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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian  

Menurut Mariam Barus Badrulzaman “Perjanjian adalah suatu 

hal yang sangat penting, karna menyangkut kepentingan para pihak 

yang membuatnya. Oleh karna itu hendaknya setiap perjanjian dibuat 

secara tertulis agar diperoleh sesuatu kekuatan hukum, sehingga tujuan 

akan adanya kepastian hukum dapat tercapai”.
17

 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa: 

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
18

 

Pengertian perjanjian menurut parra ahli adalah: 

a. Salim H.S 

Menurut Salim H.S defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah memiliki kelemahan 

sebagai berikut: 

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut 

perjanjian 

2. Tidak tampak asas konsensualisme 

3. Bersifat Dualisme 
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Muhammad syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak, dan Perspektif Filsafat, 

Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar 

Maju, 2002),h. 22. 
18

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut 

Salim H.S adalah “ Perjanjian atau Kontrak adalah hubungan hukum 

antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang 

harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 

begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuaidengan yang telah disepakati”.
19

 

b. Subekti  

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.    

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, untuksyarat 

sahnya suatu perjanjian adalah bahwa para pihak harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Sepakat 

Sepakat dalam artinya para pihak yang membuat perjanjian 

telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang 

dikeluarkan oleh para pihak, baik perjanjian itu dilakukan secara tegas, 

maupun diam-diam menurut pasal 1321 KUHPerdata suatu perjanjian 

dianggap tidak sah bila terdapat unsur paksaan, kekhilafan atau 

penipuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. 
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Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 

2004) h. 15-17. 
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Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kata sepakat saja belum 

cukup untuk mengikat perjanjian yang telah dicapai dan disepakati, 

karena ada syarat–syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Syarat Formil, artinya suatu perjanjian baru mengikat bukan 

hanya dengan kata sepakat, tetapi perjanjian tersebut harus 

memenuhi formalitas tertentu yang harus dibuat secara tertulis. 

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian ini 

dianggap tidak pernah ada. 

2. Syarat Materiil, artinya penyerahan merupakan syarat mutlak 

yang harus dipenuhi, selain kata sepakat, agar perjanjian 

mempunyai kekuatan mengikat. 

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan 

Orang dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan 

hukum apabila ia dewasa (21 tahun) atau sudah menikah walaupun 

usianya masih dibawah 21 tahun. Dalam pasal 1330 KUHPerdata 

bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 

1. Orang yang belum dewasa yaitu belum mencapai usia 21 

tahun/belum menikah 

2. Orang yang berada dibawah pengampuan 

3. Orang-orang perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang 

Berbeda dengan KUHPerdata  pasal 39 ayat (1) huruf a 

undang-undang Nomor 30 Thun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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menyebutkan bahwa seseorang dianggap cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum dalam suatu akta notaris apabila telah berumur 

18 tahun atau sudah pernah menikah. 

c. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi 

objek suatu perjanjian, dimana barang yang menjadi objek suatu 

perjanjian harus jelas dan pasti. Menurut pasal 1333 KUHPerdata 

bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian tersebut harus 

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Mengenai 

jumlahnya tidak perlu disebutkan asalkan kemudian dapat dihitung 

atau dapat ditentukan. Ini berarti bahwa undang-undang tidak 

mengharuskan bahwa objek tersebut sudah berada ditangan debitur 

pada waktu perjanjian dibuat. Dan prestasi arus tertentu, artinya ialah 

menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, untuk mencegah 

timbul perselisihan. 

d. Suatu sebab yang halal 

Pada pasal 1337 KUHPerdata berbunyi: “Suatu sebab adalah 

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

Mengenai 4 syarat tersebut diatas, dibagi menjadisyarat 

subyektif, yaitu syarat pertama dan kedua, dan dua syarat berikutnya 

merupakansyarat objektif. Mengenai syarat subjektif, jika tidak 

dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim yang 
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tidakcakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak 

untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 

Tahun sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdata), sehingga 

apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap 

mengikat. 

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, 

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian adalah 

yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan 

perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dalam wujud lisan(cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk  

perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan pada bentuk berikut 

ini:
20

 

a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak 

yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat 

para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan 

mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut 

disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari 

perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti 

yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga 

dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 
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Salim, Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

166-167. 
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b. Perjanjian dengan akta notaris untuk melegalisir tanda tangan para 

pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata 

hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para ihak. Akan 

tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum 

dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi 

perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak 

yang harus membuktikan penyangkalannya. 

