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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian dan 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya di PT. Federal 
International Finance. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk dan isi perjanjian 
pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International 
Finance merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar secara tertulis, dan 
disertai materai. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen segi hukum 
perdata terdiri asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang 
hukum perdata. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya adalah 
saat perjanjian pemberian jaminan fidusia, terjadinya penunggakan sehingga 
mengarah kepada terjadinya wanprestasi, terjadinya pengalihan kendaraan atau 
over credit pada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak perusahaan.  

 
Kata kunci : pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the form and content of 
consumer finansing agreement with the fiduciary assurance, implementation of 
the agreement and the obstacles that arise in the implementation of PT. Federal 
International Finance. Data analysis methods used are qualitive methods. The 
conclusion is that the form and content of consumer finansing agreement with the 
fiduciary PT. Federal International Finance is a standard contract or agreement 
in writing standards, and with the stamp. Implementation of consumer financing 
agreement consists of civil law in terms of the principle of freedom of contract 
and legislation in the field of civil law.. The abstracles that arise in its 
implementation are currently fiduciary administration agreement, the arrears to 
lead to a default, the transfer of a vehicle or credit over the other party without 
the concent of the company. 
 

Keywords: implementation of consumer financing agreement, fiduciary 
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PENDAHULUAN 

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar 

dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga 

pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal 

kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan 

secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan 

dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi 

sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank 

yang selalu diikat dengan agunan.1 Pembiayaan konsumen merupakan model 

pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian 

bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan 

sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk 

pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, 

“pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen tidak menerima uang 

tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.2  

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu 

pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau 

kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan pihak 

supplier (penjual atau penyedia barang).3 Pemberian pembiayaan dengan 

pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, 

karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. 

                                                 
1 Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
Hal 164. 
2 Ibid, Hal 205. 
3 Muhammad Chidir, 1993, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar 
Maju, Bandung, Hal 166. 
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Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan 

kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh PT. FIF 

hingga pinjaman tersebut lunas. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai 

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

 Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa masalah yang menarik 

untuk diidentifikasikan antara lain; a) Bagaimana bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International 

Finance, 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance, 3) Hambatan-hambatan 

apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 

dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance.  

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

berbunyi : “ yang suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan 

Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebut tujuan diadakannya perjanjian, sehingga 

pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk maksud apa. Abdulkadir 
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Muhammad memberikan rumusan “perjanjian” adalah suatu hubungan hukum 

dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur 

tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (law of contract).4 Sudikno 

Mertokusumo mendefinisikan “perjanjian” sebagai hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.5 

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “perjanjian” adalah suatu perhubungan 

hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji 

atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan 

sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.6  

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

yaitu:7 a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal. Hukum 

perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para 

pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam 

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:8 Asas Kebebasan 

Berkontrak, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Konsensualisme, Asas Itikad Baik, 

dan Asas Keseimbangan. Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan 

                                                 
4 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 224. 
5 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Penerbit Liberty, 
Yogyakarta, Hal 23. 
6 Wirjono Prodjodikoro, 2006, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung, Hal 9. 
7 Abdulkadir Muhammad, 2000,Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, Hal 
228-232. 
8 Soedharyo Soimin, 2007, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 
Hal 332 
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berakhir apabila:9 a) Ditentukan oleh Undang-undang; b) Undang-undang 

menentukan batas berlakunya perjanjian; c) Para pihak atau Undang-undang dapat 

menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan 

hapus; d) Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian; e) 

Perjanjian hapus karena putusan hakim; f) Tujuan perjanjian telah tercapai. 

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi 

konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi 

yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.10 

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran. Aspek hukum yang mendasari hubungan para pihak adalah Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 tentang 

Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen 

(Consumer Finance) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau 

berkala oleh konsumen. Penyerahan benda yang menjadi jaminan tersebut 

dilaksanakan secara constitum possessorium. Maksudnya adalah penyerahan hak 

milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetapi dikuasai 

                                                 
9 R. Setiawan, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Bandung, Hal 68. 
10 Anonim, 2007, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan 
Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta, Hal 153. 
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oleh pemberi jaminan. Jadi, bukan bendanya yang diserahkan melainkan hak 

yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap pada pemberi jaminan.11  

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang khusus diadakan antara 

debitur dengan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut: a) Jaminan 

yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan; b) 

Jaminan yang bersifat perorangan atau persoonlijk yaitu adanya orang tertentu 

yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera 

janji.12 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 42 Tahun 1999 jo Peraturan 

Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

disebutkan bahwa definisi fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.  

