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TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN 

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT 

(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Klaten) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak 

dalam perjanjian fidusia sebagai jaminan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhina Raharja Klaten dan bentuk perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan 

fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten serta 

permasalahan-permasalahan yang timbul apabila terjadi wanprestasi termasuk 

upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan 

jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat desktiptif. 

Lokasi penelitiannya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Kabupaten 

Klaten Jawa Tengah. Data penelitian meliputi data primer dan data skunder, data 

primer merupakan data utama penelitian ini sedangkan data sekunder digunakan 

sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan 

melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-

buku, arsip-arsip dan peraturan perundang-undangan.Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah kualitatif yang proses analisisnya dilakukan sejak awal 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam pelaksanaan perjanjian 

pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhina Raharja diawali dengan pembentukan perjanjian antara pemohon kredit dan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja kemudian diikuti dengan 

pembebanan jaminan fidusia yang akad perjanjian tersebut dibuat dihadapan 

notaris tetapi tidak dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Bentuk 

perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Bhina Raharja adalah secara tertulis berupa perjanjian baku yang klausul-

klausul perjanjiannya ditentukan sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhina Raharja yang ditawarkan kepada pemohon kredit untuk diterima atau 

ditolak bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja ada dua yaitu 

keterlambatan dalam membayar angsuran dan memindahkan kedudukan barang 

jaminan kepada pihak lain. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah 

petugas koperasi melakukan penagihan di kediaman pemohon kredit, memberikan 

surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, melakukan penahanan dan penjualan 

barang jaminan milik pemohon kredit. Risiko terhadap hilangnya atau musnahnya 

barang jaminan karena force majeur menjadi tanggungan koperasi kecuali ada 

ketentuan lain yang menghendaki pengalihan risiko kepada nasabah. Implikasi 

dari penelitian ini adalah supaya pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan 

jaminan fidusia di lembaga perkreditan khususnya di koperasi, kedepannya akan 

menjadi lebih baik dengan mengedapankan aturan aturan yang ada dalam Undang 

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, perjanjian kredit, tanggung jawab hukum. 
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Abstract 

This study aims to determine the legal responsibilities of the parties in the 

fiduciary agreement as collateral for credit at the Savings and Loans Cooperative 

(KSP) Bhina Raharja Klaten and the form of a loan and loan agreement with a 

fiduciary guarantee in the Savings and Loans Cooperative (KSP) Bhina Raharja 

Klaten as well as problems arises in the event of default including efforts to 

resolve it in the implementation of a loan and lending agreement with a fiduciary 

guarantee in the Savings and Loans Cooperative (KSP) Bhina Raharja Klaten. 

This study includes a type of empirical empirical legal research. The research 

location is in the Savings and Loans Cooperative (KSP) of Bhina Raharja, Klaten 

Regency, Central Java. Research data includes primary data and secondary data, 

primary data is the main data of this study while secondary data is used as 

supporting primary data. Primary data collection techniques are carried out 

through observation and interviews while secondary data is obtained from books, 

archives and legislation. Data analysis techniques in this study are qualitative, the 

analysis process is carried out from the beginning along with the data collection 

process. In implementing lending and borrowing agreements with fiduciary 

guarantees in the Bhina Raharja Savings and Loan Cooperative (KSP) begins with 

the establishment of an agreement between the credit applicant and the Savings 

and Loans Cooperative (KSP) Bhina Raharja then followed by the imposition of a 

fiduciary guarantee that the agreement is made before a notary but not done 

registration at the fiduciary registration office. The form of loan and lending 

agreement with fiduciary collateral in the Savings and Loans Cooperative (KSP) 

Bhina Raharja is in writing in the form of a standard agreement which the 

agreement clauses are determined unilaterally by the Bhina Raharja Savings and 

Loans Cooperative offered to credit applicants to be accepted or rejected forms 

the defaults that occur in the implementation of the loan and loan agreement in the 

Bhina Raharja Savings and Loans Cooperative (KSP) are twofold, namely the 

delay in paying installments and moving the collateral position to another party. 

