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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Perjanjian Kredit Bank 

1. Pengertian Perjanjian Kredit Bank 

Semua UU Perbankan Indonesia tidak memberikan batasan arti 

tentang perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi 

Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat Bank. Diinstruksikan 

bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib 

menggunakan “akad perjanjian kredit” (Pedoman Kebijaksanaan di bidang 

Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 

Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 

2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966).14 

Sedangkan pengertia15n kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-

Undang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat peneliti simpulkan yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman 

                                                 
14 Mariam D. Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, Ct. III, 1982, hal. 

19.  
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yang diberikan oleh bank kepada seseorang untuk digunakan habis dan 

dikembalikan bersama bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Sedangkan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Undang-

Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”.  Jika diperhatikan dengan seksama, 

rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian 

lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak 

kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas 

prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari 

satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak 

tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.  

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan 

bahwa Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pengertian tersebut 

dapat diambil pengertian bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehinggga 

dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
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atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk 

mengurangi resiko 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 yang harus diperhatikan oleh 

bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, 

bank harus melakukan 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 unsusr-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. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan 

lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib 

meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 

obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di 

samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan 

atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian 

lingkungan.  

Maka berdasarkan uraian sebelumnya bahwa yang dimaksud 

dengan perjanjian kredit adalah perjanjian antara Bank dengan pihak lain 
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sebagai pinjaman atau berhutang, dimana pihak peminjam atau berhutang 

memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank atau kreditur dan 

selain itu bank harus memperhatikan terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur dan nasabah debitur harus 

mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak Bank 

atau berpiutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian 

dimana telah ditetapkan batas waktu pengembalian pinjaman antara bank 

dan peminjam. 

 
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu 

hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan 

hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur 

tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam: dua unsur pokok yang 

menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), 

dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur objektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur 

kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan 

dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif 

meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan objek tersebut haruslah 

sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah 

satu unsur dari ke-empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam 

perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam 

bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur 
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subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hak tidak terpenuhinya unsur 

objektif). 

a. Syarat Subjektif 

Syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua 

macam keadaan: 

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas di antara para pihak yang 

mengadakan atau melangsungkan perjanjian; 

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji. 

b. Kesepakatan Bebas 

Kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan pasal 

1321 sampai dengan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dapat dibuktikan 

bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena tidak adanya kekhilafan, 

paksaan maupun penipuan. Kekhilafan sendiri tidak mengakibatkan 

dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika 

kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang 

menjadi pokok persetujuan. 

Paksaan, yang dilakukan tidak hanya terhadap pihak dalam 

perjanjian (secara langsung), melainkan juga terhadap "keluarga” dari 

salah satu pihak dalam perjanjian (secara tidak langsung) oleh lawan 

pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga yang membawa 

keuntungan bagi lawan pihak dalam perjanjian, memberikan hak 

kepada pihak terhadap siapa paksaan tersebut dikenakan secara 
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langsung maupun tidak langsung, untuk meminta pembatalan atas 

perjanjian yang telah terjadi tersebut. Suatu ancaman yang dilakukan 

oleh lawan pihak atau pihak ketiga untuk dan atas nama atau demi 

kepentingan lawan pihak, yang dikenakan untuk memenuhi suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah 

dianggap sebagai suatu paksaaan yang dapat memberikan hak untuk 

membatalkan perjanjian yang telah terbentuk tersebut. Termasuk di 

dalamnya suatu ketakutan yang terjadi karena rasa hormat dan 

martabat yang dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yang 

tidak disertai dengan ancaman fisik, tidaklah memberikan hak kepada 

pihak terhadap siapa perasaan takut itu lahir untuk meminta 

pembatalan perjanjian.  

Ketentuan pasal 1328 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa suatu penipuan tidaklah boleh 

dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Dalam hal yang demikian 

maka pihak yang “merasa ditipu” harus dapat membuktikan bahwa 

penipuan yang dilakukan tersebut adalah sedemikian rupa sehingga 

jika penipuan tersebut tidak ada, pihak yang ditipu tersebut jelas tidak 

akan mungkin menyetujui terbentuknya perjanjian tersebut. 

c. Kecakapan Untuk Bertindak 

Adanya kecakapan untuk bertindak merupakan syarat subjektif 

terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan ini 

dalam ilmu hukum dapat dibedakan lagi ke dalam: 
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1. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang-perorang (pasal 

1329 sampai dengan pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata) 

Untuk ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk 

melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di 

bawah umur, yang berada di bawah pengampunan dan mereka yang 

dinyatakan pailit (pasal 1330 Kitab Undang-Undang hukum 

Perdata). Ketentuan selanjutnya mengenai kedewasaan dan 

pengampunan dapat kita lihat dari ketentuan yang berlaku umum 

dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, maupun peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku, dalam lapangan hukum 

perorangan, maupun yang lainnya. 

2. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa 

Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak 

dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa secara 

bersama-sama. Khusus untuk orang-perorangan, maka berlakulah 

persyaratan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan ketentuan hukum perorangan yang berlaku, 

sebagaimana berlaku di atas. 

3. Kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan 

perwakilan. Dalam hal perwalian (dan atau pengampunan), maka 

harus diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh 
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hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus 

untuk tiap-tiap tindakan tertentu. Dalam hal perwakilan, maka harus 

diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dari 

suatu perkumpulan, perusahaan, perserikatan, persatuan, yayasan, 

atau badan-badan dan lembaga-lembaga yang diwakilinya, serta 

tidak lupa juga berbagai aturan hukum yang berlaku bagi 

perkumpulan, perusahaan, perserikatan, peraturan, yayasan, badan-

badan dan lembaga-lembaga tersebut. 

Permintaan pembatalan atas perjanjian yang dibuat dalam 

rangka ketidakcakapan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian 

hanya diberikan kepada pihak yang dianggap tidak cakap dalam 

hukum tersebut. Hak untuk meminta pembatalan tersebut tidaklah 

diberikan kepada lawan pihak dari pihak yang dianggap tidak cakap 

untuk bertindak dalam hukum. Dengan konsekwensi hukum ini, maka 

berarti setiap pihak yang akan berhubungan hukum, termasuk untuk 

membuat kesepakatan atau perjanjian haruslah terlebih dahulu atau 

berkewajiabn untuk memastikan bahwa lawan pihak terhadap siapa 

perbuatan hukum atau perjanjian akan disepakati adalah cakap untuk 

bertindak dalam hukum.   

d. Syarat Objektif 

Syarat objektif sahnya perjanjian diatur dalam: 

1) Pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang 

hukum Perdata mengenai keharusan adanya suatu objek dalam 

perjanjian 
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Hal ini adalah konsekwensi logis dari perjanjian itu sendiri. Tanpa 

adanya suatu objek, yang merupakan tujuan dari para pihak, yang 

berisikan hak dan kewajiabn dari salah satu atau para pihak dalam 

perjanjian, maka perjanjian itu sendiri “absurb” adanya. 

2) Pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu 

causa yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

memberikan perumusan secara negatif, dengan menyatakan bahwa 

suatu causa dianggap sebagai terlarang, jika causa tersebut dilarang 

oleh undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum yang 

berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu. 

 
3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit Bank 

Kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan, 

sedangkan istilah kredit diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 

pasal 1 ayat 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

UU Perbankan no. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyebutkan bahwa 

“Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
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mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa Kredit 

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank 

mengadung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko 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 yang harus diperhatikan oleh bank. 

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan 

kredit, bank harus melakukan 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 uangnya, agunan dapat 

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 

yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum 

adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-

lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib 
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meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 

obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. 

Disamping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala 

besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. 

 
4. Hapus dan Batalnya Perjanjian Kredit Bank 

UU Perbankan No. 10 tahun 1998 tidak memuat ketentuan 

mengenai hapusnya perjanjian kredit. Sesuai dengan asas lex specialis 

derogat lex generalis maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit 

menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUHPerdata mengenai 

hapusnya suatu perikatan. 

Pasal 1381 KUHPerdata memuat ketentuan tentang hapusnya 

perikatan. Cara-cara mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 

KUHPerdata yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai 

diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang 

perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan 

utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/pembatalan, 

berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu. 

Pada dasarnya perjanjian bersifat konsensuil, namun demikian 

ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu 

tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada 
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akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Secara umum, ilmu 

hukum membedakan perjanjian ke dalam perjanjian konsensuil, perjanjian 

riil, dan perjanjian formil. 

Perjanjian konsensuil adalah bentuk perjanjian yang paling 

sederhana, karena hanya mensyaratkan adanya kesepakatan antara mereka 

yang membuatnya. Perjanjian konsensuil ini, adalah perjanjian 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  

Perdata, yang harus memenuhi persyaratan: 

1. terdapat kata sepakat di antara mereka yang berjanji; 

2. mereka yang berjanji tersebut haruslah cakap menurut hukum; 

3. terdapat objek yang diperjanjikan; 

4. objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan 

oleh hukum (merupakan causa yang halal). 

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak harus 

dipenuhi agar suautu perjanjian dapat dianggap sah. Disamping keempat 

syarat tersebut, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, Undang-undang 

mensyaratkan pula dipenuhinya suatu perbuatan tertentu agar perjanjian 

itu dapat  membawa akibat hukum (pada perjanjian riil); ataupun harus 

dipenuhinya suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang dibuat itu sah 

adanya (pada perjanjian formil). Ini berarti perjanjian riil dan perjanjian 

formil adalah pengecualian dari berlakunya perjanjian konsensuil.   