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk 

akta notaril  adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat 

yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini 

merupakan alat bukti yang sempurrna bagi para pihak yang 

bersangkutan maupun pihak ketiga.   

4. Asas-Asas Perjanjian 

Menurut ketentuan hukum yang berlaku asas penting yang 

berlaku dalam perjanjian adalah sebagai berikut:
21

 

a. Asas kebebasan berkontrak 

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang 

berbunyi: 

“Semua persetujuan yang dibuat merupakan Undang-Undang bagi 

mereka yang membuatnya” 
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
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Tujuan pasal diatas adalah bahwa pada umumnya suatu 

perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak 

membuat suatu perjanian, bebas untuk menentukan bentuknya 

maupun syarat-syaratnya,bebas untuk menentukan bentuknya yaitu 

tertulis  atau tidak tertulis dan seterusnya. 

Jadi berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian 

yang berupa dan memuat apa saja dan perjanjian itu mengikuti mereka 

yang membuatnya, suatu undang-undang kebebasan berkontrak dari 

para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi: 

1. Perjanjian yang telah diatur undang-undang  

2. Perjajian-perjanjian baru atau campuran dari sesuatu yang 

belum diatur dalam undang-undang. 

b. Asas konsensualisme 

Adalah suatu perjanjian yang dianggap telah cukup jika terdapat 

kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti 

dengn perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang berisi format. 

c. Asas itikad baik 

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian akan dilandasi dengan 

suatu itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat 

diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada 

seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad 

baik dalam pengertian objektif adalah bahwa suatu pelaksanaan 
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perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau 

apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

d. Asas Pacta Sunt Servanda 

Merupakan asas dalam suatu perjanjian yang berhubungan dengan 

suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak 

yang mengikat pada mereka yang membuat perjanjian tersebut 

berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak 

mendapat kerugian karna perbuatan mereka dan tidak juga 

mendapat keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian-perjanjian 

tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini 

dalam perjanjian tidak lainuntuk mendapatkan kepastian hukum 

bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. 

e. Asas berlakunya suatu perjanjian 

Pada dasarnyasemuaperjanjian itu berlaku bagi mereka yang 

membuatnya, tidak ada pengaruhnya bagi pihak lan (pihak ketiga), 

kecuali yang telah diatur dalam undang-undang misalnya perjanjian 

untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam 

pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas 

nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari 

pada dirinya sendiri”
22

. 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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5. Pengertian Kredit  

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak 

dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli 

tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran 

harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain itu dijumpai pula 

banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun 

bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada 

umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah 

jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas. 

Sebenarnya kata ”kredit” berasal dari bahasa Romawi yaitu 

Credere yangartinya “percaya”. Apabila hal tersebut dihubungkan 

dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku 

kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah 

(debitur) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk 

membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.  

Dapat dikatakan dasar dari perjanjian kredit adalah Undang-

undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit 

diatur dalam pasal 1 Ayat 11 yang berbunyi: Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan tau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditor) 

dengan pihak lain (debitor) yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
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melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga
23

. 

Dari rumusan tersebut dapat diketahui ruang lingkup 

pengertian kredit tersebut dibatasi dalam hubungan bank dengan 

nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang dilakukan oleh bank 

untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan 

berupa bunga. Namun dalam rumusan itu kredit juga diartikan dengan 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.  

Dengan mendasarkan pengertian undang-undang, kredit 

merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai 

kreditur dengan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu 

dan pengembalian uang disertaidengan imbalan. Bunga merupakan 

sebuah keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan 

jasa bagi bank yang merupakankeuntungan perusahaan
24

. 

Dasar hukum dari suatu kredit: 

1. Adanya kesepakatan antar debitur dengan kreditur yang disebut 

perjanjian kredit 

2. Adanya pihak yaitu debitur dan kreditur 

3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang 

4. Adanya peminjaman berupa pemberian sejumlah uang  

5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan 

pembayaran kredit 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perjanjian Kredit. 
24

Supramono, Gatot,Perbankan dan masalah kredit, (Jakarta:PT. RINEKA CIPTA, 

2009), h.153. 
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Perjanjian kredit dalam bisnis ini merupakan lex-spesial, dengan 

unsurnya 

1. Kepercayaan 

2. Waktu suatu masa 

3. Prestasi (objek kredit) 

4. Kehati-hatian
25

. 

