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ABSTRAKSI 

Tiara Prihatningsih. C.100.090.116. JAMINAN FIDUSIA DALAM 
PERJANJIAN KREDIT (TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DI 
KOPERASI SIMPAN PINJAM MANUNGGAL MAKMUR SURAKARTA). 
Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014 

 
Tujuan penelitian ini adalah Pertama,Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di 
Surakarta.Kedua,Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 
Surakarta.Ketiga,Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Koperasi 
Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi 
atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.Hasil analisis diperoleh kesimpulan 
bahwa Pertama, Pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada 
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dilaksanakan melalui 
beberapa tahap, yaitu a)Tahap Permohonan Kredit; b) Tahap pengajuan Persyaratan 
Kredit; c) Tahap Persetujuan. Dalam tahap ini apabila persyaratan terpenuhi, maka 
pihak koperasi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit yang diajukan 
oleh nasabah. Kedua,Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia dilakukan dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi 
perkreditan. Ketiga,Hambatan-hambatan yang dialami Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi meliputia) Benda 
Jaminan berpindah tangan; b) Debitur Pindah Domisili;c) Bad Character (Tidak 
Beritikad Baik).  

 
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The purpose of this study is fist, to determine the implementation of the credit 
agreement with the fiduciary security on Credit Unions Manunggal Makmur In 
Surakarta. Second to determine the settlement of defaults under the credit agreement 
with the fiduciary security on Credit Unions Manunggal Makmur in Surakarta. Third 
to determine the barriers experienced by Credit Unions Manunggal Makmur in 
Surakarta in the settlement of defaults under the credit agreement with the fiduciary 
guarantee. The results of the analysis we concluded that: Fist implementation of the 
credit agreement with the fiduciary security on Credit Unions Manunggal Makmur 
Surakarta implemented through several stages, namely: Credit Application Phase, 
stage submission and Phase Approval Credit requirements. In this stage if the 
requirements are met, then the cooperative approving the loan application submitted 
by the customer. Second completion of defaults under the credit agreement with the 
fiduciary security, prioritizing the principle of kinship and credit administration. 
Third constraints experienced Credit Unions Manunggal Makmur Surakarta in 
settlement of default include: a) Collateral Objects changed hands. b) Move 
Domicile Debtor. c) Bad Character (Not acting in good faith). 
 
Keywords: Fiduciary, Credit Agreement 
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PENDAHULUAN 

Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat 

diperlukan suatu badan perekonomian seperti koperasi.Pemerintah mununjuk 

koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan 

peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat 

meningkatkan taraf hidupnya. 

Oleh karena itu pemerintah memberikan landasan hukum yang dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi yang 

menyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi. 

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada 

koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk 

mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar 

dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan 

disemua bidang usaha guna mewujudkan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit 

uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat 

memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-syarat yang 

mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja 

sama dalam meringankan beban hidupnya.  
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Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur Di Surakarta,hanya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa 

benda bergerak maupuntidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai 

pengaman kredit yangtelah diberikan oleh pihak koperasi. Menurut Mariam Darus 

Badrulzaman arti jaminan itu sendiri berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai 

jaminan, guna kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak 

melunasi hutangnya.1Para nasabah dalam hal ini peminjam dariKoperasi Simpan 

Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dalam melakukan usahanya, tidak 

selamanyamenguntungkan sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor 

tersebutmereka tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada koperasi, sampai 

denganjatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian 

banyak  peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk 

memenuhikebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo 

peminjamtersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena sesuatu hal, peminjam 

tersebuttidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan 

padaawal peminjaman. 

Kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasidari 

nasabah terhadap koperasi, dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur Surakarta yang bertindak sebagai kreditur.Dalam dunia perbankan, hal 

semacam ini dikenaldengan kredit tidak lancar atau kredit macet.Namun untuk dapat 

dikatakan bahwa sesorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, 

harusdinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut 

                                                 
1 Mariam Darus Badrulzaman, 1991,Perjanjian Kredit, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 28. 
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lalai.Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah somasi 

atau pernyataan dari koperasi atau kreditur kepada peminjam, yang berisi 

ketentuan bahwa koperasi menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam 

jangkawaktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata 

lainhutang itu harus ditagih terlebih dahulu.  