Seperti telah diuraikan di atas, keabsahan dari tiap perjanjian 

ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh 
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undang-undang. Jika suatu perjanjian tidak sah maka berarti perjanjian itu 

terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi 

perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh 

karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya 

sendiri-sendiri, maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian secara 

otomatis juga memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri. Dengan 

demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat 

dianggap ada pada suatu perjanjian hanya dapat ditentukan oleh sifat dari 

perjanjian itu sendiri. Namun ini tidaklah berarti kita tidak dapat menarik 

suatu garis umum mengenai hal ini. 

a. Macam-macam Kebatalan 

Dengan berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas dibedakan 

dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal 

demi hukum, sedangkan berdasarkan sifat kebatalnnya, nulitas 

dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. 

b. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan 

Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian 

dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan 

merugikan kepentingan individu tertentu. Individu ini tidak hanya 

pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu 

yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang jika dengan dilaksanakannya 

perjanjian tersebut (akan) menderita kerugian dapat mengajukan 
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pembatalan atas perjanjian tersebut baik sebelum perjanjian itu 

dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi 

keadaan yang terakhir ini, pasal 1451 dan pasal 1452 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan 

membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orang dipulihkan 

sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat. 

c. Pembatalan Perjanjian oleh Salah Satu Pihak dalam Perjanjian  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan alasan tertentu 

kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan 

perjanjian yang telah dibuat olehnya. Alasan-alasan tersebut biasa 

dikenal dalam Ilmu Hukum sebagai alasan subjektif. Disebut dengan 

subjektif, karena berhubungan dengan diri dari subjek yang 

menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan perjanjian tersebut dapat 

dimintakan jika: 

1) Telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian; 

karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah 

satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (pasal 

1321 samapai dengan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata); 

2) Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak 

dalam hukum (pasal 1330 sampai dengan pasal 1331 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata) 
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Dalam hal terjadi kesepakatan secara palsu, maka pihak yang 

khilaf, dipaksa, atau ditipu tersebut, memiliki hak untuk meminta 

pembatalan perjanjian pada saat ia mengetahui terjadinya kekhilafan, 

paksaan, atau penipuan tersebut. Sedangkan untuk hal yang kedua, 

pihak yang tidak cakap, dan atau wakilnya yang sah berhak untuk 

memintakan pembatalan perjanjian (pasal 1446 sampai dengan pasal 

1450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)  

d. Pembatalan perjanjian Oleh Pihak Ketiga di Luar Perjanjian 

Kitab Undang-undang hukum perdata tidak memberikan rumusan yang 

umum dalam suatu pasal untuk melakukan penuntutan pembatalan atas 

perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh suatu pihak tertentu, 

melainkan tersebar pada masing-masing jenis perjanjian. Actio 

Pauliana, yang diatur dalam pasal 1341 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, merupakan suatu contoh yang paling sering 

dikemukakan sehubungan dengan ketentuan tersebut, yang 

memberikan hak (pada kreditor) untuk meminta pembatalan atas setiap 

perbuatan atau perjanjian yang dilakukan debitor yang tidak 

diwajibkan, yang sebagai akibat dari pelaksanaan pembuatan atau 

perjanjian tersebut. Actio Pauliana ini sering kali juga dijadikan contoh 

dari “pengecualian” berlakunya asas personalia dalam hukum 

Perjanjian, sebagaimana telah kita uraikan dalam pembahasan di atas.   

Dikatakan sebagai pengecualian, oleh karena pada dasarnya Actio 

Pauliana ini memberikan hak dan kewenangan pada pihak ketiga di 
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luar perjanjian untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang 

dilakukan kedua belah pihak dalam perjanjian, yang berarti suatu 

“campur tangan” terhadap kebebasan berkontrak dari para pihak dalam 

perjanjian. Actio Pauliana ini hanya dapat dilaksanakan oleh pihak 

ketiga, jika memang ternyata bahwa perjanjian dan atau perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian atau 

perbuatan hukum tersebut ternyata telah merugikan kepentingannya, 

khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan atau pelaksanaan 

kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian atau perbuatan hukum 

tersebut kepada dirinya.  

e. Perjanjian yang batal demi hukum 

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran 

terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan 

adanya objek dalam perjanjian, dirumuskan dalam pasal 1332 sampai 

dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; yang diikuti 

dengan pasal 1335 sampai dengan pasal 1336 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang mengatur mengenai rumusan causa yang halal, 

yaitu causa yang diperbolehkan oleh hukum. 

f. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak 

Disamping pembedaan tersebut di atas, nulitas juga dapat dibedakan ke 

dalam nulitas atau kebatalan relatif dan nulitas atau kebatalan mutlak. 

Suatu kebatalan disebut dengan relatif, jika kebatalan tersebut hanya 

berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja; dan disebut 
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dengan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh 

anggota masyarakat tanpa kecuali. Disini perlu diperhatikan bahwa 

alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apapun dengan jenis 

kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan dapat saja 

berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal 

demi hukum pasti berlaku mutlak. 

g. Nulitas yang Pemberlakuanya Dikecualikan 

Disamping pemberlakuan nulitas yang relatif dan mutlak, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ketentuan mengenai 

pengecualian pemberlakuan nulitas, seperti yang diatur dalam pasal 

1341 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang melindungi 

hak-hak pihak ketiga yang telah diperolehnya dengan itikad baik atas 

segala kebendaan yang menjadi pokok perjanjian yang batal tersebut. 

h. Otorisasi 

Perjanjian yang dibatalkan memberikan kemungkinan untuk dikuatkan 

(diotorisasi) atas permintaan pihak yang terancam kebatalan. 

Penguatan semacam ini tidak berarti membuat perjanjian yang tidak 

sah menjadi sah, akan tetapi hanya menghilangkan kekurangan yang 

terdapat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan bagi perjanjian yang 

batal demi hukum, pada azasnya tidak dikenal adanya penguatan 

sedemikian. 
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i. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan bahwa syarat-syarat batal dianggap selalu dimuat dalam 

setiap perjanjian. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (2)-nya 

menyebutkan bahwa meskipun demikian, perjanjian tersebut tidak 

dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya Keputusan Hakim yang 

menyatakan batalnya perjanjian tersebut. 

Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata tidak melarang para pihak yang membuat perjanjian untuk 

membatalkan kembali perjanjian yang telah mereka buat, namun 

demikian akibat hukum yang diterbitkan oleh pembatalan yang 

sedemikian adalah sangat berbeda dari akibat pembatalan perjanjian 

oleh Hakim seperti tersebut di atas. Pada perjanjian yang dibatalkan 

kembali oleh para pihak, para pihak tidak dapat meniadakan atau 

menghilangkan hak-hak pihak ketiga yang telah terbit sehubungan 

dengan perjanjian yang mereka batalkan kembali tersebut. Yang 

ditiadakan hanya akibat-akibat yang dapat terjadi masa yang akan 

datang di antara para pihak. Sedangkan bagi perjanjian yang dibatalkan 

oleh Hakim, pembatalan mengembalikan kedudukan semua pihak dan 

kebendaan kepada keadaannya semula, seolah-olah perjanjian tersebut 

tidak tetap dipertahankan oleh Undang-Undang untuk kepentingan 

pihak-pihak tertantu.  
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B. Pengertian Jaminan dan Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit 

Bank 

Dalam suatu perjanjian kredit bank yang terjadi kreditur akan 

meminta jaminan, sebab kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang 

menghendaki uang pinjaman tersebut terjamin. 

Kesediaan pemohon untuk menyediakan jaminan merupakan syarat 

mutlak yang harus disediakan apabila seseorang pemohon mengajukan 

permohonan kredit kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip 

kehati-hatian bank. 

Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian 

dikarenakan dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak 

resiko karena dana yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan 

fungsi utama Bank Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat, maka bank harus memperhatikan atas perkreditan yang sehat. 

Pasal 8 UU Perbankan no. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau 
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 
 
Menurut peneliti kalimat “…… kemampuan kesanggupan debitur … “ 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit peranan jaminan 

sangat penting karena jaminan pemberian kredit merupakan faktor penting 

dalam rangka mengurangi resiko kredit. Dalam penjelasan pasal tersebut 

dinyatakan bahwa:  
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Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan 
oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank 
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko 
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 yang harus 
diperhatikan oleh bank. 
Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, 
bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. 

 
Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga 

jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.16 Menurut SK Direksi BI No. 

23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit 

pengertian jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (pasal 1 butir b). 

Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan 

sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada asasnya yang harus dilepaskan 

itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan 

cara apapun juga (menjual, menukar, menghibahkan).17 Menurut peneliti 

batasan tersebut merupakan batasan untuk jaminan yang bersifat kebendaan 

(zekelijke rechten), berbeda dengan jaminan perorangan (persoonlijke 

zekerheid) yang tidak mempunyaisifat sebagai hak kebendaan. 

Jaminan disamping dimaksudkan sebagai keamanan modal sekaligus 

diperlukan untuk kepastian hukum untuk bank, karena apabila debitur 

                                                 
16 Pey Heoy Tiong, Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1984, hal. 14. 
17 R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 17. 
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wanprestasi maka barang jaminan dapat segera dilelang agar hasil pelelangan 

tersebut dapat dimanfaatkan lebih oleh bank.  