Settlement efforts that can be done are cooperative officers to collect at the 

residence of the credit applicant, provide warning letters as much as 3 (three) 

times, detain and sell collateral items belonging to the credit applicant. The risk of 

loss or destruction of collateral goods due to force majeure is borne by the 

cooperative unless there are other provisions that require the transfer of risk to the 

customer. The implication of this research is that the implementation of the 

lending and borrowing agreement with fiduciary guarantees in credit institutions, 

especially in cooperatives, will be better in the future by laying out the rules that 

are in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. 

Keywords: Fiduciary guarantee, credit agreement, legal responsibility. 

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, salah satu faktor penentu kemajuan negara

adalah dari sektor perekonomian.
1
 Dalam hal ini penyaluran dana harus

1
 Ryan Kiryanto, 2007, Langkah Terobosan Ekspansi Kredit, Jurnal Hukum Bisnis, Hal. 1. 
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memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para pengusaha kecil, 

golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) dan oleh karenanya dibutuhkan peran koperasi sebagai perantara 

keuangan antar pihak. 

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat 

dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, 

namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman 

kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi karena Koperasi sebagai 

gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang 

signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal 

diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada 

kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau 

kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya 

dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan 

menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana 

termaktum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang berbunyi : 

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah 

kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang 

asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat 

perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Dalam Pasal 1 ayat 

(11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan 

bahwa : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang dapat dipersamaan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjamuntuk melunasi 

utangnya setalah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”  
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Proses pinjaman kredit ini diberikan kepada siapa saja yang memiliki 

kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian 

utang piutang di antara kreditur dan debitur.
2
 Kredit umumnya berfungsi untuk

memperancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di 

Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha 

produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena 

bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. 

Sementara itu, benda yang di jaminkan dapat berupa benda yang bergerak 

dan juga benda tidak bergerak. Apabila benda bergerak, maka menggunakan 

fidusia. Sedangkan jika benda tidak bergerak maka di bebankan menggunakan 

hak tanggungan. Pasal 1131 KUHPerdata menurut Hartono Hadisaputro 

menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur 

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan
3
.

Selain pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat,
4
 pemberi

fidusia juga masih dapat menguasai serta menggunakan benda yang dijaminkan. 

Dengan demikian tidak akan menganggu kegiatan ekonomi atau penggunaan 

benda  

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian 

kredit, bahkan Undang-undnag mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian 

jaminan. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai the last resort bagi kreditur 

dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam 

keadaan macet.
5

Di dalam jaminan fidusia barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh 

siberhutang yaitu barang-barang yang diperluan untuk menjalankan perusahaan, 

karena sifatnya yang menguntungkan siberhutang tersebut, jaminan fidusia 

2
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal. 1. 
3
 Hartono Hadie Saputro, 1984, Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan 

Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty, hal. 50 
4
 Prihati Yuniarlin, 2012, Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap 

Kreditur Yang tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia, Juranal Media Hukum, Volume 19, hal. 2. 
5
 Fuady Munir, 2002, Hukum Perkreditan Temporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hal. 22 
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banyak digunakan dalam praktik pemberian pinjaman. Pemerintah sendiri telah 

mengundangkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

berikut Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 tentang Tata-Cara Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai landasan 

teknik prosedural pembebanan fidusia
6

Selama ini ketentuan harus didaftarkannya fidusia pada perjanjian kredit 

antara kedua belah pihak kurang dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena 

selain prosedurnya tidak mudah faktor biaya yang harus dikeluarkan menjadi 

alasan fidusia banyak yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan. Sebenarnya 

ketentuan harus didaftarkannya fidusia itu dimaksudkan sebagai perlindungan 

hukum bagi para pihak (terutama kreditur) sehingga barang fidusia sendiri dapat 

langsung dieksekusi bila terjadi wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 

ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 15 

ayat (2) adalah 

“Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperolek kekuatan hukum tetap” 

Sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (3) adalah 

“Apabila debitur cidera janji, penerima mempunyai hak utuk menjual 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri” 

Ketentuan tidak didaftarkannya jaminan fidusia merupakan salah satu hal 

yang layak dicermati dalam perkembangan jaman terutama mengenai fungsi dari 

jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang diutamakan, lebih jauh dari itu 

perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam 

jaminan. 