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 

Surakartaapabila nasabah wanprestasi adalah dengan mengedepankan azas 

kekeluargaan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, 

pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki 

faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha 

untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik, 

tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (resceduling), 

mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan penataan kembali 

(restucturing). 

Oleh karena itu guna mengatisipasi adanya wanprestasi, maka dalam 

pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar 

pihak debitur benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak 

memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 

maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan adalah 

Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka 

hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 

1267KUHPerdata, yang berbunyiPihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, 
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dapat memilih,  memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu 

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian 

biaya, kerugian dan bunga. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata di atas, maka wanprestasi ini 

tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu guna 

mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur dalam perjanjian kredit, maka pihak 

kreditur dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta 

mensyaratkan adanya jaminan fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa 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. Sedangkan 

yang dimaksud fidusia dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan 

hak kepemilikan sesuatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 

benda yang hak pemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda itu. 

 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama,bagaimana 

pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan 
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Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta?Kedua,bagaimanakah penyelesaian 

wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan 

Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta?Ketiga,hambatan-hambatan apa saja yang 

dialami Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam 

penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalahPertama, untuk mengetahui pelaksanaan 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur Di Surakarta.Kedua, untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi atas 

perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta.Ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam penyelesaian 

wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.2Tipe kajian dalam penelitian ini 

lebih bersifat deskriptif. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan 

dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan.  

 

                                                 
2Soetandyo Wignjosoebroto, 2004, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana 

UniversitasAirlangga, Surabaya, Hal. 1. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada Koperasi Simpan 

Pinjam Manunggal Makmur Di Surakarta 

Perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 

Surakarta dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 

Surakarta 

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini ada dua pihak yaitu pihak kreditur 

dan pihak debitur, yang mana pihak debitur sebagai pemohon atau peminjam. 

Sedangkan pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman yaitu Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur di Surakarta. Bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta secara umum angsuran pinjaman dilakukan dengan 

mengangsur setiap bulan dan berkewajiban membayar bunga sebesar 2%. Adapun 

perincian dari bunga yang dibayarkan adalah 1% sebagai simpanan wajib kredit dan 

1% sebagai potongan kredit dari jumlah yang diterima dan dibayar pada saat 

penerimaan kredit. 

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah Pertama,Calon 

nasabah menghubungi koperasi yang bersangkutan.Kedua,Calon nasabah 

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengurus dan pengajuan 

permohonan pinjaman harus mendapat rekomendasi dari penanggung jawab bagian 

kredit. 

b. Tahap Pengajuan Persyaratan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta 
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Kredit merupakan kegiatan utama dari koperasi yang diberikan kepada 

debitur atau nasabah dimana hal tersebut diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur di Surakarta. Sebelumnya pihak koperasi memberikan 

penjelasan kepada calon debitur yaitu mengenai prosedur pemberian kredit dari 

koperasi tersebut. Nasabah koperasi sebelum menerima kredit perlu memahami 

syarat-syarat yang ditentukan oleh koperasi. 

Syarat-syarat memperoleh kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta adalah sebagai berikutPertama, apabila permohonan kredit 

karyawan/pegawai dan berpenghasilan tetap syaratnya mengisi permohonan 

pengajuan kredit yang dilengkapi dengan fotocopi KTP (suami istri) KK, surat nikah, 

slip gaji, rekening listrik dan telepon. Apabila agunan yang diberikan kendaraan 

maka dilengkapi Fotocopi BKPN, STNK, BPKB, gesekan No rangka dan No Mesin. 