 

C. Macam-Macam Jaminan Dalam Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

Zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-

cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping 

pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain 

istilah jaminan, dikenal jiga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di 

dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 

Agunan adalah: 

“Jaminan tambahan deserahkan nasabah debitur kepada bank 
dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip Syariah” 
 
Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan 

(accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari Bank. 

Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, 

yaitu: 

a. Jaminan tambahan; 

b. Diserahkan oleh debitur kepada bank; 

c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. 
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Di dalam Seminar badan pembinaan Hukum Nasional yang 

diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 

disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan 

hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”. 

(dalam Mariam Darus Badrulzaman, 1987: 227-265) 

Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang 

dikemukakan Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono 

Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan 

kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan yang timbul dari suatu 

perikatan” (Hartono Hadisoeprapro, 1984:50). 

Kedua definisi jaminan yang didapatkan di atas, adalah: 

a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank); 

b. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan  

c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan 

debitur. 

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia 

berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur 

dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam 

masyarakat” (Bahsan, 2002: 148). 

Alasan digunakan istilah jaminan karena: 
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a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini 

berkaitan dengan penyebutan-penyebuatan, seperti hukum jaminan, 

lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak 

jaminan dan sebagainya; 

b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia. 

Pada prinsipnya penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan 

oleh M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis 

adalah jaminan. Istilah jaminan ini, mencakup jaminan materiil dan 

jaminan perorangan.  

 
2. Jenis Jaminan 

Jaminan dapat digolongkan menurut Hukum yang berlaku di 

Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam penjelasan pasal 8 UU 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa “… Bank 

harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur…”. Jaminan 

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:  

a. Jaminan materiil (bendaan), yaitu jaminan kebendaaan dan  

b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. 

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti 

memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai 

sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan 
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perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, 

tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang 

menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (hasil Seminar Badan 

Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari 

Tanggal 20 samapai dengan 30 Juli 1977). Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 

mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan 

perorangan. Jaminan materiil adalah: 

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang 
mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda 
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti 
bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan materiil 
(perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 
langsung pada perorangan tertentu yang dapat dipertahankan 
terhadap debitur tertentu terhadap harga kekayaan debitur 
umumnya” (Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 46-47) 
 
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang 

tercantum pada jaminan materiil, yaitu: 

a. Hak mutlak atas suatu benda; 

b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; 

c. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun; 

d. Selalu mengikuti bendanya; dan  

e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya. 

Unsur jaminan perorangan, yaitu: 

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan  

c. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 

Lembaga-lembaga jaminan yang ada adalah: 
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a. Gadai; 

b. Hak tanggungan; 

c. Jaminan fidusia 

d. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara; 

e. Borg; 

f. Tanggung-menanggung, dan  

g. Perjanjian garansi. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Fiducia Menurut Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 

1. Pengertian Jaminan Fiducia 

Istilah fiducia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, 

sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut fiducary transfer of ownership, 

yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fiducia lazim 

disebut dengan istilah eigendom everdract (FEO), yaitu penyerahan hak 

milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia kita jumpai 

pengertian fiducia. Fiducia adalah: 

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang 
diadakan tersebut tetap dalam pengusaan pemilik benda itu”. 
 
Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah 

pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fiducia kepada penerima 

fiducia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi 

objeknya tetap berada di tangan pemberi fiducia. Dr. A. Hamzah dan  
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Senjun Manulang mengartikan fiducia adalah: 

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), 
berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) 
kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja 
secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara 
kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan 
barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai 
eignaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau 
houde dan atas nama kreditur-eignaar” (A. Hamzah dan Senjum 
Manulang. 1987) 
 
Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah 

yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu 

proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur 

yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan 

Senjum Manulang adalah: 

a. Adanya pengoperan; 

b. Dari pemiliknya kepada kreditur; 

c. Adanya perjanjian pokok; 

d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan; 

e. Bertindak sebagai detentor atau houder. 

Disamping itu istilah fiducia, dikenal juga istilah jaminan fiducia. 

Istilah jaminan fiducia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Jaminan Fiducia adalah: 

“ Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 
yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 
fiducia terhadap kreditur lainnya”. 
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Unsur-unsur jaminan fidusia adalah: 

a. Adanya hak jaminan; 

b. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang 

tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan 

jaminan rumah susun; 

c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penugasan pemberi 

fiducia; dan  

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. 

 
2. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fiducia  

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fiducia, yaitu dengan 

mengacu pada pasal 1 butir 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-undang Jaminan 

Fiducia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fiducia 

adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak 

kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak 

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak 

bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan 

hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Dagang Jis pasal 1162 

dst. Kitab Undang-undang perdata. 

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang Jaminan Fiducia, maka dapat diharapkan bahwa nantinya Jaminan 
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Fiducia akan menggantikan FEO dan cessi jaminan atas piutang-piutang 

(zekerheidcessie van schukdvorderingen, fiduciary assigment of 

receivables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak digunakan.  

 
3. Kedudukan Para Pihak Dalam Fiducia 

Di muka telah disinggung bahwa telah terjadi pergeseran dalam 

perkembangan fiducia mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman 

Romawi kreditor penerima fiducia berkedudukan sebagai pemilik atas 

barang yang difudiciakan. Tetapi sekarang penerima fiducia hanya 

berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman 

Romawi penyerahan hak milik pada fiducia cum creditore terjadi secara 

sempurna juga. Konsekwensinya sebagai pemilik ia bebas berbuat 

kehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima 

fiducia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika pemberi fiducia 

melunasi utangnya. 

Mengenai hal ini Dr. A. Veenhoven menyatakan bahwa hak milik 

itu sifatnya sempurna yang terbatas karena tergantung syarat tertentu. 

Untuk fiducia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (ontbindende 

voorwaarde). Hak miliknya yang sempurna baru lahir jika pemberi fiducia 

tidak memenuhi kewajibannya. 

Pendapat tersebut sebenarnya belum jelas terutama yang 

menyangkut kejelasan kedudukan penerima fiducia selama syarat putus 

tersebut belum terjadi. 
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Dalam perkembangannya kedudukan penerima fiducia seperti 

yang diatur dalam hukum Romawi tersebut menimbulkan silang pendapat 

di antara para ahli hukum, khususnya jika berkaitan dengan hukum 

jaminan yang melarang penerima jaminan menjadi pemilik dari barang 

dijaminkan tersebut. 

Mengenai hal ini dapat dilihat Keputusan Mahkamah Agung 

nomor 1500 K/Sip/1978 yang mengadili perkara Bank Negara Indonesi 

melawan Fa. Megaria yang menetapkan bahwa kedudukan kreditor 

pemegang fiducia bukan sebagai pemilik seperti halnya dalam jual beli. Ini 

berarti penyerahan hak milik kepada kreditor dalam fiducia bukanlah suatu 

penyerahan hak milik dalam arti sesungguhnya seperti halnya dalam jual 

beli, sehingga kewenangan kreditor hanya setaraf dengan kewenangan 

yang dimiliki seseorang yang berhak atas barang-barang jaminan. 

 
4. Pendaftaran Jaminan Fiducia 

a. Kantor Pendaftaran Fiducia 

Untuk memberikan kepastian hukum pasal 11 Undang-Undang 

Jaminan Fiducia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia yang 

terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun 

kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fiducia berada di luar 

wilayah negara Republik Indonesia. 

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fiducia 

dilaksanakan di tempat kedudukan fiducia, dan pendaftarannya 

mencakup Benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah 
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negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus 

merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai 

Benda yang telah dibebani Jaminan Fiducia.  

Seperti telah disebutkan di atas, pendaftaran Jaminan Fiducia 

ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fiducia. Untuk pertama 

kalinya, Kantor Pendaftaran Fiducia didirikan di Jakarta dengan 

wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Secar bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hak Kantor Pendaftaran 

fiducia belum didirikan di tiap Tingkat II maka wilayah kerja Kantor 

Pendaftaran Fiducia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah 

Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya. Pendirian Kantor 

Pendaftaran Fiducia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Keberadaan Kantor Pendaftaran Fiducia ini berada dalam 

lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang 

mandiri atau unit pelaksana teknis. 

Sebagai pelaksanaan ketentuan ini akan dikelurkan keputusan 

Presiden tentang pembentukan kantor pendaftaran fiducia untuk daerah 

lain dan penerapan wilayah kerjanya. 

Segala keterangan mengenai benda menjadi objek Jaminan 

Fiducia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fiducia terbuka untuk 

umum (Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fiducia). 
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b. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fiducia 

Permohonan Pendaftaran Jaminan Fiducia dilakukan oleh 

penerima Fiducia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan 

pernyataan pendaftaran Jaminan Fiducia, yang memuat: 

1) Identitas pihak Pemberian Fiducia dan Penerima Fiducia; 

2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fiducia, nama dan tempat kedudukan 

notaris yang membuat akta Jaminan Fiducia; 

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia; 

4) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia; 

5) Nilai penjaminan; dan 

6) Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia. 

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fiducia mencatat Jaminan 

Fiducia dalam Buku Fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fiducia 

tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam 

pernyataan pendaftaran Jaminan Fiducia, akan tetapi hanya melakukan 

pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fiducia. 

