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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia 

adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud 

dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 

42 tahun 1999 yaitu : 

“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 dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan 
gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya 

fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap 

suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak 

milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan 

sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan 

dari kreditur. 
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b. Sifat Jaminan Fidusia 

1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir, 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan 

perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” 

2) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite). 

3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang 

berkepentingan. 

4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi 

dapat dilakukan melalui lembaga parate executie. 

5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak 

preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan 

terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagimana diatur 

dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

 

2. Pembebanan Jaminan Fidusia 

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU 

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi : 

(1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris 

dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 
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(2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:14 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi 

nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan 

tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan. 

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam 

perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia. 

c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup 

dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan 

mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek 

jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-

ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau 

portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia 

dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. 

d. Nilai penjaminan. 

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang 

dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan 

                                                           
14 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hal. 135. 
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penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris 

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli 

warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat 

dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek 

jaminan fidusia. 

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia 

dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun 

harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya 

fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab 

menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. 

Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran 

Fidusia.15  

 

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi 

penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai 

benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang 

didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena 

kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. 

                                                           
15 Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34. 
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Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam 

pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan 

bahwa : 

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tetap berlaku. 

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia 

dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II 

(kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia 

wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tingkat Provinsi. 

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia 

ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya 

melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan 

fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999) 

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia 

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta Jaminan Fidusia. 

c. Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia. 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

e. Nilai penjaminan. 

f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
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Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan 

Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia 

pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan 

fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendafatran Fidusia di Kantor Wilayah 

Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat 

Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan 

Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia. 

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. 

Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu 

mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jamianan Fidusia ini 

dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan 

dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para 

pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan  Fidusia yang menyatakan bahwa : 

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan 
pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui 
setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau 
wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan 
Fidusia kepada Menteri.  
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(2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. Nomor dan tanggal sertifikat Jamianan Fidusia yang akan diperbaiki. 

b. Data perbaikan.  

c. Keterangan perbaikan. 

(3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melampirkan: 

a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki. 

b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. 

c. Salinan akta Jamianan Fidusia. 

 
Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia 

diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015). 

 

4. Hak Preferensi Pemegang Fidusia 

Ketentuan KUHPerdata dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk 

didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada 

kreditur pemegang: 

a. Hipotik (untuk kapal laut 

b. Gadai 

c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah) 

d. Fidusia 
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Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat 

(2) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia 

untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak 

preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, 

telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi 

dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”  

Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka 

penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya 

yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia dan jika masih ada sisa, 

maka akan diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai 

kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan fidusia, 

maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak preferensi diberikan kepada hak yang 

lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada 

penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:16 

a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir 

tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua. 

b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak 

terdaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia diangap lahir 

setelah didaftarkan. 

                                                           
16 Ibid, hal. 42-43. 
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c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang No. 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

 

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia 

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan 

pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pasal 19 UUJF ini berbunyi: 

(1) Pengalihan hak atas piutangyang dijamin dengan fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia 

kepada kreditur baru. 

(2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada 

Kantor Pendaftaran Fidusia. 

 
Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang 

dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang 

dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau 

menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang 

dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada 

penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan 

pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia.17 

                                                           
17 Salim H.S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal. 87-88. 
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Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban 

penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan 

hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi 

fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 

kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia 

tetap mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan 

siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian  dari ketentuan ini adalah 

bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang 

menjadi obyek jaminan fidusia.18 

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang 

yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala 

hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya 

kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang 

dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi 

jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana 

diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, yaitu: 

a. Hapusnya hutang yang dijaminkan secara fidusia.  

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena 

pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat 

kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka 

                                                           
18 Ibid, hal. 88. 
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adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, 

maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan 

hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti 

hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. 

Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :  

1) Utang yang telah ada; 

2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjajikan 

dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang 

dikenal dengan istilah ”kontijen”, misalnya utang yang timbul dari 

pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor 

dalam rangka pelaksanaan garansi bank. 

3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 

memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas 

pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan 

dikemudian. 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. 