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999, jaminan fidusia 

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Pasal 4 Undang-undang No 42 Tahun 1999, jaminan fidusia merupakan perjanjian 

ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 

untuk memenuhi suatu prestasi. Tan Kamelo menjabarkan asas hukum jaminan 
                                                 
11 Satrio, J., 2002,Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya  Bakti, 
Bandung, Hal 174. 
12 Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Selaras, Malang, Hal 30. 
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fidusia dalam 12 asas sebagai berikut:13 a) Asas preferensi, yaitu kreditor 

penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor-

kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27); b) Asas bahwa jaminan fidusia 

tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun 

tersebut berada; c) Asas bahwa jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian 

ikutan yang lazim disebut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa 

keberadaan jaminan fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian 

utama atau perjanjian prinsipal. Adapun subjek jaminan fidusia adalah mereka 

yang mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang dalam hal ini terdiri 

atas pemberi dan penerima fidusia.  

Antara objek jaminan fidusia dan subjek jaminan fidusia mempunyai 

kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

menurut Munir Faudy, yaitu:14 a) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan 

dialihkan secara hukum; b) Dapat atas benda berwujud; c) Dapat juga atas benda 

tidak berwujud, termasuk piutang; d) Benda bergerak; e) Benda tidak bergerak 

yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan; f) Benda tidak bergerak yang 

tidak dapat diikat dengan hipotek; g) Baik atas benda yang sudah ada, maupun 

terhadap[ benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan 

diperoleh kemudia, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri; h) 

Dapat atas satuan jenis benda; i) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan 

benda; j) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia; k) 

                                                 
13 Ibid, Hal 115-118. 
14 Munir Fuady, 1999, Op Cit, Hal 23. 
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Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia; l) Benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk 

pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan 

Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang 

bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang 

bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (Hogerechts Hof) tanggal 18 

Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda Arrest 

Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry 

Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir 

untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan 

harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan 

persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau persoonlijk recht yang 

bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan 

Fidusia yang bersifat kebendaan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia 
pada PT. Federal International Finance 
 

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dimuat dalam bentuk 

perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (standard contract, standard 

segremeent). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah “statu perjanjian 
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yang di dalamnya terdapat syart-syarat tertentu yang dibuat oelh salah satu 

pihak”.15 

Di dalam praktek perjanjian konsumen umumnya dimuat dalam bentuk 

perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (standard contract, standard 

segremeent). Selanjutnya J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai 

“perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, 

yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian 

disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.16 Ciri dari perjanjian standar 

adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk 

semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku (standard) ini dianggap 

mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing 

pihak menandatangani perjanjian tersebut.  

Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka 

kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para 

pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen 

tersebut. Penandatanganan perjanjian konsumen dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan akta bawah tangan ataupun menggunakan akta otentik yang dibuat 

dihadapan pejabat umum yang berwenang. Penyebutan bersyarat tersebut 

merupakan klausula pembatas tanggung jawab pihak perusahaan pembiayaan 

konsumen. Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan 

konsumen pada PT. FIF, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab 

                                                 
15 Purwahid Patrik, 1993, ”Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”, Makalah dalam Seminar 
Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11Desember Hal. 1. 
16 J. Satrio, 1993, ”Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit”, Seminar Masalah 
Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya 11 Desember  hal 1. 
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Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan 

konsumen tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

adalah sebagai berikut : 

1.  Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya. 

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal 

International Finance, terjadinya kesepakatan dapat di lihat pada saat 

ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak 

konsumen/customer dengan pihak PT. Federal International Finance. 

2. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu 

perjanjian. 