6. Macam-macam Kredit 

  Dalam Undang-Undang perbankan hanya mengatur tentang 

lembaga yang memberikan kredit, sehingga pembentuk undang-

undang kurang memperhatikan tentang masalah kredit. Ketentuan 

yang menyangkut kredit hanya satu pasal yang diatur pada Pasal 8 

Undang-undang Perbankan. Oleh karena itu dalam undang-undang 

tersebut tidak dijumpai tentang macam-macam kredit. 

 Meskipun demikian dalampraktik perbankan kredit-kredit yang 

pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi 

antara lain dari segi jangka waktu, kegunaan, pemakaian, dan sektor 

yang dibiayai bank. 

1. Segi Jangka Waktu 

Dilihat dari segi jangka waktunya dilihat dari jangka waktunya 

terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit 

jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit 

tersebut pernah diatur di dalam Pasal 1 huruf undang-undang 
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Santiago, Faisal, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 27 
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Perbankan 1967. Kemudian dengan berlakunya undang-undang 

perbankan yang sekarang yaitu undang-undang No. 7 Tahun 1992 

yang diubah dengan undang-undang No 10 Tahun 1998 ketiga jenis 

tersebut tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit 

dipandang dari pemakaiannyamasih belum ada pembatasan yang 

pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya 

pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan 

nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada satu waktu 

tertentu. 

a. Kredit jangka pendek  

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang 

berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini 

juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang 

berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah  

 Kredit jangka menengah adalah kredit yang dierikan bank 

untuk jagka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga 

tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman 

tersebut. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka 

waktu yang melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari 

tiga tahun. 
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2. Segi Kegunaan  

Maksud jenis kredit dilihat dari jenis kegunaannya adalah untuk 

melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam 

kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari 

segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu: 

a. Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana 

masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih 

lama dan biasanya kegunaan kredit adalah untuk kegiatan 

utama suatu perusahaan. 

b. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit 

modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar 

gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan 

proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan 

kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang 

sudah ada. 

3. Segi Tujuan Kredit 

  Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, 

apakahbertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk 
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keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah 

sebagai berikut 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk 

menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit inidigunakan 

untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa 

barang maupun jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau 

dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada 

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang 

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan 

usaha. 

c. Kredit perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk 

kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering 

diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang 

akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 
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4. Segi Jaminan 

Dilihat dari segi jaminan adalah setiap pemberian suatu fasilitas 

kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit 

dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan 

tertentu. Jaminan tersebutdapat berbentuk barang berwujud 

atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan 

akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan sicalon 

debitur.  

b. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha, karakter, serta loyalitas sicalon debitur selama 

berhubungan dengan bank yang bersangkutan.  

5. Segi Sektor Usaha 

Sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis 

kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut. 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk 

sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha 

pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 
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b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk 

jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam 

dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri 

pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang 

yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti 

tambang emas, minyak atau tambang timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan dan dapat pula 

berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional 

seperti dosen, dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai 

pembangunan atau pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya  

B. Fidusia  

1. Sejarah Fidusia 

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia 

dalam bentuk klasik sudah dibentuk sejak zaman Romawi. Dalam 

konteks ini, di romawi terdapat istilah fiducia cum creditore yang 

artinya barang-barang debitur diserahkan kepemilikannya kepada 

kreditor, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang. Bersamaan 
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dengan itu, di romawi terdapat pula istilah fiducia cum amico, akan 

tetapi hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk 

memelihara kepentingannya. Jadi, tidak ada penyerahan hak milik atau 

jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat 

ini.  

Kemudian, dalam sejarah hukum di Romawi berkembang pula 

lembaga pand(gadai) dan hipotek (hak tanggungan) sehingga  peranan 

lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang sampai 

kemudian peranan eksistensinya kemudian lenyap. 