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris

yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti

6
 R. Subekti, 1982, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 

Bandung: Alumni, hal. 35. 
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data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian data 

primer di lapangan.
7

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Wawancara). Studi Kepustakaan yaitu 

metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan 

perundang undangan dan bahan hukum lain yang mendukung materi skripsi ini 

dan mempelajari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder 

dan bahan hukum tersier. Dan studi lapangan adalah teknik pengumpulan data 

secara langsung pada objek yang di teliti dengan cara wawancara yaitu pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti 

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa 

ditemukan melalui observasi.
8
 Disini penulis melakukan wawancara langsung

dengan narasumber pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja yaitu 

Bapak Sutarno dan Bapak Agung Nugroho. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data secara kualitatif yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta mengolah data-data primer yang telah diperoleh dan 

akan dijadikan sesuatu yang utuh atau metode analisis. Langkah awal penelitian 

dilakukan pengumpulan data yang diperlukan baik secara studi kepustakaan atau 

studi lapangan yaitu berupa wawancara. Langkah selanjutnya adalah menyusun 

hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan baru. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja 

3.1.1 Prosedur Perjanjian Pinjam Meminjam 

7
Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, hal. 133. 
8
 Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, Bandung : Alfabeta, Hal.310 
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Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manager Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhina Raharja ”Sutarno.”
9
  bahwa untuk memperoleh

kredit atau pinjaman dengan jaminan fidusia dari Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhina Raharja maka antara pemohon kredit dengan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja harus melalui perjanjian 

kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur 

terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut : 

1) Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap Permohonan kredit yang bermaksud untuk memperoleh 

kredit atau pinjaman harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Bhina Raharja menemui manager “Sutarno” serta 

menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit.  

Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk 

mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan 

diberikan formulir permohonan kredit yang sebelumnya telah 

dipersiapkan terlebih dahulu oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhina Raharja, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian 

formulir yang masih kosong. Blangko atau formulir permohonan 

kredit tersebut berisi : 

a). Identitas pemohon kredit yaitu nama, alamat, dan pekerjaan 

b). Besarnya jumlah uang yang akan dipinjam 

c). Periode/banyaknya melakukan pinjaman di Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhina Raharja 

Setelah permohonan disetujui oleh pihak terkait, pihak yang 

melakukan pinjaman kredit harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian seperti diatur Pasal 1329 Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian maka 

batas kedewasaan dapat digunakan membuat perjanjian di 

hadapan notaris. 

9
 Hasil wawancara dengan Bapak Tarno, Manajer Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina 

Raharja Klaten, pada tanggal 11 Juni 2018 Pukul 08.35 WIB Kantor KSP Klaten. 
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d). Sanggup dan mematuhi peraturan yang ditetapkan atau 

dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja. 

2) Mengisi Data Calon Peminjam Koperasi Simpan Pinjam Bhina

Raharja

Setelah pengisian formulir pada poin diatas secara keseluruhan 

dan lengkap maka para pemohon kredit diwajibkan untuk mengisi 

blangko data calon peminjam kredit. Adapun blangko yang sudah 

disiapkan sebelumnya berisi: 

a). Data Pokok : 

b). Nama Pemohon 

c). Nama Suami/Istri 

d). Alamat 

e). Sudah berapa lama menjadi nasabah 

f). Jumlah Pinjaman kredit yang diberikan 

g). Tujuan Penggunaan Kredit 

h). Aspek karekter ini merupakan apa saja pengalaman usaha yang 

dimiliki pemohon, hubungan pemohon dengan koperasi, jumlah 

pemohon mendapatkan kredit dari koperasi, dan bagaimana 

pengambilan kredit yang lalu. 

i). Aspek kapasitas yang meliputi keadaan fisik pemohon, jumlah 

hutang yang dimiliki oleh pemohon, dan banyaknya keuntungan 

usaha perbulan 

j). Aspek yuridis antara lain, jenis jaminan, taksiran, data lengkap 

jaminan 

k). Aspek finansial ini meliput jumlah kekayaan yang dimiliki 

pemohon, berupa hutang yang di miliki, dan jumlah modal 

pemohon. 