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia, 

maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh 

penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai 

yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan 

atau melepaskan haknya. 
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c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya 

benda jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim asuransi. 

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan 

menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut 

diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.19 

 

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi 

kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk 

memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia 

mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya 

hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri 

dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan 

diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor 

Pendaftaran Fidusia, yaitu: 

a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku 

daftar fidusia. 

b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari 

buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat 

                                                           
19 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op,Cit,. hal 156-157. 
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keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang 

bersangkutan tidak berlaku lagi.”20   

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan 

fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia 

sebagai perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu 

perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan 

apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia 

karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak 

penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan 

haknya.  

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia 

juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika 

obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu 

sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, 

karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia 

meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia tidak menghapus klaim asuransi. 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib 

diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran 

                                                           
20 Ibid, hal. 88-89 
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Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, 

pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari 

ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Apabila 

terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan 

fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas 

perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.  

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia 

melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia 

dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan 

Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur 

tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau 

pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan 

Jaminan Fidusia. 

 

6. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia 

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi 

dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar 

terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun 

dalam hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), jika 

debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak 

untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) 

terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.  
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Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai 

dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak 

memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya 

sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.  

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, 

sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur 

cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.  

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 

UUJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 

cara:  

a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia. 

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil 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. 

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang 

jaminan fidusia, yaitu :  

a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap 

lunas.  
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b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib 

mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.  

c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia 

tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.21 

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UUJF, 

tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa 

lewat gugatan biasa ke pengadilan.22  

Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady 

berpendapat, walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak kreditur tidak 

menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan. 

Sebab keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk 

meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah ketentuan yang 

dalam hukum acara umum.23 

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF maka ada larangan tegas 

sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan 

eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara 

yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

dan 31, batal demi hukum.  

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima 

                                                           
21 Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana,  
hal. 187 
22 Munir Fuady, op. cit., hal. 62. 
23 Ibid, hal. 63. 
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fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila 

perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu 

pada Pasal 30 UUJF, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib 

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka 

pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 

dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan 

hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal 

hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban 

mengembalikan kepada debitur. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen 

1. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan 

a. Pengertian Lembaga Pembiayaan 

Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang 

lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting 

dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana 

pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan 

dalam bnetuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyarakat melaui deposito tabungan, giro dan 

surat sanggup bayar (non deposit taking).24 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 

Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

                                                           
24 Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 1. 



38 

 

lembaga pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan perusahaan pembiayaan adalah “Badan usaha yang khusus 

didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, 

Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.” 

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dalam pengertian 

lembaga pembiayaan terdapat unsur sebagai berikut, yaitu:25 

1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan 

untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 

lembaga pembiayaan. 

2) Kegiatan pembiayaan, melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara 

membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 

3) Penyediaan dana, perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan. 

4) Barang modal, barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau 

barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya. 

5) Tidak menarik dana secara langsung (non deposite taking), artinya 

tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, 

deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk 

dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi 

kreditornya. 

                                                           
25 Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2. 
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6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu 

tempat, yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 

sama. 

Selain itu, dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, juga dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “Badan 

usaha diluar Bank dan Lembaga  Keuangan Bukan Bank yang khusus 

didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha 

Lembaga Pembiayaan.” 

 

b. Peranan Lembaga Pembiayaan 

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang 

lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting 

dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga ini dilakukan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang  modal dengan tidak menarik dana secara 

langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan 

surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang 

penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang 

potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. 

Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi ataupun 

badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. 

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif 
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karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain 

yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, 

dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua 

pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis 

sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan 

oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang 

tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. 

26Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan 

masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang 

umum dialami oleh pelaku usaha yaitu faktor permodalan. 

 

c. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan 

Untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan, maka 

perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk 

Persoroan Terbatas (PT) atau Koperasi.27 Menurut Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud 

dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan 

berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal 

tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

                                                           
26 Ibid., hal. 2-3 
27 Ibid, hal. 4. 
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Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) unsur pokok 

Perseroan Terbatas, yaitu:28 

1) Perseroan Terbatas merupakan suatau badan hukum. 