Tanggal pencatatan jaminan fiducia dalam Buku Daftar Fiducia ini 

dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fiducia. Hal ini berkaitan 

dengan FEO dan cessi jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya 

dibuat antara debitor dan kreditor. 
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Dengan demikian pendaftaran jaminan fiducia dalam buku 

daftar fiducia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan 

jaminan fiducia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan 

pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fiducia yang menyatakan apabila 

atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fiducia lebih dari 1 (satu) 

perjanjian Jaminan Fiducia, maka kreditur yang lebih dahulu 

mendaftarkan adalah Penerimaan Fiducia. Hal ini penting diperhatikan 

oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian Jaminan Fiducia, 

karena hanya penerima Fiducia, kuasa atau wakilnya yang boleh 

melakukan pendaftaran jaminan Fiducia. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fiducia dan biaya pendaftaran 

akan diatur dengan peraturan Pemerintah. 

Sebagai bukti bagi kreditur ia merupakan pemegang Jaminan 

Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran fiducia pada tanggal yang 

sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat 

Jaminan Fiducia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama 

dengan data dan ketyerangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.  

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan 

Fiducia dapat diaktakan merupakan terobosan yang penting mengiangat 

bahwa pada umumnya objek Jaminan Fiducia adalah benda bergerak 

yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemilihnya. 

Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita berkaitan dengan ketentuan 

pasal 1977 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyatakan 
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bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan 

dianggap sebagai pemiliknya (bezit geldt als volkomen titel). 

Itulah sebabnya mengapa FEO dan cessi jaminan kurang 

memberi perlindungan bagi kreditor pemegangnya yaitu karena tidak 

adanya pendaftaran seperti lembaga jaminan fiducia. Dengan demikian 

jaminan Fiducia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas yang 

sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan. 

c. Sertifikat Jaminan Fiducia 

Dalam Sertifikat Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang 

dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa Sertifikat Jaminan 

Fiducia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui 

proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat 

final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.  

Apabila debitor cidera janji, penerima Fiducia mempunyai hak 

untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia atas 

kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan 

kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya 

yaitu apabila pihak Pemberi Fiducia cidera janji. Oleh karena itu dalam 

Undang-Undang Jamianan Fiducia diatur secara khusus tentang 

eksekusi jaminan Fiducia ini melalui pranata parate eksekusi. 
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d. Permohonan Perubahan 

Apabila terjadi perubahan mengenai yang tercantum dalam 

sertifikat Jaminan Fiducia, penerima Fiducia wajib mengajukan 

permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor 

Pendaftaran Fiducia. 

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat 

Jaminan Fiducia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun 

demikian Undang-Undang Jaminan Fiducia menetapkan bahwa 

perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka 

efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha. 

Kantor Pendaftaran Fiducia pada tanggal yang ama dengan 

tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan 

perubahan tersebut dalam Buku Daftar fiducia dan menerbitkan 

pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

Sertifikat Jaminan Fiducia. 

e. Fiducia Ulang 

Pemberi Fiducia dilarang melakukan Fiducia ulang terhadap 

benda yang menjadi objek Jaminan fiducia yang sudah terdaftar (pasal 

17 Undang-Undang Jaminan Fiducia). Fiducia ulang oleh pemberi 

Fiducia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak 

memungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan fiducia karena 

hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima 

fiducia. Sedangkan syarat bagi sahnya Jaminan Fiducia adalah benda 
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pemberi fiducia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi 

objek Jaminan Fiducia pada waktu ia memberi Jaminan Fiducia. Hal 

ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan 

Fiducia sudah beralih kepada penerima Fiducia. 

 
5. Hapusnya Jaminan Fiducia 

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fiducia, Jaminan 

Fiducia ini merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian dasar yang 

menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 

Sebagai suatu perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian 

penjaminan Fiducia atau hutang yang dijamin dengan Jaminan Fiducia 

hapus. Di samping itu Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fiducia 

menyatakan secara tegas bahwa Jaminan Fiducia hapus karena: 

a. Hapusnya utang dijaminan dengan Fiducia 

b. Pelepasan hak atas Jaminan Fiducia oleh penerima fiducia atau 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia. 

Jadi sesuai dengan sifat ikutnya dari Jaminan Fiducia, maka 

adanya Jaminan Fiducia tergantung pada adanya piutang yang dijamin 

pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau 

karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fiducia yang 

berangkutan menjadi hapus. “Hapusnya utang” ini antara lain dibuktikan 

dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang 

dibuat kreditor. 
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Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia tidak 

menghapuskan klaim asuransi tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda 

yang menjadi objek Jaminan Fiducia musnah dan benda tersebut 

diasuransikan maka klain asuransi pengganti objek Jaminan Fiducia 

tersebut.  

Timbul pertanyaan, apakah dengan hapusnya Jaminan Fiducia 

dalam hal hapusnya utang yang dijamin, perlu dilakukan pengalihan 

kembali (Retro-overdracht) atas hak kepemilikan oleh penerima Fiducia 

kepada pembeli Fiducia? Fred B.G Tumbunan dalam makalahnya: 

“Mencermati pokok-pokok RUU Jaminan Fiducia” berpendapat bahwa 

tidak perlu dilakukan pengalihan kembali secara tersendiri. Hal ini karena 

pengalihan hak kepemilikan atas objek Jaminan Fiducia dilakukan oleh 

Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia sebagai jaminan atas 

kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan 

kembali bilamana utang lunas (adanya syarat batal atau “onder 

onthbindendevoor waarde”). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian 

assesoris dari penjamin fiducia itu sendiri. 

Atas hapusnya Jaminan Fiducia, maka penerimaan Fiducia harus 

memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fiducia mengenai hapusnya 

Jaminan Fiducia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus 

dilampirkan pula pernyataan mengenai hapus utang, pelepasan hak, atau 

musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia tersebut. Adanya 

ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada 



 52 

Kantor Pendaftaran Fiducia untuk mencoret pencatatan Jaminan Fiducia 

dari Buku Daftar Fiducia dan menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan Sertifikat Jaminan Fiducia yang bersangkutan tidak berlaku 

lagi.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

Sejalan meningkatnya kebutuhan kredit di dalam masyarakat lembaga 

jaminan membutuhkan perhatian di dalam masyarakat dan lembaga jaminan 

membutuhkan perhatian yang lebih serius. Karena lembaga jaminan mempunyai 

sifat dan peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit. 

Selain lembaga jaminan yang sudah ada sebelumnya munculnya fiducia 

dikarenakan kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu bentuk lembaga 

jaminan dimana masyarakat tetap dapat menguasai dan mengusahakan barang 

jaminan untuk bekerja. Peraturan yang telah ada dan berlaku mensyaratkan bahwa 

suatu barang yang dijadikan jaminan harus ditarik dari kekuasaan pemberi barang 

jaminan. 

Oleh karenanya timbul lembaga jaminan fiducia yang memenuhi 

kebutuhan praktek masyarakat, cepat, singkat, dan murah pengurusannya. 

A. Proses Penjaminan Atau Pembebanan Barang jaminan Dalam Lembaga 

Fiducia 

Penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai jaminan terjadi 

dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap Pertama. 

Setelah terjadi perjanjian kredit, debitur menjanjikan pada bank 

untuk menyerahkan suatu barang bergerak milik debitur secara fiducia. 

Jaminan Fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok 
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yang menimbulkan kewjiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 

prestasi. 

Dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tentang fiducia, mka 

pembebanan Fiducia harus dilakukan menggunakan akta jaminan Fiducia 

yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU 

No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi : 

“Pembebanan Benda dengan Jamian Fiducia dibuat dengan akta Notaris 

dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fiducia”. 

 
Adapun bentuk dan isi akta pembebanan Fiducia yang dibuat itu 

adalah sebagai berikut : 

PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS  
_____KEPERCAYAAN ( FIDUCIA ) BARANG______ 

   
Nomor : 
 

Pada hari 
ini…………………………….Tanggal…….Bulan…………tahun 
…………(…………….) yang bertanda tangan dibawah ini : 
I. *)                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
II. ………………………………………………Pemimpin Cabang 
Perseroan Terbatas  PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 
di…………………………………………………bertempat tinggal di 
…………………………dalam hal ini bertindak dalam jabatanya tersebut 
mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41 tertanggal 

                                                 
* ) Diisi nama pihak pertama 
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12 Juni 2002 yang dibuat oleh Imas Fatimah Sarjana Hukum Notaris di 
Jakarta. Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan besrta 
perubahan-perubahannya yang terakhir diumumkan dalam Berita Negara 
RI Nomor 88 tanggal 04 November 2003, Tambahan Nomor 11053, 
bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Pandanaran No. 154 Boyolali, 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
Dengan ini kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu : 
1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Urut 

…………..tertanggal………………………………………..**) telah 
atau masih akan menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA. Bahwa 
pernjanjian ini merupakan satu kesatuan dari perjanjian / persetujuan 
pengakuan tersebut di atas. 

2. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali 
pinjaman dimaksud, baik yang berupa pokok, bunga, denda bunga dan 
ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya tanpa pengecualian, maka 
kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian 
Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) selanjutnya 
disebut PERJANJIAN, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut : 

PASAL 1 
PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan hak milik atas 
kepercayaan selanjutnya disebut fiducia, kepada PIHAK KEDUA 
sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan 
tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas pinjaman tersebut 
di atas dan / atau perubahan / tambahannya yang berupa barang (- barang) 
sebagaimana daftar terlampir (Model PJ-08a/UD) dan ditandatangani oleh 
PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan perjanjian ini. 
 