3) Pemeriksaan Survey

Pada saat melakukan wawancara, petugas yang ditunjuk akan 

berusaha mengetahi secara jelas tentang keadaan pemohon kredit. 

Adapun keadaan pemohon kredit yang harus diketahui kebenarannya 
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adalah kepribadian, kemampuan untuk melunasi pinjaman, dan 

jaminan dari pemohon. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif 

untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena 

pemohon kredit wanprestasi. 

4) Analisis pemohon kredit

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh petugas 

koperasi makan akan dapat dibuat penilaian dan kesimpulan kondisi 

debitur untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan 

fasilitas kredit bagi pemohon kredit. 

5) Keputusan

Dalam pengajuan pemberian kredit yang dilakukan oleh petugas 

survey maka pemohon kredit akan diberikan blanko yang sudah di isi 

data data sebelumnya dan petugas survey terkait akan menandatangani 

blangko tersebut yang selanjutnya akan membentuk sebuah 

kesepakatan perjanjian kredit. Kemudian, pemohon kredit akan 

membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan 

isinya dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja, 

sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi 

perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Bhina Raharja. 

4. Perjanjian Pembebanan Fidusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas survey
10

 memperoleh

keterangan bahwa barang yang difidusiakan yaitu kendaraan bermotor. 

Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dijaminkan, 

kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit sehingga dapat digunakan 

dalam keperluan sehari-hari, namun surat bukti kepemilikan BPKB 

(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) diharuskan untuk berada di 

tangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja sehingga tidak 

dimungkinkan pengalihan kendaraan bermotor tersebut.  

10
 Hasil wawancara dengan Pak Agung Nugroho, Petugas Survey Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Bhina Raharja Klaten, pada tanggal 12 Juni 2018 Pukul 09.15 WIB Kantor KSP Klaten 
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Di dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja 

pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. 

Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, pembebanan fidusia haruslah dilakukan dengan suatu 

akta notaris yaitu Akta Jaminan Fidusia khususnya di Indonesia dimana 

akta sangat dianjurkan karena akta tersebut merupakan Undang Undang 

yang mengatur bagi kedua belah pihak. Sifatnya adalah acesoir dari suatu 

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 

emenuhi suatu perstasi. Proses pertama yaitu dengan cara membuat 

perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit, kemudian pembebanan 

benda dengan dibuatkan Akta Notaris yang memuat hari, tanggal, waktu 

pembuatan, identitas pihak, data perjanjian pokok, keterangan lengkap 

tentang benda yang dijaminkan, serta nilai jaminan fidusia. Selanjutnya, 

pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di kantor pendaftaran fidusia atau 

melalui online oleh notaris kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan 

fidusia pada kreditur sebagai penerima fidusia. 

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya 

mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah. 

Pendaftaran fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia dan 

permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh peneima fidusia, kuasa 

atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan 

fidusia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2). 

Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam 

buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

permohonan pendaftaran (Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 

Tahun 1999) setelah pendaftaran fidusia dilakukan kantor pendaftaran 

fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat 

jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 
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pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 14 Undang Undang Nomor 42 Tahun 

1999). Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Fidusia 

Dengan terjadinya kesepakatan antara kreditur dengan debitur maka akan 

timbul hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban setiap anggota 

meupun pihak koperasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. 

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Hal tersebut mengakibatkan kedua belah pihak 

dalam perjanjian saling terikat sehingga mempunyai hubungan hukum. 