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen/customer 

dengan pihak PT. Federal International Finance, mengenai ketentuan 

kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa 

kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. PT. Federal International 

Finance merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki akta 

pendirian perusahaan beserta perubahannya yang sah menurut hukum, 

sedangkan pihak konsumen (customer) memiliki identitas yang jelas serta 

telah berumur 18 tahun atau telah menikah sehingga di anggap mampu dan 

cakap berbuat secara hukum. 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi 

obyek dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUH Perdata yang 

menyebutkan bahwa :  



11 
 

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 
yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa 
jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan 
atau di hitung”.  

 
 

4.  Suatu sebab yang halal 

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT. 

Federal International Finance, syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian 

pembiayaan konsumen yang isinya tidak di larang oleh undang-undang, serta 

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan. Perjanjian 

pembiayaan konsumen yang berlaku di PT. FIF tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia yang menyebutkan bahwa :  

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda “. 

Dalam UU Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi 

melainkan cedera janji. Cidera janji scorang debitur pemberi fidusia memiliki 

akibat hukum yang penting. Oleh karena itu, harus terlebih dahulu diatur dalam 

perjanjian jaminan fidusia. Seperti yang diungkapkan Munir Fuady, apabila 

debitur pemberi fidusia menyangkal tidak adanya cidera janji dalam pelaksanaan 

perjanjian tersebut, hal itu harus dibuktikan dalam sidang pengadilan.17 

 
 
 

                                                 
17 Munir Fuady, 1999, Op Cit, Hal 26. 
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Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia 
pada PT. Federal International Finance 
 

PT FIF adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan 

konsumen. Setiap kosumen yang menginginkan barang kendaraan bermotor roda 

dua merk honda dapat mengajukan permohonan lepada kreditur untuk 

mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan 

tersebut, PT FIF memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat 

secara tertulis, sedangkan pihak debitur sendiri tidak ikut bersama-sama 

menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen tersebut telah terjadi ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan 

kewajiban para pihak. Bahkan pelaku usaha juga mencerminkan adanya 

pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1320 Jo 1337 KUH Perdata.  

Pada prinsipnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak 

melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula 

baku atas setiap dokumen/perjanjian transaksi usaha perdaganagan barang atau 

jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku / klausula baku tersebut tidak 

mencantumkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak berbentuk 

sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang tentang 

perlindungan konsumen tersebut. Agar terhindar dari segala yang tidak 

diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau 

secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, 

dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas 

dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut. Berdasarkan 
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 

ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT 

Federal International Finance (FIF) yang memuat secara baku tidaklah 

bertentangan dan sudah sesuai dangan peraturan yakni pada ketentuan umum 

hukum perjanjian buku III KUH Perdata dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 

terhadap kontrak baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang 

Perlindungan Konsumen. Dan hal ini dapat dibuktikan bahwa klausula baku yang 

dibuat tersebut dapat di baca oleh konsumen dengan jelas dan tidak ada hal-hal 

disembunyikan yang dapat merugikan konsumen dalam format perjanjian tersebut 

(terdiri atas 9 (sembilan) pasal), dan sebelumnya pihak PT FIF telah memberikan 

informasi mengenai barang yang akan mendapat pembiayaan dari PT FIF sebelum 

konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.  

Suatu pemberian kredit berarti menanggung resiko tidak dibayarnya 

pengembalian kredit bank di sengaja maupun tidak. Sebagai cara mengatasi resiko 

yang mungkin terjadi PT FIF mewajibkan debitur untuk memberikan hak 

kepemilikannya secara fidusia atas barang atau barang-barang lain kepada PT FIF. 

Dalam fidusia ini penyerahan barang jaminan dilakukan secara constituentum 

possessorium. Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia PT FIF bahwa 

faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/dokumen 

kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan 

jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka 

dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan 
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dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan 

meminjam dokumen kendaraan tersebut. 