PASAL 2 
Barang (-barang) yang diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada 
PIHAK PERTAMA secara Fiducia tersebut dan yang diterima oleh 
PIHAK KEDUA sejak saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini menjadi 
milik PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA berhak 
sepenuhnya atas barang (-barang) dimaksud tanpa memerlukan perbuatan 
hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama barang (-barang) tersebut 
diserahkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA 
dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA untuk dipinjam 
pakai. 
 

PASAL 3 
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : 

                                                 
** ) Diisi Tgl Surat pengakuan hutang Hutang dan nama debitur. 
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a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti 
kepemilikan atau surat-surat lain atas barang (-barang) dimaksud. 

b. Memelihara barang (-barang) dimaksud tersebut dengan sebaik- 
baiknya dan memperbaiki / membetulkan segala kerusakan atas 
biaya sendiri. 

c. Mengganti dengan barang (-barang) yang sama atau sekurang 
kurangnya sama nilainya apabila barang (-barang) dimaksud rusak 
atau tidak dapat digunakan sama sekali. 

d. Memperlihatkan barang (-barang) tersebut apabila PIHAK 
KEDUA atau kuasanya akan melihatnya.  

e. Menjamin bahwa barang (-barang) tersebut adalah miliknya 
sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk 
suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa 
apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.  

2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang (-barang) 
tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan tanpa syarat 
segera dan seketika setelah ada permintaan dari PIHAK KEDUA 
secara tertulis.  

3. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak meyerahkan barang (-barang) 
tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan pada ayat 2 
di atas, maka PIHAK KEDUA dapat dan bilamana perlu dengan 
bantuan alat negara mengambil sendiri barang (-barang) yang 
dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang 
menguasai barang (-barang) dimanapun barang itu berada. 

 
PASAL 4 

PIHAK KEDUA diberi hak dan diizinkan oleh PIHAK PERTAMA 
setiap waktu untuk memasuki halaman (-halaman) dan bangunan (-
bangunan) di mana barang (-barang) tersebut ditempatkan untuk 
memeriksa keadaan barang (-barang), serta memberikan peringatan 
kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak 
melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang (-barang) dimaksud. 
 
Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat memberikan tanda (label) 
pada barang (-barang) tersebut sebagai jaminan kepada PIHAK KEDUA 
dan selama hutang PIHAK PERTAMA belum dibayar lunas oleh 
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dilarang untuk merusak 
dan atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila PIHAK 
PERTAMA  tidak dapat melunasi hutangnya kepada PIHAK KEDUA, 
maka PIHAK PERTAMA wajib meyerahkan barang (-barang) yang 
dipinjamnya dan jika PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibanya 
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil sendiri barang 
(-barang) yang dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA dan / atau pihak 
lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun barang itu berada dan 
bilamana perlu dengan meminta bantuan alat negara dan segala biaya yang 
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diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar 
oleh PIHAK PERTAMA. 

PASAL 5 
PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA 
untuk mengambil dan menjual barang (-barang) dimaksud baik secara 
dibawah tangan maupun dimuka dan untuk mengambil pelunasannya atas 
pinjaman PIHAK PERTAMA, Kuasa mana tidak dapat dibatalkan oleh 
apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH 
Perdata. 
 

PASAL 6 
Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang (-barang) tersebut 
dalam pasal 5 ternyata terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan 
dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA tetapi jika terdapat 
kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh PIHAK 
PERTAMA. 
 

PASAL 7 
Bea materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya 
perjanjian ini ditanggung dan wajib dibayar sepenuhnya oleh PIHAK 
PERTAMA dan dapat diperhitungkan dengan rekening rekening PIHAK 
PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA. 
 

PASAL 8 
Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua 
belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan 
umum dikantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri………………………..dan / atau BUPLN 
di…………………dengan tidak mengurangi hak dan wewenang PIHAK 
KEDUA untuk menutut pelaksanaan / eksekusi atau mengajukan tuntutan 
hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini melalui  
atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam 
wilayah Republik Indonesia. 
 

PASAL 9 
1. Kuasa-kuasa yang diberikan pihak pertama kepada PIHAK KEDUA 

dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat 
ditarik kembali / diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang 
mengakhiri pemberian kuasa sebagaiman ditentukan dalam pasal 1813 
KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa 
tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian 
ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan 
dibuat. 

2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang 
oleh pihak kedua diatur dalam surat-menyurat dan kertas kertas lain 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. 
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3. Surat resi yang diberikan oleh kantor pos dan resi resi ekspedisi 
lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain 
sebagaimana tersebut dalam ayat 2 berlaku sebagai tanda bukti bahwa 
segala pembentukan yang dikeluarkan oleh pihak kedua sudah berlaku 
sebagaimana mestinya. 

4. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua 
belah pihak. 

 
 
 

Ditandatangani di 
……………. 

 
PIHAK KEDUA    PIHAK PERTAMA 
 
 
        
 

         Meterai 
 
 
 

2. Tahap Kedua. 

Tahap selanjutnya bank akan memeriksa secara langsung barang 

jaminan. Petugas Bank akan memeriksa kondisi fisik, letak atau lokasi, 

jumlah, merk-merk atau nomor-nomor, informasi atau taksiran harga, 

jenis barang, cara penyimpanan barang dan surat, atau dokumen 

kepemilikan. hasil pemeriksaan akan dicatat dan dilaporkan pada Bank 

(Model 70 b KUPEDES), Setelah penganalisaan selesai dilanjutkan 

dengan pengikatan barang jaminan dengan akta Jaminan Fiducia dengan 

akta notaris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 UU No. 42 

Tahun 1999 yang sekurang kurangnya memuat : 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fiducia; 

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia; 
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c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek jaminan fiducia; 

d. Nilai penjamin; dan 

e. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fiducia. 

Dalam pelaksanaannya bank juga melakukan pengikatan jaminan 

tambahan untuk menghindari hal-hal yang merugikan manakala jaminan 

pokok kurang  menjamin bank. 

3. Tahap Ketiga. 

Di dalam tahap berikutnya adalah tahap Pendaftaran Jaminan 

Fiducia karena sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 

Tahun 1999 bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fiducia wajib 

Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia yang terletak di Indonesia. 

Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani 

dengan jaminan Fiducia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia  

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan Fiducia 

dilaksanakan ditempat kedudukan Fiducia, dan pendaftarannya mencakup 

benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik 

Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan 

kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani 

jaminan fiducia. 

Permohonan pendaftaran Jaminan Fiducia dilakukan oleh 

penerima fiducia kuasa atau wakilnya dalam hal ini di Bank Rakyat 

Indonesia permohonan dilakukan oleh pihak notaris yang ditunjuk unutuk 
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membuat akta Jaminan Fiducia dengan melampirkan pernyataan 

pendaftaran jaminan Fiducia 1. 

Selanjutnya kantor pendaftaran Fiducia mencatat jaminan fiducia 

dalam Buku Daftar Fiducia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar 

kantor pendaftaran fiducia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran 

yang dicantumkan dalam permohonan pendaftaran jaminan fiducia, akan 

tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan 

pendataran fiducia. Tanggal pencatatan jaminan fiducia dalam Buku 

Daftar fiducia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fiducia. Hal ini 

berkaitan dengan FOE dan Cessi jaminan yang lahir pada waktu 

perjanjiannya dibuat antara debitur dan kreditur.  

Dengan demikian pendaftaran Jaminan fiducia dalam buku daftar 

fiducia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fiducia. 

Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 Undang-

Undang Jaminan Fiducia yang menyatakan apabila atas benda yang sama 

menjadi objek jaminan fiducia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan 

fiducia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkan adalah penerima 

fiducia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak 

dalam perjanjian jaminan fiducia karena hanya penerima fiducia, kuasa 

atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fiducia. 

                                                 
1 Hasil wawancara tgl 25 April 2006 dengan bapak Sartono bagian kredit umum, BRI tbk cabang 
Boyolali 
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Setelah pendaftaran barang jaminan fiducia selesai maka bank 

menjanjikan bahwa barang jaminan dapat dipinjam pakai oleh debitur 

dengan  hak milik yang masih dipegang oleh bank.  

 

B. Pengaturan Batas Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan Dalam 

Lembaga Fiducia. 

1. Batas Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan Dalam Lembaga 

Fiducia. 

Setelah diketahui kewenangan debitur atas barang jaminan dan 

terjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan di antara debitur dan 

kreditur, maka sesuai dengan pasal 2 Akta Perjanjian Penyerahan Hak 

Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) Barang (Model PJ-08/UD) yang 

berbunyi  

Barang (-barang) yang diserahkan dipindahkan hak miliknya 
kepada PIHAK KEDUA secara Fiducia tersebut dan yang 
diterima oleh PIHAK KEDUA sejak saat ditandatanganinya 
PERJANJIAN ini menjadi milik PIHAK KEDUA oleh karena itu 
PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas barang (-barang) 
dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya 
pada saat yang sama barang (-barang) tersebut diserahkan 
kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan 
telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA untuk 
dipinjam pakai. 

 
 Sehingga hubungan yang terjadi antara debitur dan kreditur 

adalah hubungan pinjam pakai. Kreditur sebagai pemilik baru berdasarkan 

itikad baik debitur meminjam pakaikan barang jaminan untuk dipakai oleh 

debitur dalam masa perjanjian fiducia berlangsung kreditur berfungsi 
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sebagai pemilik yang mempunyai sifat seperti pengawas pelaksanaan 

pinjam pakai. 