Selanjutnya adalah hak dan kewajiban debitur selaku anggota koperasi antara 

lain: 

3.2.1 Hak debitur 

1) Berhak menerima pinjaman yang diberikan

2) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama

untuk seluruh anggota koperasi

3) Mendapatkan keuntungan dapat melakukan pinjaman melalui

koperasi

3.2.2 Kewajiban debitur 

1) Wajib menyerahkan syarat-syarat untuk permohonan secara benar

2) Patuh dan tunduk terhadap aturan yang diberlakukan pada

koperasi

3) Membayar angsuran dan denda secara tepat waktu

4) Benda yang dijaminkan tidak boleh di pindah tangankan kepada

pihak ketiga tanpa persetujuan koperasi.

Dalam hal ini tanggung jawab hukum apabila pihak si berutang 

melakukan kesalahan akibat wanprestasi tidak melaksanakan prestasi yang 

diwajibkan oleh suatu perjanjian baik sengaja ataupun kelalaian. Apabila 
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debitur didapati wanprestasi maka ia  harus bertanggungjawab sesuai 

dengan perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh koperasi yaitu 

dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Namun jika tidak dapat 

diselesaikan secara kekeluargaan maka sesuai dengan peraturan yang 

berlaku yang telah disepakati pada awal. 

Apabila debitur tidak melaksankan hak dan kewajiban yang semestinya 

maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja berhak mengeluarkan 

surat peringatan yang terdiri surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan 

terakhir yang dimana keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 3 (tiga) 

bulan. Pada ketntuan Pasal 1243 kitab Undang Undang Hukum Perdata 

bahwa lahirnya kewajiban ganti rugi anggota peminjam harus lebih dulu 

ditempatkan dalam keadaan lalai, melalui prosedur peringatan atau 

pernyataan lalai. Debitur dapat dikatakan lalai, jika sudah ada 

pemberitahuan, peringatan dan teguran yang dilakukan koperasi. 

Dalam kesalahan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi yang 

disebabkan kelalaian dari pihak petugas koperasi karena tidak menaati 

peraturan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhina Raharja, bahwa setiap petugas didalam melakukan perbuatan yang 

mewakili koperasi harus tunduk dan taat pada aturan Anggaran Rumah 

Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.  

Sesuai Pasal 34 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa 

pengurus, baik secara bersama sama, maupun sendiri sendiri, menanggung 

kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan 

sengaja atau kelalaiannya. Sehingga koperasi menanggung kerugian akibat 

kesengajaan atau kelalaian anggota dalam pemberian peminjaman kredit, 

maka dengan demikian pengurus serta anggota harus menanggung beban 

kerugian secara bersama-sama. Bentuk tanggung jawab pengurus koperasi 

dan kreditur terdiri dari dua yaitu; tanggung jawab secara khusus, yang 

berupa pembayaran pada koperasi atau dengan pemotongan gaji dan 

tanggung jawab secara umum; dengan bentuktanggung jawab berupa 

melakukan pembayaran iuran simpanan wajib sebagai tanda keikutsertaan 
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anggota koperasi. Dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina 

Raharja tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar Rumah Tangga dan 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992. 

3.3 Permasalahan Yang Timbul dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 

Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten 

3.3.1 Bentuk-bentuk Wanprestasi 

1) Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran

Dalam pelaksanaan pembiayaan pinjaman, para pihak telah 

menyepakati pembayaran yang dilakukan dalam beberapa kali 

angsuran. Dalam pembayaran tersebut, ternyata pemohon kredit ada 

yang melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran 

angsuran yang sebelumnya telah disepakati dengan Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten.  

a). Angsuran Mingguan 

Dalam metode penbayaran angsuran mingguan, peminjam 

diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) 

kali, dalam waktu 7 (tujuh) hari dimana pembayaran tersebut 

berdasarkan mingguan yang telah disepakati sebelumnya dalam 

melunasi pinjaman sesuai hari yang telah disepakati. Dalam 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten tingkat 

penggunaan metode angsuran ini cukup banyak dibanding pilihan 

angsuran yang lainnya, selain mudah, juga berapapun angsuran 

bisa di lakukan. 