2) Didirikan berdasarkan perjanjian. 

3) Menjalankan kegiatan usaha tertentu. 

4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. 

5) Memenuhi persyaratan undang-undang. 

 

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi unsur-unsur atau 

karakteristik suatu badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, yakni organisasi teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai 

tujua sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. PT ini memperoleh status badan hukum sejak akta 

pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

d. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan  

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 

20 Desember 1988 (Pakdes 1988) mulai diperkenalkan usaha lembaga 

pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi 

meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Pakds 1988 tersebut dituangkan 

dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan dan 

                                                           
28 Ibid, 
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Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.29 

Adanya Keppres No. 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga 

pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:30  

1) Sewa guna usaha (leasing) 

2) Modal ventura (ventura capital) 

3) Anjak piutang (factoring) 

4) Pembiayaan konsumen (consumer finance) 

5) Kartu kredit (credit card) 

6) Perdagangan surat berharga (securities company) 

Melihat lingkup bidang usaha perusahaan pembiayaan yang 

jenisnya beragam tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan 

lebih dari satu kegiatan sering pula disebut multi finance company. 

 

2. Tinjauan Tentang Pembiayaan Konsumen  

a. Pengertian Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan 

yang dilakukan oleh perusahaan Finance, di samping kegiatan leasing, 

factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari pembiayaan 

konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Suatu istilah yang 

dipakai sebagai lawan dari kata produsen.  

                                                           
29 Ibid, hal. 6. 
30 Ibid, 
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Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai 

terjemahan dari istilah “Consumer Finance”. Pembiayaan konsumen ini 

tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (Cunsumer Credit). Hanya saja 

jika kredit konsumsi diberikan oleh bank sementara pembiayaan 

konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.  

Secara subtansial, pengertian pembiayaan konsumen pada 

dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. 

Abdurrahman, bahwa yang dimaksud kredit konsumen yaitu:31 “Kredit 

yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang 

konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjamanpinjaman 

yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang 

demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit 

dagang biasa maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat 

bunga yang lebih tinggi”. 

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut 

pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 

barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen 

sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda. Kredit 

                                                           
31 A. Abdurrahman, 1999, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, 
Jakarta, hal 242. 
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konsumsi pemberi kreditnya adalah pihak bank, sementara pembiayaan 

konsumen oleh perusahaan pembiayaan. 

Berdasarkan definisi di atas pula, Abdulkadir Muhammad dan 

Rilda Murniati (2000, hlm. 246) telah merinci unsur-unsur yang 

terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Subyek, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum 

pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen 

(kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, 

supplier). 

2) Obyek, yaitu barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai 

untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, 

kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan 

dan lain sebagainya. 

3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan 

antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, serta jual beli antara 

pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-

dokumen. 

4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan 

konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan 

konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. 

Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan 



45 

 

pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang 

kepada konsumen. 

5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan 

jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap 

konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk 

membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia 

berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen 

dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai 

angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan adalah berupa 

pengakuan hutang (promissory notes) dari konsumen.32 

 

b. Pentingnya Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga 

pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga 

ini tumbuh dan berkembang seiring dikeluarkannya pranata hukum 

berupa Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 

Meskipun demikian, dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen 

menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini juga ditunjukkan 

dengan adanya beberapa peraturan baru mengenai lembaga pembiayaan, 

yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang 

Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 

                                                           
32 Sunaryo, op.cit., hal. 96 
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Tentang Lembaga Pembiayaan. Pesatnya pertumbuhan bisnis 

pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat 

masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil, seiring 

dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke 

bawah.33 

Di samping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen 

juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber 

pembiayaan lain, sehingga mereka lebih menyukai dan memanfaatkan 

jasa pembiayaan konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda 

Murniati (2000, hlm. 250) ada 4 (empat) alasan yang mendorong 

perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu:34 

1) Keterbatasan Sumber Dana Formal 

Di dalam masyarakat sebenarnya sudah ada lembaga pembiayaan 

yang bernama perum pegadaian. Namun dalam lembaga pegadaian ini 

sistem pembiayaan yang diterapkan kurang fleksibel, ada keharusan 

menyerahkan barang jaminan, tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan 

masyarakat dan tidak menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. 