Terikatnya debitur dengan kreditur, demikian pula sebaliknya, 

mengacu pada luas hak milik yang dimiliki masing-masing pihak. Bahwa 

terhadap luas hak milik debitur dan kreditur dibatasi oleh syarat-syarat 

tertentu. Figur hukum pinjam pakai merupakan syarat pembatasan 

terhadap luas hak milik, sebagai peminjam dan pemiik maka debitur dan 

kreditur harus memenuhi figure hukum dari pinjam pakai. 

Sebagai peminjam maka sesuai dengan pasal 3 Akta Fiducia maka 

debitur harus merawat barang jaminan dan tidak boleh merubah atau 

menghabiskan barang jaminan tanpa ijin dari kreditur. Hasil dari 

pemakaian barang jaminan oleh peminjam harus digunakan untuk 

melunasi hutang atau membeli barang persediaan baru yang akan 

digunakan untuk melunasi hutang kepada kreditur. Debitur tidak boleh 

memakai barang jaminan yang menyebabkan habis atau musnahnya 

barang jaminan sehingga debitur tidak dapat melunasi hutangnya. 

Sebagai pemilik baru barang jaminan kreditur tidak dapat meminta 

barang jaminan yang dipinjamkannya kepada debitur sebelum lewat waktu 

perjanjian, tetapi dalam hal-hal tertentu sesuai dengan pasal 4 Akta 

Perjanjian Pernyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) Barang 

(Model PJ-08/UD) kreditur dapat meminta debitur menyerahkan barang 

jaminan guna pemeriksaan dan pengecekan kondisi dan jumlah barang 
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jaminan. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang (Model 

SH-03/KUPEDES) yang berbunyi  

Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungkan atau 
mengasuransikan agunan atas pinjaman ini kepada perusahaan 
asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan Banker’s Clause untuk 
dan atas nama BANK, atas beban biaya yang berhutang.  

 
Maka kreditur juga berwenang untuk mengasuransikan barang 

jaminan untuk menghindari peristiwa tak tentu yang akan terjadi pada 

perjanjian kredit dan barang jaminan. Sebagai pemilik yang meminjamkan 

dalam pinjam pakai kreditur terikat pada tujuan debitur memakai barang 

jaminan yaitu untuk mengusahakannya guna pelunasan hutang. 

2. Pengaturan Batas Kewenangan Penguasaan Atas Barang Jaminan Dalam 

Lembaga Fiducia. 

Untuk menghindari dari kesalahan masing-masing pihak dalam 

melaksanakan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan, maka 

batasan-batasan tersebut disusun secara limitatif dalam suatu klausula 

tertentu. Klausula tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dalam penguasaan barang jaminan. 

Secara teori sebagai peminjam dan pemilik dalam pinjam pakai 

debitur dan kreditur terikat pada ketentuan sebagai peminjam dan 

pemakai, dalam Buku III Bab XII KUH Perdata. Tetapi tidak semua 

ketentuan pinjam pakai dalam Buku III Bab XII KUH Perdata dapat 

diterapkan dalam perjanjian fiducia. 

Pasal 1744 KUH Perdata 
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Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan menyimpan 
dan memelihara barangnya  pinjaman sebagaimana seorang 
bapak rumah yang baik. 
Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selainnya 
yang selaras dengan sifatnya lain, atau yang ditentukan dalam 
persetujuan : kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi 
dan bunga, jika ada alasan untuk itu. 
Jika ia memakai barangnuya pinjaman guna keperluan lain, atau 
lebih lama dari pada yang diperbolehkan, maka selain daripada 
itu ia bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun 
musnahnya barang ini disebabkan karena suatu kejadian yang 
sama sekali tidak disengaja. 

 
 
 
 

Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia. 

Penerima Fiducia tidak menanggung kewajiban atas akibat 
tindakan atau kelalaian pemberi Fiducia baik yang timbul dari 
hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar 
hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda 
yang menjadi objek Jaminan Fiducia. 

 
Dari ketentuan pasal-pasal tersebut debitur sebagai peminjam pakai harus  

merawat barang jaminan seperti barangnya sendiri dan tidak boleh 

memakai barang jaminan di luar yang dimaksudkan dalam pinjam pakai. 

Perubahan atau penambahan barang jaminan harus sepengetahuan kreditur 

serta terhadap perubahan dan penambahan barang jaminan adalah 

tanggung jawab debitur. Biaya yang digunakan untuk merawat jaminan 

ditanggung oleh debitur, dan kreditur tidak menanggung dari perbuatan 

melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda 

yang menjadi objek jaminan Fiducia 

Sedangkan pengaturan batas penguasaan atas barang jaminan bagi 

kreditur  adalah : 
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Pasal 1750 KUH Perdata 

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang 
yang dipinjamakan selainya setelah lewatnya waktu yang 
ditentukan, atau, jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, 
setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk 
keperluan yang dimaksudkan. 
 
Pasal 3 ayat 2 Akta Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas 

Kepercayaan (Fiducia) Barang (Model PJ-08/UD) 

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan 
tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari 
PIHAK KEDUA secara tertulis. 

 
Pasal 3 ayat 3 Akta Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas 

Kepercayaan (Fiducia) Barang (Model PJ-08/UD) 

Bilamana PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan 
pada ayat 2 di atas, maka PIHAK KEDUA dapat dan bilamana 
perlu dengan bantuan alat negara mengambil sendiri barang-
barang yang dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA dan atau 
pihak lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun barang 
itu berada. 
 

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut kreditur sebagai pemilik barang 

jaminan tidak boleh meminta barang jaminan sebelum batas waktu 

perjanjian kredit. Secara teori kreditur dapat meminta bantuan alat negara 

apabila debitur wanprestasi dan kreditur akan melelang barang jaminan 

yang di bawah penguasaan debitur 

Dengan berdasarkan asas lex specialis derogate lex generalis 

masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian memungkinkan untuk 

mengatur di luar ketentuan yang telah diatur di dalam Buku III Bab XII 
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KUH Perdata. Oleh karena peraturan yang bersifat khusus lebih dapat 

mengarah kepada kehendak masing-masing pihak dengan ketentuan tidak 

boleh menyimpangi jiwa dari peraturan yang bersifat umum. 

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) merumuskan pengaturan 

batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan bagi debitur dan bank, 

sebagai berikut : 
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a. Akta notariil Model PJ-08/UD. 

Pasal 2 

Barang (-barang) yang diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada 
PIHAK PERTAMA secara Fiducia tersebut dan yang diterima oleh 
PIHAK KEDUA sejak saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini 
menjadi milik PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA 
berhak sepenuhnya atas barang (-barang) dimaksud tanpa 
memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama 
barang (-barang) tersebut diserahkan kembali oleh PIHAK KEDUA 
kepada PIHAK PERTAMA dan telah diterima dengan baik oleh 
PIHAK PERTAMA untuk dipinjam pakai. 

 
Pasal 3 

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : 
a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti 

kepemilikan atau surat-surat lain atas barang (-barang) 
dimaksud. 

b. Memelihara barang (-barang) dimaksud tersebut dengan 
sebaik- baiknya dan memperbaiki / membetulkan segala 
kerusakan atas biaya sendiri. 

c. Mengganti dengan barang (-barang) yang sama atau 
sekurang kurangnya sama nilainya apabila barang (-barang) 
dimaksud rusak atau tidak dapat digunakan sama sekali. 

d. Memperlihatkan barang (-barang) tersebut apabila PIHAK 
KEDUA atau kuasanya akan melihatnya.  

e. Menjamin bahwa barang (-barang) tersebut adalah miliknya 
sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan 
untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain 
berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.  

2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan 
tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari 
PIHAK KEDUA secara tertulis.  

3. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak meyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana 
ditentukan pada ayat 2 di atas, maka PIHAK KEDUA dapat dan 
bilamana perlu dengan bantuan alat negara mengambil sendiri 
barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA 
dan atau pihak lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun 
barang itu berada. 
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Pasal 4 

PIHAK KEDUA diberi hak dan diizinkan oleh PIHAK PERTAMA 
setiap waktu untuk memasuki halaman (-halaman) dan bangunan (-
bangunan) di mana barang (-barang) tersebut ditempatkan untuk 
memeriksa keadaan barang (-barang), serta memberikan peringatan 
kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak 
melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang (-barang) 
dimaksud. 

 
Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat memberikan tanda (label) 
pada barang (-barang) tersebut sebagai jaminan kepada PIHAK 
KEDUA dan selama hutang PIHAK PERTAMA belum dibayar lunas 
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dilarang untuk 
merusak dan atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila 
PIHAK PERTAMA  tidak dapat melunasi hutangnya kepada PIHAK 
KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib meyerahkan barang (-
barang) yang dipinjamnya dan jika PIHAK PERTAMA tidak 
memenuhi kewajibanya tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk 
mengambil sendiri barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari 
PIHAK PERTAMA dan / atau pihak lain yang menguasai barang (-
barang) dimanapun barang itu berada dan bilamana perlu dengan 
meminta bantuan alat negara dan segala biaya yang diperlukan untuk 
itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh PIHAK 
PERTAMA. 

 
Pasal 5 

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK 
KEDUA untuk mengambil dan menjual barang (-barang) dimaksud 
baik secara dibawah tangan maupun dimuka dan untuk mengambil 
pelunasannya atas pinjaman PIHAK PERTAMA, Kuasa mana tidak 
dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1813 KUH Perdata. 

