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ABSTRAK 
 

Dijatuhkannya putusan pailit, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta 

bendanya.Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka benda jaminan fidusia 

berada di luar boedel pailit, karena prinsip hukum jaminan fidusia memberikan hak 

untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan, karena dalam jaminan 

fidusia ada sifat mendahului (Droit de Preference) , seperti yang tercantum dalam 

Pasal 1 angka 2, dn dipertegas Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, 

Namun pada UU Kepailitan dapat menimbulkan multitafsir, yaitu ketentuan dalam 

Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak 

tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ditangguhkan untuk 

jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 

 

Kata Kunci: Benda Jaminan, Jaminan Fidusia, Kepailitan 

 

ABSTRACT 

 

In the manner of a pronouncement of a Bankruptcy decision, have an influence for 

the debtor and their wealth. According tho the Law Number 42 Year 1999 about 

changed of fiducia whether the debtor of giver a fiducia passing through 

“Bankruptcy”, so the thing of fiducia guarantee on the out Boedel of Bankruptcy. 

Because the principle of fiducia guarantee law give an authority to execute for the 

holder of substantive guarantee, because in the fiducia guarantee, there are a precede 

characteristic ( Droit de Preference ) which is includes in the verse 1 number 2. And 

its clarified in the verse 27 clause (3), Also in the verse 28 Law of Fiducia. However 

in the law of bankruptcy makes multiexplanation, that is the stipulation in the verse 

number 56, verse number 57, verse number 58, each of creditor who holds the 

pawning, guarantee of fiducia, the authority of burden, hipotic or the authority of 

agunan over the other assets, is postponed in the allocation time for 90 days since the 

date of the statement decision bankruptcy was said. 

 

Keyword: Colaterall assets, Colaterall Fiducia, Bankruptcy 
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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda 

perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang 

kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di 

sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha 

namun terhambat pada kendaa oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak 

memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan 

intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi 

debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.
1
 

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat 

dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan 

jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.Jaminan utang 

dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau 

berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.Jaminan 

kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.
2

Jaminan 

kebendaan dapat berbentuk gadai, hipotek, hak tanggungan ataupun fidusia. 

Mengenai jaminan kebendaan bergerak, praktek melalui yurisprudensi 

mengenal fiducia.Konstruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang 

bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-

barang itu tetap pada debitur (constitutumpossesorium); dengan syarat bahwa 

                                                 
1
 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal.1 
2
 M Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, hal. 2 
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bilamana debitur melunasi utangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik 

atas barang-barang itu kepada debitur.Jadi, jika dilihat bahwa debitur tidak perlu 

menyerahkan barang jaminan secara fisik kepada kreditur, maka bentuk jaminan ini 

lebih menguntungkan bagi debitur apalagi kalau dibandingkan dengan gadai.
3
 

Dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai 

mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan 

jaminan dan mengembalikan sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi 

utang debitur.
4
 Dengan kata lain jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya 

dalam jangka waktu yang ditentukan, kreditur memiliki hak untuk menjual “lelang” 

kebendaan yang dijaminkan tersebut.  

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional pasti dapat 

dipastikan akan makin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok sehingga tidak 

dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. 

Keambrukan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak 

lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara 

cepat, terbuka, efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur 

dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.
5
 

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut  yang 

akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah 

jatuh tempo, maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang cukup 

                                                 
3
 Oey hoey Tiong, 1984, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan , Jakarta Timur: Ghalia 

Indonesia, hal. 9 
4
 Ibid, hal. 8 

5
 Ahmad Yani & Gunawan widjaya, 2002,  Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 2 
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signifikan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah dengan 

merevisi Undang-Undang kepailitan yang ada.
6
 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang juga berpengaruh besar terhadap lembaga jaminan 

Fidusia.Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur 

dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkan putusan kepailitan, ia kehilangan 

hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan 

dan penguasaan harta pailit itu akan beralih ke tangan balai harta peninggalan (BHP), 

dan BHP akan bertindak selaku pengampu ( Kurator ).
7
 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Status dan 

Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Fidusia apabila Debitur dinyatakan Pailit 

Persfektif  Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ? dan (2) 

Bagaimana Status dan Kedudukan benda Jaminan yang dibebani Fidusia apabila 

Debitur dinyatakan Pailit Persfektif  Undang-undang No.37 tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Status dan Kedudukan Benda 