b). Angsuran Bulanan Lapangan 

Dalam metode pembayaran angsuran bulanan lapangan, bahwa 

peminjam diberikan pilihan untuk membayar angsuran 1 (satu) 

kali, dalam waktu 1 (satu) bulan dimana pembayaran tersebut 

berdasarkan bulanan yang telah disepakati sebelumnya dalam 

perjanjian pinjaman kredit. Pembayaran angsuran tersebut 

dilakukan dengan mendatangkan petugas survey yang ditunjuk 

untuk menagih pinjaman tersebut oleh Koperasi Simpan Pinjam 
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(KSP) Bhina Raharja klaten, dalam pilihan angsuran bulanan 

lapangan, tingkat penggunaan angsuran ini kurang begitu diminati 

karena kurang begitu bersahabat. 

Wanprestasi tiap melakukan pembayaran angsuran ini terjadi 

pada pengangsuran dengan sistem berkala sedangkan kondisi hasil 

usaha tidak pasti. Dengan demikian terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penyebab peminjam kredit tidak melakukan 

angsuran antara lain : 

(1). Faktor Kondisi Ekonomi 

Terjadinya perubahan kondisi ekonomi merupakan hal 

yang wajar, karena hal itu dapat berdampak kepada siapapun 

tanpa pandang bulu. Hal ini berdampak pada kondisi 

keuangan usaha pemohon kredit. Akhirnya pemohon kredit 

yang menggantungkan  diri dari usahanya untuk melunasi 

angsuran pinjamannya, tidak mampu meneruskan angsuran 

pinjamannya. 

(2). Faktor Intern Debitur 

Dalam hal ini, kasus yang banyak terjadi adalah karena 

faktor dari pribadi debitur. Karena kesengajaan yang 

dilakukan oleh pemohon kredit (debitur) dalam pembayaran 

angsuran pinjaman meskipun kondisi perekonomian 

memungkinkan namun tidak membayarnya. Mengenai hal 

ini, bahwa kebanyakan pemohon kredit (debitur) sengaja  

tidak memenuhi kewajibanya sebagai pemohon kredit yang 

sering melakukan pinjaman, pada mulanya pembayaran 

angsuran kredit pertama ataupun kedua masih baik dan tepat 

waktu, namun pembayaran di tahap berikutnya baru terlihat 

kanker pemohon kredit. Hal ini tercantum pada Bab V angka 

2 Keputusan Mentri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 351/KEP/MEN/XII/1998 tentang Petunjuk 
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Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh koperasi 

terkait prinsip 5’C S credit analyis. 

2) Barang Yang Dijaminkan Sebagai Jaminan Bukan Berada di Tandan

Debitur

Peralihan kedudukan benda fidusia oleh pemohon kredit (debitur) 

sendiri dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, dengan alasan 

hanya dipinjamkan beberapa saat kepada pihak yang lain, ada yang 

dijual dengan atas kesadaran pribadi debitur, ada yang disewakan 

dengan sengaja kepada pihak lain. 

3.3.2 Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam meminjam dengan 

Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja 

Untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur, Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja dengan mementingkan keutamaan 

dan upaya yang sebelumnya telah disepakati akad dalam perjanjian kedua 

belah pihak untuk digunakan bila debitur melakukan wanprestasi antara 

lain : 

1) Melakukan Penagihan di Kediaman Pemohon Kredit

2) Memberikan surat peringatan pada pemohon kredit akan kelalaiannya

3) Melakukan penahanan terhadap barang yang dijaminkan diikuti

dengan penjualan barang fidusia

3.3.3 Penanggungan Resiko 

Dalam perjanjian fidusia, dasarnya bahwa debitur pemberi fidusia 

memliki kewajiban dan tanggung jawab atas keadaan kehilangan, 

kemusnahan, pengurangan kualitas atau nilai dan kerusakan barang-

barang yang dijadikan objek jaminan fidusia, karena itu debitur pemberi 

fidusia harus melakukan pemeliharaan agar benda jaminan fidusia dalam 

keadaan baik. Pertanggung jawaban atas hutang debitur yaitu dengan 

menyita atas objek jaimnan dan di jual menurut ketentuan hukum 

jaminan, apabila benda yang dijaminkan rusak maka tidak dapat melunasi 

hutangnya. Dalam ketentuan Pasal 25 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Jaminan Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia jika 
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dikaitkan dengan penanggungan resiko terutama musnahnya benda yang 