 
Pasal 6 

Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang (-barang) 
tersebut dalam pasal 5 ternyata terdapat kelebihan maka kelebihan 
tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA tetapi jika 
terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar 
oleh PIHAK PERTAMA. 
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Pengaturan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan 

secara limitatif dimaksudkan untuk memudahkan para pihak memahami 

dan menafsirkan batas kewenangan masing-masing pihak atas barang 

jaminan. 

 

C. Pelaksanaan Batas Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan 

Dalam Lembaga Fiducia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali 

Keluarnya barang jaminan secara fisik dari kreditur, memungkinkan 

debitur untuk memakai barang jaminan secara maksimal. Oleh bank debitur 

diberi kebebasan memakai barang jaminan sepenuhnya. Menurut peneliti 

kebebasan yang diberikan kepada debitur dengan pertimbangan bahwa debitur 

terikat pada ketentuan-ketentuan pinjam pakai dengan kedudukan hanya 

sebagai peminjam pakai dan bank menguasai hak milik atas barang jaminan 

berdasarkan legitimasi penyerahan hak milik menjadikan bank yakin secara 

hukum berada pada kedudukan yang kuat yang mempunyai hak verbal dan 

hak eksekusi atas perjanjian kredit dan perjanjian fiducia. 

Berdasar hasil wawancara dengan bapak Sartono bagian kredit umum 

tgl 25 April 2006, BRI tbk cabang Boyolali, bahwa batas kewenangan debitur 

atas barang jaminan berkedudukan sebagai peminjam pakai selama perjanjian 

fiducia berlangsung. Setelah debitur melunasi hutang-hutangnya berupa 

hutang pokok, bunga, dan ongkos-ongkos penagihan pada saat itu juga 

kedudukan hukum debitur kembali pada pemilik barang jaminan, dengan 
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dilakukan pengembalian surat-surat atau dokumen-dokumen bukti kepemiikan 

barang jaminan. 

Pelaksanaan batas kewenangan atas barang jaminan dalam jaminan 

fiducia di BRI cabang Boyolali Bahwa pada waktu pelaksanaan batas 

kewenangan. Debitur diberi kebebasan sepenuhnya untuk memakai barang 

jaminan termasuk di dalamnya, menyewakan, merubah atau mengganti bagian 

barang dengan persetujuan tertulis dan sepengetahuan pihak bank terlebih 

dahulu, hal tersebut juga telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 pasal 23 

ayat 2 yang berbunyi: 

Pemberi Fiducia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan 
Fiducia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia. 
 
Jadi semisal contoh barang yang dijaminkan adalah sebuah mobil 

maka mobil itu berdasarkan itikad baik dan tujuan untuk dan agar dapat 

melunasi hutangnya kepada penerima fiducia maka mobil tersebut dapat 

disewakan (carteran) kepada pihak lain tetapi dengan syarat bahwa perbuatan 

tersebut atas dasar persetujuan tertulis dari pihak bank dan hasil dari perbuatan 

tersebut digunakan debitur untuk melunasi hutangnya atau membeli peralatan 

baru yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain 

kebebasan diberikan kepada debitur dimaksudkan untuk pelunasan hutangnya. 

Sebaliknya bank baru dapat melaksanakan batas kewenangannya atas 

barang jaminan apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka bank 

dapat melelang atau menjual barang jaminan melalui Badan Urusan Piutang 

Dan Lelang Negara setempat (pasal 3 ayat 2 Akta perjanjian penyerahan ahak 
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milik atas kepercayaan (Fidusia) barang). Hasil dari pelelangan atau penjualan 

digunakan untuk melunasi hutang debitur apabila kurang maka debitur harus 

melunasi sisa hutang tetapi bila ada kelebihan bank harus menyerahkan 

kelebihan itu kepada debitur. Cara, syarat, dan tempat pelelangan atau 

penjualan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Akan tetapi selama debitur belum melunasi utangnya bank berhak 

mengasuransikan barang jaminan untuk dan atas nama bank dengan biaya 

debitur dan badan pengasuransian ditunjuk oleh bank sendiri. Setelah debitur 

selesai melunasi hutangnya sehingga bank tidak mempunyai tagihan apapun 

terhadap debitur bank harus menyerahkan yang diserahkan secara 

kepercayaan tanpa syarat-syarat tertentu dan perbuatan hukum khusus maka 

debitur kembali menjadi pemilik barang jaminan. 

Pada waktu pelaksanaan batas kewenangan, walaupun bank adalah 

pemilik barang jaminan, bank tidak dapat menarik keluar barang jaminan dari 

kekuasaan debitur karena bank terikat ketentuan pinjam meminjam kecuali 

terjadi hal-hal tertentu di luar perjanjian kredit dan perjanjian fiducia misalnya 

masalah politik ekonomi. 

Otoritas bank dalam perbuatan untuk dan atas nama bank atau 

perbuatan dilakukan menurut kehendak bank adalah kosekuensi dari 

kedudukan hukum bank sebagai pemilik barang jaminan dalam pinjam pakai. 

Untuk mengawasi pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas 

barang jaminan bank melakukan pengawasan pemakaian barang jaminan oleh 
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debitur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Surat Pengakuan Hutang (Model 

SH-03/KUPEDES) yang berbunyi : 
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BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain 
yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhinya 
untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan 
yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG. 
 

 Bentuk pengawasan yang dilakukan ada dua bentuk : 

1. Pengawasan Aktif. 

Sesuai dengan pasal 4 akta perjanjian penyerahan hak milik atas 

kepercayaan (fiducia) barang (model PJ-08/UD) bahwa pihak kedua atau 

bank diberi hak untuk melakukan pemeriksaaan dan pengawasan terhadap 

barang-barang serta terhadap usaha debitur. Yang dimaksudkan dengan 

pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh bank untuk 

mengetahui secara langsung terhadap kondisi dan jumlah barang jaminan 

dan debitur. Dan biasanya pengawasan ini dilaksanakan satu bulan sekali 

tetapi dalam prakteknya pengawasan tersebut biasanya hanya terjadi 

apabila ada penunggakan pembayaran oleh debitur.2 Pengawasan langsung 

lebih dititik beratkan pada pembinaan administrasi debitur dalam 

menjalankan usahanya dan penggunaan terhadap kondisi dan jumlah 

barang jaminan. 

Pembinaan terhadap administrasi debitur dalam menjalankan 

usahanya bukan merupakan campur tangan bank terhadap otonomi usaha 

debitur, tetapi merupakan wewenang dan tanggung jawab bank terhadap 

proyek debitur yang dibiayai oleh kredit bank. 

                                                 
2 Hasil wawancara tgl 25 April 2006 dengan bapak Sartono bagian kredit umum, BRI tbk cabang 
Boyolali 
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Hasil pengawasan tersebut oleh petugas bank ditulis dalam bentuk 

baku untuk kemudian dilaporkan. 

Waktu pengawasan dilakukan pada jam-jam kerja tanpa atau 

dengan pemberitahuan debitur. Apabila tanpa pemberitahuan debitur akan 

lebih memudahkan bank untuk melihat kondisi yang sesungguhnya. 

2. Pengawasan Pasif. 

Yang dimaksud dengan pengawasan pasif adalah pengawasan 

yang dilakukan berdasarkan laporan yang dibuat oleh debitur kepada bank 

setiap bulan. 

Laporan atau pengawasan pasif berisi aktifitas usaha, daftar atau 

neraca pembelian dan penjualan, daftar stock usaha, dan lain-lain. 

Hasil laporan debitur digunaka bank untuk menilai pengelolaan 

usaha dan pemakaian barang jaminan oleh debitur. Apabila dalam 

pengelolaan usahanya debitur kurang memuaskan bank dan karena dana 

yang digunakan adalah milik bank maka bank akan memberikan 

pembinaan. 

Untuk menghindari terhadap terjadinya hal-hal yang akan 

merugikan maka bank berdasarkan kuasa dan wewenang yang ada 

padanya akan mengasuransikan kredit dan barang jaminan dengan biaya 

debitur  untuk kepentingan bank. Disebut untuk kepentingan bank karena 

mana kala wanprestasi maka kerugian bank akan ditanggung penanggung. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan masalah dengan mengacu 

pada perumusan masalah dan metode penelitian terdapat hal-hal pokok yang 

merupakan suatu kesimpulan. Kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari 

suatu proses pengolahan data yang dimulai dengan perencanaan kerangka 

konsepsual, pengumpulan data dan sajian data. Walaupun merupakan suatu 

kegiatan akhir kesimpulan mempunyai kemungkinan untuk mengalami 

perubahan apabila dilakukan penelitian sejenis dalam waktu yang berbeda, hal 

ini merupakan karakteristik penelitian jenis deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses penjaminan atau pembebanan barang jaminan dalam lembaga 

fiducia. 

a. Tahap pertama yaitu setelah terjadi perjanjian kredit, debitur 

menjajikan pada Bank untuk menyerahkan suatu barang bergerak 

milik debitur secara fiducia. Jaminan Fiducia merupakan perjanjian 

ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenihi suatu prestasi. Dengan berlakunya UU No. 

