing. Apakah usaha dari calon nasabah tersebut bisa bertahan 

apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindarkan oleh 

semua sektor ekonomi. Pengambilan keputusan yang baik harus 

dilakukan secara cermat dalam melakukan penilaian kredit sedetail 

mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk 

mendapat gambaran mengenai kondisi ekonomi perlu diadakan 

penelitian mengenai hal-hal antara lain:  

1) Peraturan-peraturan pemerintah;   

2) Situasi politik dan perekonomian dunia;  

3) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.  

Maksud dari penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakkan 

kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan 

dikemudian hari seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan total 

kreditnya, sehingga baik pihak bank maupun para nasabah dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan tidak merugikan kepada salah satu pihak. 

                                                             
37 Ferry N Idroes dan Sugiarto, 2006. Manajemen Resiko perbankan:Dalam Konteks 

Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 98 
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Dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan 

analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk 

memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak 

menerima fasilitas pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan 

berdampak buruk pada kesehatan bank. Landasan yang mengatur 

tentang penyaluran kredit dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga 

terdapat dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang 

terdapat dalam pasal 8 yaitu dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib 

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat 

dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di 

perjanjikan. 

 Dalam Undang-undang tersebut secara eksplisit tersirat anjuran 

penggunaan analisis 5C. Dalam Undang-undang Perbankan syari’ah 

juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip 5C yaitu Pasal 

2 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syari’ah, pasal 23 dan pasal 34-40 Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syari’ah. 
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D. Tinjauan UmumTentang Jaminan dalam Pembiayaan Bank Syariah 

1. Pengertiian Jaminan 

Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam pasal 

1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang 

ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak 

merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. 

Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas 

pinjaman yang diterima. Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan adalah 

jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah 

dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 

Fasilitas.  

 Dalam tatanan dasar hukum islam, jaminan lebih dikenal dengan 

istilah “ar-rahn, yaitu perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan 

barang sebagai tanggungan utang”. Secara etimologi, ar-rahn berarti 

tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan atau keharusan.38 

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat 

dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non 

bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda 

                                                             
38 Masjfuk Zuhdi, 2001. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta. Gramedia 

Group. Hal. 117 
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yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat benda jaminan yang 

baik adalah:39 

a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukannya; 

b. Memberikan kedudukan mendahulukan kepada pemegangnya; 

c. Mengikuti objek yang dijaminkan; 

d. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas; 

e. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya; 

f. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu mudah 

diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit.  

2. Pengikatan Jaminan dalam Pembiayaan pada Bank Syariah 

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan,kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank 

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang sehat.  

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

                                                             
39 Salim HS, 2005. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, edisi  II. Jakart. Raja 

Grafindo Persada. Hlm 27-28 
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yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

sebelum memberikan kredit, bank harus belakukan penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha 

dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur 

pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat 

diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan 

utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang 

dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.40 

Pada praktik bank syariah, ketentuan pengikat pada 

jaminan/agunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan 

yang dipraktikan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum 

adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal 

tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan UU No. 21 Tahun 2008 tetang 

Perbankan Syariah sebagai lex specialis derogat legi generalis, maka 

setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan 

syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka, ketentuan 

penggolongan jaminan hingga pengikat jaminan dalam bank syariah juga 

menggunakan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di bank 

konvensional.41 

Fungsi jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan dan 

prospek usaha yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan immateril 

                                                             
40 Ifa Latifa Fitriani. 2017. Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan 

Kredit Bank Konvensional. Yogyakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47 No. 1. Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

41 Ibid 
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berfungsi sebagai first way out, diharapkan pengelola dapat memperoleh 

pendapatan guna memenuhi pembiayaannya. Sedangkan fungsi jaminan 

pembiayaan berupa agunan bersifat materil sebagai second way out ketika 

debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasannya.42 

Dalam hukum perdata di Indonesia, jaminan yang bersifat 

kebendaan dapat dikenakan pengikat berupa hak tanggungan untuk tanah 

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Gadai, Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Hipotik. 

1. Hak Tanggungan 

Pada tanggal 9 April 1996 diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-

Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang selanjutnya disebut dengan 

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Undang-undang ini 

merupakan Undang-undang yang penting bagi seluruh sistem hukum 

perdata yang berkenaan dengan sistem pemberian kredit. Menurut 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan 

definisi Hak Tanggungan sebagai berikut:  

“ Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”  

                                                             
42 Wangsawidjaja Z, 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 

Hal. 290-291  
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Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa Hak Tanggungan 

adalah identik dengan hak jaminan, yang bilamana dibebankan atas 

tanah Hak Milik, tanah Hak Guna Bangunan dan/atau tanah Hak Guna 

Usaha memberikan kedudukan utama kepada kreditor-kreditor 

tertentu yang akan menggeser kreditor lain dalam hal si berhutang 

(debitor) cidera janji atau wanprestasi dalam pembayaran hutangnya, 

dengan perkataaan lain dapat dikatakan bahwa pemegang hak 

tanggungan pertama lebih Preferent terhadap kreditor-kreditor 

lainnya. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 6 UUHT, yang 

mengatakan bahwa apabila debitor cidera janji (wanprestasi), 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan 

umum, serta mengambil hasil penjualan objek hak tanggungan 

tersebut untuk pelunasan hutangnya. 