Kondisi tersebut berbeda dengan pembiayaan konsumen, dimana 

sistem pembiayaannya fleksibel, tidak memerlukan penyerahan 

barang jaminan, menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen, 

jumlah pembayaran setiap angsuran relatif kecil, sehingga terasa 

                                                           
33 Ibid, hal. 102 
34 Ibid, hal. 103 
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sangat meringankan konsumen. Hal inilah yang mendorong akan arti 

pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan konsumen bagi 

masyarakat. 

2) Koperasi simpan Pinjam Sulit Berkembang 

Koperasi Simpan pinjam (kredit) sebenarnya merupakan salah satu 

bentuk pembiayaan konsumen yang tepat bagi masyarakat lapisan 

bawah berpenghasilan rendah. Koperasi ini membeli barang-barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen langsung dari pemasok secara tunai, 

kemudian dijual secara kredit (angsuran) kepada masyarakat 

konsumen. Namun, dalam kenyataannya koperasi simpan pinjam 

(kredit) belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen. Hal 

ini dipengaruhi oleh berbagai sebab, antara lain: 

a) Manajemen koperasi ditangani oleh orang-orang yang tidak 

profesional, kalaupun profesional masih bermental individualis, 

tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan 

bersama. 

b) Pembinaan dan pengawasan koperasi lebih menekankan pada 

keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya 

usaha (corporate culture). 

c) Apabila koperasi mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah 

yang cukup besar, ada kecenderungan untuk korupsi, dengan 

memanfaatkan modal koperasi untuk perusahaan pribadi.    
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Kondisi demikian ini yang mendorong arti pentingnya keberadaan 

lembaga pembiayaan konsumen bagi masyarakat konsumen yang 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen secara wajar. 

Penerapan sistem pembiayaan yang fleksibel, sesuai dengan tingkat 

kemampuan dan kebutuhan konsumen sulit tertandingi oleh koperasi 

yang serba tradisional dan tidak berbudaya usaha. 

3) Bank Tidak Melayani Pembiayaan Konsumen 

Konsumen umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang 

sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit ukuran kecil. Bank 

pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat 

konsumtif dan ukuran kecil. Di samping itu, bank selalu menerapkan 

prinsip jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini sulit dipenuhi oleh 

konsumen karena dirasakan berat. Keadaan ini menjadi dorongan 

terhadap keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan 

konsumen yang mampu menampung kebutuhan konsumen secara 

wajar. 

4) Pembiayaan Lintah Darat yang Mencekik 

Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh linta darat bersifat tradisonal  

dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan jauh melebihi batas 

kewajaran yang berlaku dalam dunia bisnis. Sistem penagihan yang 

sangat ketat dengan ancaman penarikan barang jika menunggak, 

sehingga merupakan momok yang sangat ditakuti oleh konsumen. 
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Memang disatu sisi lintah darat sebagai penolong konsumen, namun 

di sisi lain dia berfungsi sebagai pencekik leher konsumen.   

 

c. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen 

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang 

kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan 

konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok 

(Supplier), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) 

oleh Konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan 

konsemen, ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum 

pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsemen, 

konsemen, dan pemasok (Supplier).  

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang 

melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen 

dengan sistem pembayaraan angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan 

konsumen ini sesuai dengan Keppres No. 61 Tahun 1998 dan Perpres No. 

9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas 

atau Koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan 

pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor, yaitu pihak 

pemberi biaya kepada konsumen.  

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam keppres No. 61 Tahun 1988 

tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian, konsumen 
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tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. 

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan 

sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan 

konsumen.  

Pemasok (supplier) adalah penjual, yaitu perusahaan atau 

pihakpihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang 

dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-

barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (supplier) merupakan 

barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang 

elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. 

Pembayaraan atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen 

tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada 

pemasok (supplier).35 Selanjutnya, hubungan antara pihak-pihak dalam 

pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:36 

1) Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen.  

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan 

konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu 

dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar 

kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak 

terkait akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis 

selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad 

                                                           
35 Ibid, hal. 106 
36 Ibid, hal. 106-108 



51 

 

baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

(unilateral unavoidable).  