Jaminan yang dibebani Fidusia apabila Debitur dinyatakan Pailit Persfektif  Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  

Manfaat penelitian ini adalah (1) hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

                                                 
6
 Ibid, hal. 1 

7
 Zainal Asikin, 2002, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Jakarta: PT 

Raja Grafindo persada, hal. 53 
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memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu 

hukum baik dalam teori dan asas-asas hukum; (2) hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis dikemudian 

hari; (3) diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan 

dengan Hukum Jaminan fidusia dan Hukum Kepailitan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat 

Yuridis Normatif.Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. 

Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas, oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder.
8
Penelitian 

hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakan atau studi dokumen 

karena penelitian ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang bersifat 

sekunder yang ada diperpustakaan.
9
 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Status dan Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Fidusia yang diterima 

Kreditur dalam hal Debitur Pailit Perspektif UNdang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia 

Ada kemungkinan pemberi fidusia sebelum perjanjian utang piutangnya 

berakhir, memailitkan dirinya atau dipailitkan oleh pihak lain, karena pemberi fidusia 

mempunyai utang lebih dari satu yang tidak dapat dibayar.Dengan dinyatakan pailit, 

mempunyai akibat yang bersangkutan tidak boleh mengurus semua barang-barang 

                                                 
8
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hal. 118 

9
 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31 
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yang dimiliki.Barang-barang tersebut diurus oleh kurator dalam hubungannya dengan 

pemberesan kepailitan.
10

 

Dalam hubungan dengan utang piutang, kedudukan masing-masing kreditur 

terhadap harta-harta perusahaan pailit secara hukum pada prinsipnya sama, namun 

dengan beberapa pengecualian. Prinsip kesamaan kedudukan kreditor dalam hukum 

ini tersimpul dalam asas Paritas creditorum.dalam sistem hukum Indonesia, asas 

Paritas Creditorium ini tercermin dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata, Pasal 

1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” 

Sementara, Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkkan: 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya masing-masing, kecuali 

apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk 

didahulukan”. 

Salah satu pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

atas asas Paritas creditorum ini adalah kreditor separatis, yakni kreditor yang 

mempunyai kedudukan terpisah dalam budel pailit (yang terdiri dari kreditor-kreditor 

pemegang jaminan utang secara kebendaan, misalnya kreditor pemegang jaminan 

fidusia). Selain menurut undang-undang, pihak kreditor yang bersangkutan dengan 

perjanjian  tertentu pada waktu dibuatnya perjanjian jaminan utang tersebut dapat 

menentukan peringkatnya sebagai kreditor: menempatkan diri pada posisi yang 

                                                 
10

 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 

93 
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tinggi, yang disesuaikan terhadap undang-undang tentang jaminan utang--tetapi tidak 

boleh lebih tinggi dari yang ditentukan oleh undang-undang terkait; ataupun 

menurunkan diri ke tingkat yang lebih rendah (subordination), yang mungkin bahkan 

lebih rendah dari posisi kreditor konkuren.
11

 

Menurut teori hukum jaminan apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami 

kepailitan, maka benda jaminan fidusia berada di luar boedel pailit.Karena prinsip 

hukum jaminan fidusia memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan 

kebendaan.dalam jaminan fidusia ada sifat mendahului (Droit de Preference) , seperti 

yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:  

“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 dalamUndang-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.” 

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan 

Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (Zakelijke zekerheid, 

security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

Penerima Fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini 

tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
12

 

Pasal 27 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

menentukan: 

                                                 
11

 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, hal. 32-33 
12

 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Op.Cit., hal. 124 
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(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. 

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak 

penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

(3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena kepailitan dan 

atau likuidasi pemberi fidusia. 

Dengan demikian, jika debitor pailit maka pihak penerima fidusialah yang 

terlebih dahulu menerima pelunasan utangnya-diambil dari penjualan barang objek 

fidusia.Setelah itu, jika ada sisa, baru diberikan kepada kreditor lainnya. 

Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak 

tanggal pendaftarannya.Pendaftaran jaminan fidusia dalam buku dafar fidusia 

merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.Penegasan lebih 

lanjut dalam ketentuan pasal 28 UU Jaminan Fidusia ini menyatakan apabila atas 

benda yang sama menjadi objek Jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan 

fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima 

fidusia.Jadi di sini berlaku adagium “first registered, first secured”. Hal ini penting 

diperhatikan oleh kreditor yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, 

karena hanya penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya yang boleh melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia.
13

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran 

Jaminan Fidusia akan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 

Tahun 2013.  

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan 

titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui 

                                                 
13 Ibid, hal. 140-141 



8 

 

 

 

pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Undang-

undang jaminan fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi 

melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak 

semata-mata monopoli jaminan fidusia.
14

 

Pasal 15 Undang-Undang Jaminan tentang Fidusia No 42 Tahun 1999 juga 

menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan  irah-irah yang 

berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. Jadi sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum penuh.
15

 

 

Status dan Kedudukan Benda Jaminan yang dibebani Fidusia yang diterima 

Kreditur dalam hal Debitur Pailit Perspektif Undang-Undnag Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang juga berpengaruh besar terhadap lembaga Jaminan 

Fidusia, menurut Pasal 21, menentukan:“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan 

debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang 

diperoleh selama kepailitan.” 

Menurut Pasal 55, menentukan: 

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, Jaminan 

Fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 

dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan. 

Pasal 55 Undang-undang Kepailitan tersebut ada pengecualian dalam hal 

                                                 
14

 Ibid, hal. 150 
15

 Munir Fuady, Op.Cit, hal. 143 
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penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 UU 

Kepailitan. Dari bunyi Pasal 136 dan Pasal 137 UU Kepailitan dapat diketahui bahwa 

ada beberapa piutang yang harus dicocokkan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi 

hak separatisnya, antara lain: (1) Piutang yang dengan syarat tunda; (2) Piutang yang 

belum jelas pada saat penagihannya; (3) Piutang yang memberikan hak untuk 

memperoleh pembayaran secara berkala; dan (4) Semua piutang yang dapat ditagih 

setelah lewat 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
16 

Dari ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan diatas, kreditur pemegang fidusia adalah 

termasuk kreditur separatis. Dalam pelaksanaanya tidak perlu khawatir apabila 

debiturnya telah dinyatakan pailit oleh suatu putusan pengadilan, karena ia dapat 

melaksanakan hak eksekutorialnya sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun 

tidak berarti bahwa benda yang dibebani dengan jaminan tertentu menjadi kebal dari 

harta pailit, hanya saja kreditur pemegang jaminan kebendaan tersebut diberi 

kewenangan untuk mengeksekusinya.Karena pada kenyataannya pelaksanaan hak 

eksekutorial tidak mudah diterapkan karena jangka waktu pelaksanaan hak 

eksekutorial tidak setiap waktu dapat diterapkan, tentunya ada peraturan lebih lanjut 

yang mengaturnya.
 

Untuk melakukan mengeksekusi, kreditur separatis atau pihak ketiga harus 

memperhatikan dalam Pasal 56, menentukan: 

(1) Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan 

hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan 

Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 

(sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 

                                                 
16

 Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika hal. 122-123 
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(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap 

tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk 

memperjumpakan utang. 

(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun 

benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang 

berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, 

dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur 

atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Hak kreditur untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk 

menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, 

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan 

pailit ditetapkan.
17

 

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum jaminan yang memberikan hak 

untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan.Karena jika pasal ini tidak 

ada maka logikanya kreditur separatis dapat melaksanakan eksekusi sendiri sejak 

putusan pernyataan pailit diucapkan, karena tidak ada penundaan.Tetapi karena ada 

penundaan maka hak eksekutorialnya baru dapat dilakukan setelah penundaan 

berakhir, yaitu pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit. 

 Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, 

penangguhan eksekusi ini diperlukan, yaitu sebagai berikut: (1) Penangguhan 

eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; (2) 

Penangguhan eksekusi dimaksud untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan 

harta pailit; (3) Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator 

                                                 
17

 Bernadette Waluyo, 1999, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Bandung: Mandar Maju, hal. 46  



11 

 

 

 

melaksanakan tugasnya secara optimal.
18

 

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum 

untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang 

badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang 

mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan. 

Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan harta pailit 

berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang 

berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka 

kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi 

kepentingan kreditur atau pihak ketiga.
19

 

Pemegang hak jaminan kebendaan seperti halnya jaminan fidusia, hak 

tanggungan, gadai, hipotek memang mempunyai hak didahulukan (Droit de 

Preference) yaitu hak eksekutorial berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada 

setiap benda yang dibebani jaminan kebendaan tertentu.Namun Kewenangan tersebut 

dimulai pada hari ke-91 sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 (dua) 

bulan setelah debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi.
20

 

Dalam  Pasal  59  ayat  1  Undang-Undang  Kepailitan disebutkan bahwa; 

“Kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan  haknya 

(mengeksekusi jaminan fidusia) dalam jangka waktu paling lambat 2 

(dua)bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi”. Sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 178 ayat (1) 
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Setelah lewat dua bulan, kurator harus menuntut diserahkannya barang yang 

menjadi agunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi hak pemegang hak 

tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.Akan tetapi setiap waktu 

kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada 

kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan 

jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.
21

 

Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan 

yaitu:
22

 

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ,kurator 

harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya 

dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 UU 

Kepailitan.Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan pemegang 

hak tanggungan, hak gadai wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan 

tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan” 

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kreditur pemegang hak jaminan tidak 

melakukan title eksekutorial maka kreditur separatis kehilangan hak untuk 

mengeksekusi hak jaminannya dan kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator 

kembali dan selanjutnya dilakukan pelelangan umum atau bisa dilakukan penjualan 

dibawah tangan dibawah pengawasan hakim pengawas. Untuk nilai benda yang akan 

dilelang atau dijual dibawah tangan yang menilai adalah penilai jasa publik atau tim 

penilai independen berdasarkan nilai pasar atau nilai libidasi.
23

 

PENUTUP 

Simpulan 

Pertama, Berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Hukum 
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jaminan apabila debitur Pemberi Fidusia mengalami kepailitan, maka benda jaminan 

fidusia berada di luar boedel pailit. Karena prinsip hukum jaminan fidusia 

memberikan hak untuk mengeksekusi bagi pemegang jaminan kebendaan. dan dalam 

jaminan fidusia ada sifat mendahului (Droit de Preference), sesuai ketentuan pasal 1 

angka 2 UU Jaminan Fidusia dan Pasal 27 ayat (3)  UU Fidusia menyatakan bahwa 

kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang jika debitor jatuh pailit 

atau likuidasi serta menurut pasal 28 Undang-undang Fidusia, prinsip ini berlaku 

sejak tanggal pendaftarannya. 

Kedua, Berdasarkan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila debitur pemberi fidusia mengalami 

kepailitan maka berdasarkan Dalam Pasal 56 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan ditangguhkan untuk 

jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan 

pailit diucapkan.  

Ketiga, Selama ini yang digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan yang 

dibebani fidusia yang diterima kreditur dalam hal debitur pailit adalah berdasarkan 

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang tetapi dengan tetap memperhatikan Undang-undang No. 42 Tahun 
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1999 tentang Jaminan Fidusia karena Prinsip Droit de Preference atau hak 

didahulukan pada Jaminan Fidusia tetap ada hanya untuk waktu pelaksanaan title 

eksekutorialnya bisa dilakukan pada waktu setelah masa penangguhan atau masa stay 

90 hari dan hanya diberi waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. 

Apabila dalam waktu tersebut tidak melakukan eksekusi maka kewenangan tersebut 

diambil alih oleh kurator kembali. 

Saran 

Pertama, Sebaiknya kreditur pemegang Jaminan Fidusia (Penerima Fidusia) 

mendaftarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh debitur dan kreditur 

secara elektronik atau online sesuai dengan Peraturan Menteri dan HAM Nomor 10 

tahun 2013 agar mempunyai kepastian hak atas objek jaminan fidusia tersebut. 

Kedua, Perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya  Pasal  

56  ayat  (1) untuk  menghindari  terjadinya  konflik  norma karena  Asas hukum yang 

baik adalah tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu 

dengan yang lainnya. Dengan adanya ketidaksingkronan antara peraturan asas-asas 

hukum Jaminan dengan ketentuan dalam hukum kepailitan akan dapat menimbulkan 

kesulitan dalam pelaksanaan hukum jaminan itu sendiri, terutama berkaitan dengan 

kedudukan benda Jaminan dan proses hukumnya. Dan dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan. 
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