Kedua, apabila agunan berupa sertifikat dilengkapi fotocopi KTP (suami istri), KK, 

Sertifikat, rekening listrik, PBB terakhir, KTP pemilik jaminan (suami istri) Daftar 

gaji (bila karyawan tetap atau PNS). Ketiga, apabila yang mengajukan wiraswasta 

disamping persyaratan sama diatas ditambah aktivitas keuangan usaha berupa 

Neraca, R/L, Omzet serta rekening yang dimiliki untuk mendukung aktivitas 

keuangan tersebut.3

c. Tahap Persetujuan Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta 

Menurut Ketua Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta, 

perjanjian kredit merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh nasabah dan 

                                                 
3Tumin, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta, Wawancara Pribadi, 

Surakarta, Tanggal 14 Maret 2014, jam 10.00 WIB. 
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pihak Koperasi. Perjanjian kredit dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak 

secara hukum dan menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak.4

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia dapatlah dijumpai tentang pengertian fidusia. Fidusia 

adalahPengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda itu. 5

H. Salim di dalam buku karangannya yang berjudul Perkembangan Hukum 

Jaminan di Indonesia, berpendapat bahwa unsur-unsur jaminan fidusia adalah:6

a.  Adanya hak jaminan  

b.  Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak 

berujud 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 penguasan pemberi fidusia, dan  

d.  Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.  

Perjanjian fidusia dalam perjanjian kredit merupakan lanjutan setelah 

dilakukan perjanjian kredit antara peminjam dan Koperasi. Maksudnya, Perjanjian 

fidusia dilaksanakan oleh para pihak setelah peminjam menandatangani perjanjian 

kredit, yang pelaksanaannya terjadi pada hari yang sama saat peminjam 

menandatangani perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian fidusia dapat terjadi 

                                                 
4Tumin, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta, Wawancara Pribadi, 

Surakarta, Tanggal 14 Maret 2014, jam 10.00 WIB. 
5H. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 

Hal. 55. 
6Ibid, Hal. 57. 
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karena adanya perjanjian kredit terlebih dahulu. Perjanjian fidusia di atur dalam 

Pasal 1820KUHPerdata sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Pasal 1820 

KUHPerdata mengartikan penanggungan adalah Suatu perjanjian, di mana pihak 

ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan 

debitur, bila debitur tidak dapat memenuhi perikatannya.7

Perjanjian penanggungan di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 

Surakarta merupakan perjanjian sepihak, sebab perjanjian tersebut dibuat oleh pihak 

pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dan kreditor serta 

penanggung tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hukum disebut 

dengan perjanjian baku, karena dalam perjanjian tersebut format dan isinya telah 

dibakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta.Menurut 

Hasanuddin Rahman pengertian perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang 

telah dibuat secara baku (standart form) ataudicetak dalam jumlah yang banyak 

dengan blanko untuk beberapa bagianyang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya 

nilai transaksi, jenis danjumlah barang yang mengeluarkannya tidak membuka 

kesempatan kepadapihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang telah 

disepakatiuntuk dituangkan dalam perjanjian itu.8

Kusumahamidjojo berpendapat bahwa dalam bagian penutup untuk suatu 

perjanjian setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:9

a.  Sebagai suatu penekanan bahwa kontrak atau perjanjian sebagai alat bukti 

                                                 
7H. Salim HS,2004,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada,  

Hal. 219. 
8 Hasanuddin Rahman, 1998,Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, Hal. 159. 
9 Budiono Kusumahamidjojo,1998,Dasar-dasar Merancang Kontrak, Gramedia Widiasarana. Jakarta, 

Hal. 6. 
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b.  Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan 

c.  Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian 

d.  Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.  

Sesuai pendapat tersebut di atas bagian penutup dalam Perjanjian 

penanggungan adalah sebagai berikut“Demikianlah Perjanjian Penanggungan ini 

dibuat di Surakarta dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak”.  

Bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan. Tata 

cara penulisan tempat dan tanggal penandatangan merupakan bagian utama yang 

tunduk pada keharusan formal yang sering dilakukan pada penutupan perjanjian atau 

kontrak. Tanggal dapat menentukan keabsahan kapasitas para pihak dan keabsahan 

dari kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Alasannya menurut 

Kusumohadiwidjojo adalah kesepakatan-kesepakatan itu hanya sah bila tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku pada tanggal perjanjian. Orang yang 

menandatangani dalam perjanjian adalah para pihak yang terlibat dan telah 

disebutkan sebagai subjek perjanjian. 