42 1999 Tentang Fiducia, maka pembebanan fiducia harus dilakukan 

menggunakan akta Jaminan Fiducia yang dibuat oleh Notaris hal 
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tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 yang 

berbunyi :  

Pembebanan Benda dengan Jamian Fiducia dibuat dengan akta 
Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan 
Fiducia. 

 
b. Tahap kedua yaitu tahap kreditur atau pihak bank memeriksa barang 

jaminan secara langsung dilanjutkan dengan pengikatan barang 

jaminan dengan akta Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam 

UU No. 42 Tahun 1999. Dalam pelaksanaannya bank juga melakukan 

pengikatan jaminan tambahan untuk menghndari hal-hal yang 

merugikan manakala jaminan pokok kurang menjamin bank. 

c. Tahap ketiga yaitu tahap pendaftaran jaminan fiducia karena sesuai 

dengan pasal 11 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 bahwa benda yang 

dibebani dengan jaminan fiducia wajib didaftarkan pada kantor 

pendaftaran fiducia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan 

tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan 

fiducia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia. Permohonan 

pendaftaran jaminan fiducia dilakukan oleh penerima fiducia, kuasa 

atau wakilnya dalam hal ini di BRI permohonan dilakukan oleh pihak 

notaris yang ditunjuk unutk membuat akta jaminan fiducia dengan 

melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fiducia. Setelah 

pendaftaran barang jaminan fiducia selesai maka bank menjanjikan 

bahwa barang jaminan dapat dipinjam pakai oleh debitur dengan hak 

milik yang masih dipegang oleh bank. Dengan demikian pendaftran 
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jaminan fiducia dalam buku daftar fiducia merupakan perbuatan 

konstitutif yang melahirkan jaminan fiducia. Penegasan lebih lanjut 

dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 28 UU Jaminan Fiducia yang 

menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan 

fiducia lebih dari satu perjanjian jaminan fiducia , maka kreditur yang 

lebih daluhu mendaftarakan adalah penerima fiducia hal ini penting 

diperhatikan oleh kreditur yang mana di pihak dalam perjanjian 

jaminann fiducia, karena hanya penerima fiducia, kuasa atau wakilnya 

yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fiducia. 

2. Pengaturan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan dalam 

lembaga fiducia. 

a. Batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan dalam lembaga 

fiducia. 

Akibat dari penyerahan hak milik secara kepercayaan adalah 

hubungan pinjam pakai dan keterbatasan penguasaan barang jaminan 

antara debitur dan kreditur. Batas kewenangan debitur terbatas sebagai 

peminjam barang jaminan untuk dipakai melunasi hutangnya, 

sedangkan batas kewenangan kreditur adalah pemilik barang jaminan 

yang baru akan berfungsi sempurna apabila debitur tidak dapat 

melunasi hutangnya sebelumnya kreditur berfungsi seperti pengawas 

dalam pelaksanaan pinjam pakai 

b. Pengaturan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan dalam 

lembaga fiducia. 
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Untuk lebih memudahkan pelaksanaan batas kewenangan maka batas 

kewenangan para pihak disusun dalam klausula-klausula tertentu yang 

berbentuk pasal demi pasal. Yang diantaranya adalah pasal 3 yang 

berbunyi 

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : 
a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti 

kepemilikan atau surat-surat lain atas barang (-barang) 
dimaksud. 

b. Memelihara barang (-barang) dimaksud tersebut dengan 
sebaik- baiknya dan memperbaiki / membetulkan segala 
kerusakan atas biaya sendiri. 

c. Mengganti dengan barang (-barang) yang sama atau 
sekurang kurangnya sama nilainya apabila barang (-barang) 
dimaksud rusak atau tidak dapat digunakan sama sekali. 

d. Memperlihatkan barang (-barang) tersebut apabila PIHAK 
KEDUA atau kuasanya akan melihatnya.  

e. Menjamin bahwa barang (-barang) tersebut adalah miliknya 
sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan 
untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain 
berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.  

2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan 
tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari 
PIHAK KEDUA secara tertulis.  

3. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak meyerahkan barang (-
barang) tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana 
ditentukan pada ayat 2 di atas, maka PIHAK KEDUA dapat dan 
bilamana perlu dengan bantuan alat negara mengambil sendiri 
barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA 
dan atau pihak lain yang menguasai barang (-barang) dimanapun 
barang itu berada. 

 
Dan pasal 4 yang berbunyi : 

PIHAK KEDUA diberi hak dan diizinkan oleh PIHAK PERTAMA 
setiap waktu untuk memasuki halaman (-halaman) dan bangunan (-
bangunan) di mana barang (-barang) tersebut ditempatkan untuk 
memeriksa keadaan barang (-barang), serta memberikan peringatan 
kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak 
melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang (-barang) 
dimaksud. 
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Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat memberikan tanda (label) 
pada barang (-barang) tersebut sebagai jaminan kepada PIHAK 
KEDUA dan selama hutang PIHAK PERTAMA belum dibayar lunas 
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dilarang untuk 
merusak dan atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila 
PIHAK PERTAMA  tidak dapat melunasi hutangnya kepada PIHAK 
KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib meyerahkan barang (-
barang) yang dipinjamnya dan jika PIHAK PERTAMA tidak 
memenuhi kewajibanya tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk 
mengambil sendiri barang (-barang) yang dipinjamkan itu dari 
PIHAK PERTAMA dan / atau pihak lain yang menguasai barang (-
barang) dimanapun barang itu berada dan bilamana perlu dengan 
meminta bantuan alat negara dan segala biaya yang diperlukan untuk 
itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh PIHAK 
PERTAMA. 

 
Pengaturan batas kewenangan terdapat pada Undang-Undang No. 42 

tahun 1999 Tentang Fiducia pasal 17, 21, 23, 24 dan dengan 

penambahan secara khusus dalam perjanjian penyerahan hak milik 

secara kepercayaan untuk memenuhi keinginan para pihak. 

3. Pelaksanaan batas kewenangan penguasaan barang jaminan dalam 

lembaga fiducia di BRI Cabang Boyolali. 

Hasil wawancara tgl 25 April 2006 dengan Bapak Sartono bagian kredit 

umum, BRI tbk cabang Boyolali bahwa pelaksanaan batas kewenangan 

berdasarkan pada batas kewenangan yang dimiliki para pihak. Sebagai 

peminjam dalam pinjam pakai debitur boleh memakai barang jaminan 

dengan bebas termasuk, meyewakan, merubah, atau mengganti barang 

jaminan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia 

atau kreditur hal tersebut juga telah sesuai dengan pasal 23 ayat 2 UU No. 

42 tahun 1999 Tentang Fiducia. Hasil yang diperoleh digunakan untuk 

melunasi hutang atau membeli peralatan baru yang digunakan untuk 
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melunasi hutang. Sedangkan sebagai pemilik dalam pinjam pakai kreditur 

mengawasi terhadap pemakaian barang jamnan oleh debitur. Terdapat dua 

bentuk pengawasan yaitu : 

a. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan debitur secara 

langsung untuk memeriksa pengelolaan usaha dan pemakaian barang 

jaminan oleh debitur. 

b. Pengawasan pasif yaitu pengawasan terhadap pengelolaan usaha dan 

pemakaian barang jaminan oleh debitur berdasarkan laporan debitur 

setiap bulan. 

Kedudukan hukum kreditur berubah menjadi pemilik sehingga dapat 

melelang barang jaminan manakala debitur wanprestasi. Otoritas kreditur 

merupakan tanggung jawab dan wewenang kreditur yang mendapatkan 

legitimasi dari perjanjian kredit dan fiducia. 

 

B. Saran-Saran 

Beberapa hal yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan fiducia 

dalam masyarakat. 

1. Agar dalam dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian penyerahan 

hak milik atas kepercayaan (Fiducia) barang, sebelum melakukan tanda 

tangan agar calon debitur membaca dengan benar-benar dan memahami 

isi dari perjanjian tersebut agar kedepannya bisa sama-sama tahu hak dan 

kewajiban masing-masing pihak sehingga di dalam pinjaman dapat lancar 

sesuai dengan apa yang kedua belah pihak harapkan 
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2. Dengan banyaknya kredit macet pada akhir-akhir ini maka peneliti apabila 

boleh menyarankan di dalam tahap kedua dalam proses pembebanan 

barang 

jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fiducia yaitu tahap 

kreditur atau pihak bank memeriksa barang jaminan secara langsung 

hendaknya dilakukan pemeriksaan yang benar-benar detail dan data harus 

benar-benar valid sesuai dengan keadaan nyatanya dan dalam menganalisa 

permohonan kredit bank (surveyor) benar-benar memilih debitur yang 

benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai usaha yang prospeknya 

benar-benar baik, tidak hanya di iming-iming oleh komisi dari debitur 

apabila dapat mencaikan kreditnya 

3. Sesuai dengan tujuan bangsa dalam memajukan kemakmuran masyarakat 

maka diharap pihak bank menurunkan bunga pinjaman sehingga 

masyarakat juga tidak terlalu berat di dalam melakukan pengembalian 

pinjaman, dan untuk para debitur harus sesuai dengan itikad baik dalam 

merawat barang yang dijaminakan harus benar-benar merawatnya dengan 

baik dan mempergunakan barang tersebut untuk tujuan yang telah 

ditentukan. 

4. Agar lebih mencermikan sifat pinjam pakai Buku III  Bab XII KUH 

Perdata dan jiwa Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia 

dalam pelaksanaan perjanjian fiducia sebaiknya diterapkan asas 

keseimbangan dalam pembebanan biaya perawatan dan pengasuransian 

barang jaminan yang harus ditanggung debitur. 
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