menjadi obyek jaminan fidusia maka pemberi fidusia tidak dapat dituntut 

oleh penerima fidusia untuk mengganti barang jaminan fidusia kecuali 

jika barang yang menjadi obyek jaminan fidusia itu diasuransikan dengan 

demikian resiko musnahnya barang tanpa adanya asuransu akan di 

tanggung oleh penerima fidusia. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja. Pemohon kredit mengajukan 

permohonan kredit ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja 

dengan mendapatkan persetujuan dari suami atau istri sebagai pihak yang 

menanggung serta rekomendasi dari Kepala Desa atau kantor tempat debitur 

bekerja. Pemohon kredit mengisi blangko data, kemudian petugas Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja akan melakukan pemeriksaan terhadap 

kebenaran data yang telah disampaikan oleh pemohon kredit baik melalui 

wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Setelah perjanjian kredit 

terbentuk akan diikuti perjanjian pembebanan fidusia. Dalam pembebanan fidusia 

bila nilai pinjaman dibawah Rp.1.000.000,00 maka cukup dengan surat 

kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani dua orang saksi tetapi jika 

lebih dari nominal tersebut maka akan dibuat dihadapan notaris. Barang yang 

dijadikan jaminan fidusia adalah berupa kendaraan bermotor. 

Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran jaminan 

fidusia diserahkan kepada notaris, semua biaya yang menyangkut pencairan 

pinjaman ditanggung oleh pemohon kredit (debitur) termasuk jika pemohon kredit 

menghendaki dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, namun sebagian besar 

menolak untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia karena faktor extra charge. 

Kedua, Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

dengan Jaminan Fidusia dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Bhina Raharja Klaten. 
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1) Proses perjanjian bagi para pihak dalam perjanjian simpan pinjam dibagi

menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama Proses perjanjian yang dilakukan

oleh para pihak, dengan melengkapi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak

koperasi serta harus memenuhi syaratsahnya perjanjian.

2) Hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dan

dijadikan pedoman oleh pihak koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Setelah terjadinya kesepakatan oleh para

pihak maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dimana

sebelumnya telah disepakati melalui perjanjian yang telah ditandatangani para

pihak sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Tanggung jawab hukum apabila salah satu para pihak melakukan kesalahan

dalam kaitannya dengan adanya kesalahan karena wanprestasi dapat dilakukan

oleh pihak debitur atau anggota dan pihak koperasi sendiri sementara itu

kesalahan yang dilakukan oleh koperasi berupa kesalahan secara moral dan

menyelesaikan masalah dengan asas kekeluargaan.

Ketiga, Permasalahan Yang Timbul dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Klaten. Bentuk 

wanprestasi antara lain; pemohon kredit tidak memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama, beralihnya 

kedudukan barang fidusia kepada pihak lain. Upaya yang dilakukan Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja antara lain; pertama petugas survey akan 

melakukan penagihan terhadap angsuran hutang yang belum dibayar di tempat 

kediaman pemohon kredit, melayangkan surat peringatan tertulis pada pemohon 

kredit. 

4.2 Saran

Pertama, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja hendaknya melakukan 

pembebanan pendaftaran jaminan fidusia secara bersama-sama dengan demikian 

debitur tidak kehilangan hak-haknya. 

Kedua, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja hendaknya 

menambahkan asuransi terhadap barang jaminan kredit sehingga jika terjadi force 
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majeur atau hilangnya barang yang dijaminkan debitur masih tetap mendapatkan 

pengembalian pituangnya. 

Ketiga, Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, hendaknya mempertrgas adanya larangan fidusia ulang bagi para 

pihak (Debitur dan Kreditur). 
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