Untuk memperkuat perjanjian perlu adanya saksi-saksi dan keberadaan saksi-

saksi ini dibuktikan dengan tanda tangan para saksi dengan diberinya ruang untuk 

menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak atau perjanjian. Sekaligus ada ruang untuk 

menempatkan tanda tangan para pihak yang terlibat.  

Adapun hal-hal krusial yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit 

dengan jaminan Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Di 

Surakarta adalah sebagai berikut: 
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a. Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Ke Kantor Pendaftaran Fidusia 

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memberi kepastian hukum 

kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan 

(preferen) kepada penerima fidusia terhaap kreditor yang lain. Pendaftaran 

Fidusia ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia yang isinya Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di 

Kantor pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia 

yang diatur dalam Pasal 13Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (3)Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal 

yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. 

Dan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia mengatur tentang Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan 

menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 

yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

Namun pada kenyataannya ketentuan pendaftaran tersebut tidak 

dipenuhi oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur karena yang ada 

dalam Perjanjian Kredit ditentukan Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan 

atas kendaraan, berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini, selain itu 

pendaftaran tersebut tidak dipenuhi karena klausula perjanjian kredit pada 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur penyerahan hak milik secara 

kepercayaan atas kendaraan ini tidak dituangkan dalam perjanjian tersendiri 
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melainkan hanya dituangkan didalam perjanjian kredit dan surat kuasa menjual. 

Surat kuasa menjual adalah surat yang berisikan Debitor sebagai pemberi kuasa 

memberikan kuasa kepada koperasi (kreditor) untuk menjual obyek jaminan 

utang dikarenakan Debitor terbukti tidak dapat melunasi utangnya dalam 

tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam perjanjiaan kredit. 

b. Debitor tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya 

Hal krusial lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 

Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta adalah 

debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Di mana kasus 

tersebut sering terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 

Surakarta. Kasus tersebut biasanya nasabah (debitur) pindah alamat alat, 

sehingga pihak koperasi kesulitan dalam mencari keberadaan nasabah. Kasus 

tersebut terjadi pada nasabah yang mengontrak, di mana ketika melakukan 

peminjaman dan hanya mengangsur beberapa kali saja, selanjutnya pihak debitur 

pindah rumah atau tidak diketahui keberadaannya. 

c.  Adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa Persetujuan 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta selaku kreditur 

Jaminan Fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi 

keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan 

melunasi pinjaman kredit. Perjanjian Jaminan Fidusia bukan suatu hak jaminan 

yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu 

antara Bank dan nasabah debitur. 
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Adapun kasus yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur Surakarta berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia yaitu adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa 

persetujuan dari koperasi. Berpindahnya objek jaminan fidusia tersebut bukan 

menjadi suatu persoalan bagi Koperasi, sebab dalam Pasal 20 Undang-Undang 

No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia 

tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminanfidusia dalam tangan 

siapapun benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang 

menjadi obyekjaminan fidusia. 

Oleh karena itu dalam menangani permasalahan berpindahnya objek 

jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, maka pihak Koperasi Simpan 

Pinjam Manunggal Makmur Surakarta melakukan eksekusi jaminan fidusia 

dengan melakukan penjualan di bawah tangan. 

d.  Pemalsuan Data oleh Debitur 

Hal-hal krusial lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta 

adalah adanya pemalsuan data-data sebagai persyaratan dalam perjanjian kredit. 

Dalam hal ini biasanya debitur (perusahaan atau badan usaha) yang melakukan 

pemalsuan data, berupa laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang dibuat oleh 

calon debitur direkayasa dan dimanipulasi agar kredit yang diajukan dapat 

disetujui atau diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 

Surakarta selaku kreditur. 
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Guna menghindari adanya pemalsuan data oleh debitur, maka bagian 

kredit memberikan data laporan keuangan calon debitur kepada auditor intern 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta untuk dilakukan analisis 

laporan keuangan, apakah laporan keuangan yang diberikan oleh calon debitur 

terjadi manipulasi data atau tidak. Apabila dari hasil analisis laporan keuangan 

yang dilakukan oleh auditor intern Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 

Surakarta maka pihak analisis kredit tidak menyetujui permohonan pengajuan 

kredit dari calon debitur. 