Kewajiban perusahan pembiayaan konsumen adalah 

menyediakan dana (kredit) kepada jonsumen sejumlah uang yang 

dibayarkan secara tunai kepada konsumen sejumlah uang yang 

dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang 

dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah 

membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai 

lunas kepada perusahaan pembiayaan konsemen. Apabila dana 

(kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok 

kepada konsumen, maka barang tersebut menjadi milik konsumen. 

Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka 

barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan 

kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan 

konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan 

demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam 

KUHPerdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain. 

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah 

menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala 

(angsuran) samapai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah 

menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang 

yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (supplier) untuk 

pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. 
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2) Hubungan antara Perusahaan Pembiyaan Konsumen dan Pemasok 

(Supplier)  

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan 

konsumen dan konsumen di mana terjadi hubungan kontraktual, di 

dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan 

pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan 

pembiayaan konsemen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang 

khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai 

pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah 

pembayaran atas barang-barang yang dibeli dari pemasok akan 

dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.  

Berkaitan dengan persyaratan tersebut apabila perusahaan 

pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak 

jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, 

maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen 

tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat 

mengugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan 

wanprestasi. 

3) Hubungan antara Konsumen dan Supplier 

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan 

menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh 

pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok 

(supplier) sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, 
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dalam transaksi pembiayaan konsemen ada 2 (dua) hubungan 

kontraktual, yaitu: 

a) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan 

konsumen dan konsumen;  

b) Perjanjian jual beli antara pemasok (supplier) dan konsumen. 

Uraian tentang perjanjian pembiayaan konsumen antara 

perusahan pembiayaan konsumen dan konsumen sudah dibahas diatas. 

Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok (supplier) terjadi 

karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli 

bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat bahwa pembayaraan 

atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan 

pembiyaan konsumen. Dengan demikian, apabila karena alasan apa 

pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen 

melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara 

tunai kepada pemasok (supplier), maka jual beli antara pemasok 

(supplier) dan konsumen akan dibatalkan (voidable).  

Karena hubungan antara pemasok (supplier) dan konsumen 

terjadi atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan tentang 

jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan 

dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud 

misalnya tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak 

pemasok (supplier) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan 

kewajiban layanan purnajual (after sale service). 
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d. Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen 

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan lembaga 

pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi konsumen 

untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala 

atau angsuran oleh konsumen. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen ini jelas mengandung risiko, karena pelunasan 

kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan konsumen 

dalam mengangsur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan 

konsumen. Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus 

mengamankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan 

beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen 

untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen. 

Syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen 

individu antara lain adalah:37 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

2) Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon konsumen; 

3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 

4) Pas foto; 

5) Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/karyawan. 

 

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi 

konsumen yang berupa perusahaan antara lain: 

                                                           
37 Ibid, hal. 109-111 
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1) Anggaran dasar perusahaan beserta semua perubahan dan 

tambahannya; 

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk 

menandatangani perjanjian; 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

4) Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); 

5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

6) Bank Statement. 

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut 

Budi Rachmat (2002, hlm.144) adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Permohonan 

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh 

konsumen ditempat kedudukan supplier/dealer penyedia barang 

kebutuhan konsumen. Supplier/dealer ini biasanya telah bekerja sama 

dengan perusahaan pembiayaan konsumen. 

2) Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan 

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen 

akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir 

aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap 

data dan informasi yang telah diterima. Selanjutnya dilakukan: 

a) Kunjungan ke tempat calon konsumen (plant visit), 

b) Pengecekan ke tempat lain (credit checking), dan 

c) Observasi secara umum/khusus lainnya. 
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Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah: 

a) Untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan akan 

kebutuhan barang konsumen; 

b) Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan konsumen, 

terutama harga kredibilitas pemasik/supplier, dan layanan purna 

jual; 

c) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran 

laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan. 

3) Tahap pembuatan custumer profile 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari 

perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer 

profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dari 

istri/suami, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, alamat kantor, 

kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan 

konsumen, dan lain-lain. 

4) Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite 

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan 

yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada kredit komite. 

5) Tahap keputusan kredite komite 

Keputusan kredite komite merupakan dasar bagi perusahaan 

pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. 

Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus 

diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui 
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maka oleh marketing department akan meneruskan ke tahap 

berikutnya.   

6) Tahap pengikatan 

Berdasarkan keputusan Kredite Komite, selanjutnya oleh Bagian 

Legal akan mempersiapkan pengikatan sebagagai berikut: 

a) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya; 

b) Jamina pribadi (jika ada); 

c) Jaminan perusahaan (jika ada). 

7) Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen 

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua 

belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan 

melakukan: 

a) Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan 

ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm 

purchase order dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan 

barang. 

b) Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan 

pembiayaan konsumen (dapat melalui supplier atau dealer). 

8) Tahap pembayaran kepada supplier 

Setelah barang modal diserahkan oleh supplier kepada konsumen, 

selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan 

pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, 
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perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Melakukan penutupan perjanjian asuransi ke perusahaan asuransi 

yang telah ditunjuk. 

b) Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian 

pembiayaan konsumen. 

9) Tahap penagihan/monitoring pembayaran. 

Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses 

selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini, collection 

department akan memonito pembayaran angsuran berdasarkan jatuh 

tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran 

yang telah disepakati. Di samping itu, juga akan dilakukan monitoring 

terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa 

berlakunya penutupan asuransi. 

10) Tahap pengambilan surat jaminan 

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada 

perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan 

konsumen akan mengembalikan kepada konsumen: 

a) Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice).  

b) Dokumen lainnya (jika ada). 

 

 



59 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum 

1. Pengertian Efektivitas Hukum 

Jika melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali 

berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas 

dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana 

aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Jika suatu aturan hukum ditaati 

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan 

dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.38 Lebih lanjut 

Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional 

dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak 

hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri 

mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski 

dan Soerjono Soekamto. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas 

pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori 

efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi: 

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain 

oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu 

hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-

alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi 

oleh suatu negara. 

                                                           
38 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, hal. 375 
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b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang 

tidak ada. 

c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.39 

 

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam 

masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu masyarakat 

modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan 

masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, 

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam 

masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, 

sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem 

ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal 

alat-alat kekuasaan. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh 

mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan 

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 

mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku 

manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan 

efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur 

paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan 

pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 

                                                           
39 Salim H.S, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hal. 305 
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dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan intipun erat 

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.40 

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan 

daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk 

taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan akan 

efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan 

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau 

peraturan perundang-undangn tersebut telah dicapai. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:41 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

                                                           
40 Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan sanksi, CV. Ramadja Karya, 
Bandung, hal. 80 
41 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8 
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e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 

daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang 

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau 

tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. 

 

3. Ukuran Tingkat Efektivitas Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah:42 

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis. 

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan 

yuridis yang ada. 

Pada elemen yang kedua yang menentukan efektif atau tidaknya 

kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini 

dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat 

                                                           
42 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, hal. 80 
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melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini 

adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh 

terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung 

pada hal berikut:43  

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 

b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. 

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada 

masyarakat. 

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang 

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas 

pada wewenangnya. 

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan 

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan 

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan 

sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana 

dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto 

memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. 

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau 

lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:44 

a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 

                                                           
43 Ibid, hal. 82 
44 Loc. Cit. 
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b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan 

angka waktu pengadaannya. 

c. Prasarana yang kurang perlu segara dilengkapi. 

d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 

e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 

f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi 

fungsinya. 

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari 

kondisi masyarakat, yaitu: 

a. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi aturan walaupun peraturan 

yang baik. 

b. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi peraturan walaupun 

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 

c. Faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi peraturan baik, petugas 

atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. 

 

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan 

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. 

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil 

dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam 

hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara 

individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi 

salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya  hukum itu diberlakukan 
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sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai 

penyebab, baik yang ditimbulkan oelh kondisi internal maupun eksternal. 

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena 

adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak 

untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat 

negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif 

seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya 

eksternal karena adanya semacam  tekanan dari luar yang mengharuskan 

atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada 

takaran hukum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati 

hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang 

menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memmilih taat 

hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat 

sementara atau hanya temporer. 

 