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 

Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang 

memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat 

(1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996. Sertifikat Hak 

Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial 
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yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang 

hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan 

dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. 

Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Eksekusi dimulai 

dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani 

dengan Hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah 

yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan 

kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah 

tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, 

dan bebas dari semua beban kepada pembeli lelang.43 

2. Fidusia 

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia sudah menggunakan istilah “Fidusia”.Dengan demikian, 

istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum 

kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa 

Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara 

kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan 

                                                             
43 Mahkamah Agung RI, 2008. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 

Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007. Mahkamah Agung RI. Jakarta. Hal. 90-
92. 
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istilah lengkapnya yaitu fiduciare eigendom overdracht, sedangkan 

dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut fiduciary 

transfer of ownership.44 

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang 

bersifat kebendaan baik utang yang telah ada maupun utang yang akan 

ada, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai 

jaminannya tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak 

bergerak dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda 

objek jaminan hutang tersebut kepada debitur dengan jalan pengalihan 

hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur kemudian 

pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas 

benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (fiduciary). 

Dalam konteks ini, apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia 

sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan 

atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. 

Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek 

fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil 

untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan 

kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. 

Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia 

ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih 

                                                             
44 Munir Fuadi II, 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta. Erlangga. Hal. 101 
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berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan 

tersebut.45 

Karena itu, prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

1. Meskipun hukum positif di Indonesia menganut teori kepemilikan 

(title theory), tetapi unsur-unsur teori penjaminan (lien theory) 

juga tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi secara 

riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan 

saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 

2. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, 

tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya.  

3. Kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferens.  

4. Berlaku prinsip droit de suite. Dalam konteks ini, suatu jaminan 

fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, 

kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah.  

5. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (accessoir), dengan 

konsekuensi antara lain :  

a. Jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu 

perjanjian utang piutang.  

b. Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun 

hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali 

kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.  

                                                             
45 Ibid. Hal. 102 
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c. Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak 

lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.  

6. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru 

ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.  

7. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas 

jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi 

fidusia.  

8. Jika hasil penjualan eksekusi barang fidusia melebihi jumlah 

utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada 

pemberi fidusia.  

9. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada 

maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari.  

10.  Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun 

benda yang baru akan ada di kemudian.  

11.  Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang 

terletak di atas tanah milik orang lain.  

12. Pemberi jaminan fiduisia haruslah pihak yang memiliki 

kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia .  

13. Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (onsplitsbaarheid). 

Dalam konteks ini, meskipun fidusia dapat diikat untuk beberapa 

kreditur sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian kreditur 

dalam suatu pembiayaan sindikasi) tetapi benda objek jaminan 

fidusia dari satu fidusia untuk seluruh kreditur tersebut tidak 
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dapat dibagi-bagi maksudnya, menentukan bahwa bagian tertentu 

dari objek jaminan adalah untuk kreditur tertentu juga.  

14. Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah ataupun 

digabung. Maksudnya, setelah diikatnya satu jamninan fidusia 

terhadap satu atau lebih objek jaminan fidusia, maka di kemudian 

hari fidusia tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau 

tidak dapat dipecah menjadi dua atau lebih fidusia di kemudian 

hari digabung menjadi satu.  

15. Berlaku asas publisitas yaitu suatu jaminan fidusia harus didaftar 

ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat dilihat oleh publik.  

16. Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu dari 

pada fidusia yang tidak didaftarkan. 

17. Tidak boleh dieksekusi secara mendaku artinya benda objek 

jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi menjadi langsung milik 

kreditur, meskipun diperjanjikan seperti itu oleh para pihak. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia,yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 

benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam 

dagangan,piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang 

dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), 
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Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah :46 

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum  

2. Dapat berupa benda berwujud.  

3. Benda berwujud termasuk piutang.  

4. Benda bergerak.  

5.Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak 

Tanggungan ataupun hipotek.  

6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.  

7. Dapat atas satu satuan jens benda.  

8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.  

9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia  

10. Benda persediaan. 

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia 

dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan 

pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun 

diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas 

publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya 

mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Pendaftaran 

Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia. Saat ini pendaftaran jaminan fidusia dipermudah 

prosesnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

                                                             
46 Ibid. Hal. 23 
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21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yakni secara elektronik. 

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata 

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila 

debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual 

Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 

Yang dimaksud dengan ”kekuatan eksekutorial” adalah langsung 

dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta 

mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini 

merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia. 

 