 
Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia 
pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta 
 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta juga dapat 

melakukan upaya penyelamatan kredit antara lain:10

a. Penjadwalan Kembali (Resceduling) 

 Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat yang berkenaan 

dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk 

masa tenggang, baik perubahan besarnya angsuran jumlah angsuran maupun 

tidak.Penjadwalan tersebut bisa berbentuk memperpanjang jangka waktu kredit, 

memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan 

setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan, menurunkan jumlah untuk setiap 

angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit. Hal ini ditempuh 

dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur yang 

                                                 
10Lukman Dendawijaya, 2005, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.83. 

 
14 

 



 

mengalami kesulitan, hambatan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya 

kepada koperasi. 

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning) 

 Yaitu upaya berupaya melakukan perubahan atas seluruh syarat-syarat perjanjian 

kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan jangka 

waktu kredit.Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau 

tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity 

perusahaan.Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-

masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. 

c. Penataan Kembali (Restucturing) 

Upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit 

berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa 

rescheduling.Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya 

rescheduling dan reconditioning rescheduling dengan restructuring, serta 

gabungan ketiganya.Jika penilaian Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur 

di Surakarta tentang kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan 

ditingkatkan maka perlu dilakukan tindakan penyelamatan yang sesuai kondisi 

perusahaan.Hal ini diperlukan pengetauan mengenai kondisi dan sebab-sebab 

kesulitan debitur serta prospek dimasa mendatang.Sebagai contoh, suatu proyek 

dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60 % adalah pinjaman bank, dan 40 

% adalah modal nasabah sehingga debt to equity ratio adalah 60:40. kemudian 

karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau 
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bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjama maupun 

bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehinggga 

harga pokok produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena 

menghadapi persaingan yang berat di pasar. 

Namun sampai saat ini di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 

Surakarta belum ada kasus mengenai perkreditan masuk dalam pengadilan, masalah 

yang terjadi masih bisa diselesaikan oleh koperasi melalui asas kekeluargaan. 

Eksekusi barang jaminan melalui kantor lelang merupakan langkah terakhir 

yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta 

dalam menangani masalah kresit macet. Ketentuan mengenai tata cara penilaian 

barang jaminan dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Lelang berdasarkan ketentuan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Hambatan-Hambatan Yang Dialami Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
Makmur di Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia 
 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di Surakarta dalam 

menyelesaikan sengketa padakredit yang bermasalah guna merealisasikan haknya, 

tidak selalu berjalandengan lancar, menurut ketua Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur Surakarta, ada beberapahambatan yang sering terjadi dalam 

penyelesaian sengketa, antara lain: 

a. Benda jaminan berpindah tangan 

Unsur utama dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada dasarnya adalah 

kepercayaan, di mana dalam hal ini kreditur percaya kepada debitur dengan 

memberikan kredit, sedangkan debitur percaya kepada kreditur dengan 
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memberikan jaminan kepada kreditur.Namun dalam pelaksanaannya, 

kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh debitur, karena objek jaminan fidusia 

berada di tangan debitur disalahgunakan dengan dijual kepada pihak ketiga. 

Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menangani permasalahan 

berpindahnya objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, maka pihak 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta melakukan eksekusi 

jaminan fidusia dengan melakukan penjualan di bawah tangan.Namun demikian 

kasus mengenai berpindahnya benda jaminan fidusia dari tangan debitur kepada 

pihak ketiga dengan cara dijual atau disewakan belum pernah terjadi pada 

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta. 

b. Pindah Domisili 

Debitor pindah domisili tanpa memberitahukan kepada kreditor dansanak 

saudaranya maupun tetangganya tidak ada yang mengetahuidimana debitor 

berada.Kondisi tersebut jelas sangat merugikan pihak Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur Surakarta karena pihak koperasi dirugikan atas wanprestasi 

yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu guna mengantisipasi terjadinya 

kasus tersebut di kemudian hari, maka pihak koperasi biasanya meminta 

persyaratan tambahan kepada calon debitur untuk melampirkan foto copy KTP 

suami istri calon nasabahdan surat pengantar RT dan RW, sehingga apabila calon 

debitur melarikan diri atau pindah domisili dapat ditanyakan kepada pihak RT 

atau RW setempat. 
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c. Tidak Beritikad Baik(Bad Character) 