Hambatan-hambatan yang Muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal 
International Finance 
 
1. Hambatan dalam perjanjian jaminan fidusia 

Tidak semua perusahaan pembiayaan selalu membuat perjanjian 

jaminan fidusia dengan suatu Akta Notaris, dan jaminan fidusia tidak 

didaftarkan sebagai akibatnya tidak lahir jaminan fidusia. Hal ini dilakukan 

karena benda yang diikat dengan jaminan fidusia nilainya tidak terlalu besar, 

selain itu biaya pembuatan akta jaminan fidusia dan biaya pendaftaran 

jaminan fidusianya relatif besar. Alasan lain perusahaan tidak membuat 

perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris adalah untuk menjaga 

persaingan dengan perusahaan pembiayaan yang lain.  

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran jaminan fidusia tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan 

kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama 

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pada prakteknya, 

amanat undang-undang tersebut belum dilaksanakan, dan Sertifikat Jaminan 

Fidusia bisa diterima setahun kemudian. Lamanya waktu untuk melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia dikeluhkan oleh perusahaan pembiayaan. 

Mengingat objek jaminan fidusia adalah berupa barang bergerak yang nilainya 
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semakin lama semakin menyusut, maka jaminan fidusia akan lebih memiliki 

peran sebagai jaminan untuk jangka waktu pendek. 

 

2. Penunggakan pembayaran angsuran yang mengarah ke wanprestasi 

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan 

konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai 

hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas 

pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan 

hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Tindakan atau 

perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyerahkan dana 

pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian pula tindakan 

atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan pembayaran 

kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu perbuatan yang 

akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut perlu 

mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata. Faktor penyebab 

keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu:18 

a) Transfer melalui bank belum masuk ke rekening FIF; b) Konsumen lupa 

tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran; c) Tanggal jatuh tempo 

pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji; d) 

Konsumen terkena musibah atau bencana. 

3. Eksekusi barang jaminan 

                                                 
18 Hasil wawancara dengan  Rizki Giri, selaku credit section head PT. Federal International 
Finance cabang Solo pada tanggal 15 Mei 2013. 
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Adanya permasalahan penagihan angsuran hingga penarikan kendaraan yang 

terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata yang terjadi pada saat 

penagihan pembayaran angsuran, dan atau setelah penarikan kendaraan 

bermotor sebagai obyek pembiayaan selesai dilaksanakan. Adapun 

permasalahan yang dikategorikan terkait dengan aspek hukum, antara lain 

sebagai berikut;19 a) Konsumen menggunakan pengacara dan atau melaporkan 

permasalahannya ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum 

manapun) sehingga memerlukan penanganan collection secara hukum; b) 

Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan digadaikan atau di jual ke pihak 

lain tanpa tanpa seijin dari PT. Federal International Finance; c) Adanya 

laporan kepada pihak yang berwajib terhadap eksekutor/debt collector yang 

terkait dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penarikan obyek 

pembiayaan (kendaraan bermotor); d) Adanya permasalahan hukum tertentu 

yang secara khusus memerlukan kehadiran legal, misalnya permasalahan 

collection yang terkait dengan pengadilan atau tugas khusus lain yang 

diinstruksikan oleh departemen. 

 
PENUTUP 

Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia 

pada PT. Federal International Finance merupakan perjanjian baku atau perjanjian 

standar. Perjanjian pembiayaan tersebut di buat oleh PT. Federal International 

Finance secara tertulis, dan disertai materai. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

                                                 
19 Hasil wawancara dengan  Rizki Giri, selaku credit section head PT. Federal                         
International Finance cabang Solo pada tanggal 15 Mei 2013. 
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konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance, 

berdasarkan segi hukum perdata terdiri atas dua sumber yaitu asas kebebasan 

berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Hambatan-

hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 

dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance adalah saat 

perjanjian pemberian jaminan fidusia, terjadinya penunggakan sehingga mengarah 

kepada terjadinya wanprestasi, terjadinya pengalihan kendaraan atau over credit 

pada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak perusahaan. Diharapkan nantinya 

proses dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur yaitu PT. Federal 

International Finance dengan debitur yaitu konsumen dapat melaksanakan 

perjanjian pembiayaan dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai standar yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 
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