Debitor memang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya 

untuk melunasi hutang dan angsuran, padahal debitor mempunyaikemampuan 

untuk memenuhi kewajibannya.Sebagian besar hambatan yang timbul dalam 

penyelesaiansengketa kredit berasal dari kesalahan debitor, yang tidak mampu 

untuk melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet. 

Oleh karena itu pihak koperasi dalam upaya mencegah terjadinya kredit 

macet yang disebabkan karena debitur tidak beritikat baik maka dalam 

memberikan kredit pihak koperasi perlu menerapkan princip 5C, yaitu Character, 

Capacity, Capital,Collateral, dan Condition.11

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

pertama, pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi 

Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta dilaksanakan melalui beberapa tahap, 

yaitu Pertama, Tahap Permohonan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta. Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan kredit 

kepada pihak koperasi baik secara tertulis maupun secara lisan.Kedua,Tahap 

Pengajuan Persyaratan Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur di 

Surakarta. Pada tahap ini calon nasabah mengumpulkan persyaratan-persyaratan 

yang ditentukan oleh pihak koperasi sebagai kelengkapan syarat administrasi. 

                                                 
11 Munir Fuady,2002,Hukum Perkreditan Kontemporer,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21. 
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Ketiga,Tahap Persetujuan Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 

Makmur di Surakarta. Dalam tahap ini apabila persyaratan terpenuhi, maka pihak 

koperasi memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh 

nasabah. Adapun hal-hal krusial yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit 

dengan jaminan fidusia meliputi Pertama, Jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia;Kedua, Debitor tidak beritikad baik untuk memenuhi 

kewajibannya;Ketiga,Adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa 

Persetujuan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta selaku kreditur; 

dan Keempat,Pemalsuan data oleh debitur.  

Kedua, penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan 

fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Makmur Surakarta adalah dengan 

mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan 

pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan 

melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang 

menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk 

memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik, 

tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (resceduling), 

mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan penataan kembali 

(restucturing). 

Ketiga, hambatan-hambatan yang dialami Koperasi Simpan Pinjam 

Manunggal Makmur Surakarta dalam penyelesaian wanprestasi atas perjanjian kredit 

dengan jaminan fidusia meliputi Pertama,benda jaminan berpindah tangan, upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan 
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eksekusi jaminan fidusia dengan melakukan penjualan di bawah tangan. 

Kedua,debitur pindah domisili. Oleh karena itu guna mengantisipasi terjadinya kasus 

tersebut di kemudian hari, maka pihak koperasi biasanya meminta persyaratan 

tambahan kepada calon debitur untuk melampirkan surat pengantar RT dan RW, 

sehingga apabila calon debitur melarikan diri atau pindah domisili dapat ditanyakan 

kepada pihak RT atau RW setempat. Ketiga,tidak beritikad baik. Oleh karena itu 

pihak koperasi dalam upaya mencegah terjadinya kredit macet yang disebabkan 

karena debitur tidak beritikat baik maka dalam memberikan kredit pihak koperasi 

perlu menerapkan princip 5 C, yaitu Character, Capacity, Capital,Collateral, dan 

Condition. 

 

Saran 

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: pertama, 

hendaknya pihak koperasi dalam memberikan kredit kepada calon nasabah perlu 

memperhatikan aspek 5C, sehingga dapat mengetahui karakter dan kondisi 

perkembangan usaha calon nasabah.Dengan memperhatikan aspek tersebut 

diharapkan dapat menghindari adanya kredit macet. Kedua, hendaknya pihak 

koperasi dalam melaksanakan perjanjian kredit perlu mendaftarkan jaminan kredit 

tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi maka 

pihak koperasi tidak mengalami kerugian karena jaminan yang dijaminkan oleh 

nasabah dapat dilakukan eksekusi dengan cara lelang. 
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