Dan setelah itu negara-negara Eropa Kontinental seperti 

Perancis dan Belanda telah mengadopsi lembaga fidusia yang pada 

saat itu dalam kitab undang-undang mereka juga tidak dikenal lembaga 

yang disebut dengan fidusia tersebut. Jaminan fidusia juga telah 

dipraktikkan di Jerman bahkan sebelum tahun 1900 telah dikenal 

sejenis jaminan atas benda bergerak yang penguasaannya tidak 

diserahkan kepada kreditor, mirip dengan lembaga fidusia. Misalnya 

sicherungsubereignung dan sicherungsubertagrung terhadap benda-

benda bergerak, atau sicherungsabtretung atas piutang. 

Kemudian di indonesia lembaga fidusia berkembang melalui 

yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus 

tentang fidusia, yaitu Undang –Undang No. 42 Tahun 1999. 

Di indonesia sejak zaman Hindia Belanda sangat terasa kebutuhan 

praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia, sebab ada 
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kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotek versi KUHPerdata 

ataupun undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang pokok 

Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotek credietverband)  atau 

undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996.  

2. Pengertian dan Prinsip Fidusia 

Menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia adalah Sebagai berikut: 

“Fidusia adalah adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 

benda”. 

Sedangkan Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-

Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai 

berikut: 

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yang tetap berada 

dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” 

Prinsip-prinsip utama dari jaminan fidusia dapat disebutkan sebagai 

berikut: 
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a. Meskipun hukum positif di indonesia menganut teori kepemilikian 

(title theory), tetapi unsur-unsur teori penjamin (lien theory) juga 

tetap diberlakukan, sehingga dalam beberapa kondisi (secara riil) 

pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja 

(bukan sebagai pemilik yang sebenarnya) 

b. Debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak 

boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya. 

c. Kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferens. 

d. Berlaku prinsip droit de suite. Dalam konteks ini, suatu jaminan 

fidusia mengikui benda yang menjadi objek jaminannya, kemana 

pun atau kepadasiapapun benda tersebut berpindah. 

e. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan (accesoir) dengan 

konsekuensi antara lain: 

 Jaminan fidusia mengikuti perjajian pokoknya, yaitu 

perjanjian utang piutang 

 Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia 

pun hapus dan barang jaminan fidusia pun harus diserahkan 

kembali kepemilikannya dan penguasaan pada debitur 

 Apabila utang yang dijamin dengan fidusiaberalih ke pihak 

lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih. 

f. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru 

ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor. 
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g. Apabila utang sudah dilunasi, maka titel kepemilikan atas jaminan 

fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 

h. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah 

utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada 

pemberi fidusia. 

i. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada 

maupun atas utang yang baru akan ada dikemudian hari (kontinjen) 

j. Jaminan fidusia dapat diikat atas benda yang sudah ada maupun 

atas benda yang baru akan ada dikemudian hari. 

k. Jaminan fidusia dapat diikat atas bangunan atau rumah yang 

terletak di atas tanah milik orang lain. 

l. Pemberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki 

kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. 

m. Jaminan fidusia tidak dapat dipisah-pisah (onsplitbaarheid). Dalam 

konteks ini, meskipun fidusia dapst diikat untuk beberapa kreditor 

sekaligus (contohnya untuk semua atau sebagian kreditur dalam 

suatu kredit sindikasi) tetapi benda objek jaminan fidusia dari satu 

fidusia untuk seluruh kreditur tersebut tidak dapat dibagi-bagi 

maksudnya, menentukan bahwa bagian tertentu dari objek jaminan 

adalah untuk kreditur tertentu juga. 

n. Objek jaminan fidusia tidak dapat dipecah-pecah (split) ataupun 

digabung. 
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o. Maksudnya, setelah diikatnya atau jaminan fidusia terhadap satu 

atau lebih objek jaminan fidusia, maka dikemudian hari fidusia 

tersebut tidak dapat dipecah menjadi dua fidusia, atau tidak dapat 

juga terhadap dua atau lebih fidusia dikemudian hari digabung 

menjadi satu. 

p. Berlaku asas publisitas: Suatu jaminan fidusia harus didaftar ke 

kantor pendaftaran fidusia agar dapat dilihat oleh publik. 

q. Fidusia terdaftar mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu 

daripada fidusia yang tidak didaftarkan 

r. Tidak boleh dieksekusi secara mendaku yang artinya benda objek 

jaminan fidusia dapat dieksekusi menjadi langsung milik kreditur, 

meskipun diperjanjikan seperti oleh para pihak. 

3. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia  

Sebelum berlakunya undang-undang Nomor 42 tahun 1999, 

maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang 

terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, 

piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor, tetapi dengan 

berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, maka objek 

jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-

undang ini objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu: 

a. Benda bergerak,baik yang berwujud maupun tidak berwujud 

b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani 

hak tanggungan  
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Yang dimaksud dengan bangunan disini dalam kaitannya 

dengan bangunan rumah susun, sedangkan yang dapat menjadi subjek 

dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi 

fidusia adalah orang atau perorangan atau korporasi pemilik benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia 

adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang 

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.   

4. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Ada kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan jaminan 

fidusia dianggap telah hapus oleh hukum. Kejadian-kejadian tersebut 

terdapat pada pasal 25 ayat (1) undang-undang fidusia Nomor 42 

Tahun 1999: 

1. Hapus karena hapusnya utang yang  dijamin oleh jaminan fidusia 

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia 

3. Musnahnya jaminan fidusia 

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh 

fidusia merupakan konsekuen silogis dari karakter perjanjian jaminan 

fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accesoir) yaitu assesoir 

terhadap perjanjian pokoknya berupaperjanjian utang-piutang. Jadi, 

jika perjanjian utang piutang  ataupun utangnya lenyap karena alasan 

apapun, maka jaminan fidusia sebagai  ikutannya juga ikut menjadi 

lenyap. 
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Kemudian, hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas 

jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak 

penerima fidusia sebagai pemilik hak atas fidusia tersebut bebas untuk 

memperthankan atau melepakan haknya itu. 

Terakhir, hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan 

fidusia tentu juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi 

untuk mempertahankan fidusia itu jika barang objek jaminan fidusia 

tersebut sudah tidak ada. Hanya saja jika ada pembayaran asuransi 

atas musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran), maka 

pembayaran asuransi tersebut menjadi hak pihak penerima fidusia 

Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu 

jaminan fidusia hapus. Pertama, harus dicoret pencatatan jaminan 

fidusia dikantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, kantor pendaftaran 

fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 

sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Dalam kondisi ini, jaminan fidusia tersebut dicoret dari Buku 

Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

5. Keuntungan Kreditur Menggunakan Fidusia 

Dalam menggunakan jaminan fidusia dengan prinsip barang 

jaminan tetap berada pada kekuasaan debitur selama perjanjian utang 

piutang belum berakhir telah menguntungkan kreditur. Beberapa 

keuntungannya antara lain: 

a. Tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang 
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Menyediakan tempat untuk menyimpan barang jaminan, 

apalagi barang yang disimpan milik orang lain dan berharga, bukan 

sesuatu hal yang begitu mudah untuk dilakukan karena untuk mencari 

tempat memadai dan aman perlu pertimbangan matang. Kemudian 

setelah mendapatkan tempat yang dikehendaki, tidak terlepasdari biaya 

yang tidak murah sebab harus mengeluarkan biaya untuk membeli atau 

menyewa tempat tersebut. 

Bagi kreditur yang berstatus bank untuk menyediakan tempat 

seperti dimaksud memang tergolong merepotkan. Dengan memperoleh 

nasabah yang semakin hari semakin bertambah banyak, maka bank 

harus menyediakan tempat yang luas untuk menampung barang 

jaminan. Padahal untuk mendirikan kantor cabang dengan lokasi yang 

memadai dan strategis bukan seperti membalik telapak tangan dan 

tempat itu harus menampung sementara barang jaminan kredit. 

Oleh karena itu dengan melakukan jaminan fidusia merupakan 

salah satu keuntungan para kreditur untuk tidak menyediakan tempat 

penyimpanan barang jaminan. 

b. Tidak menanggung pemeliharaan barang 

Sejalan dengan keuntungan yang pertama tadi, berkaitan erat 

dengan masalah pemeliharaan barang. Barang yang disimpan wajib 

dijaga keadaannya agar tidak rusak atau tetap berfungsi. 

Dengan tidak menerima barang jaminan maka tidak ada 

tanggungan bagi kereditur untuk memelihara atau merawat barang 
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jaminan. Padahal untuk merawat atau memelihara barang tidak dapat 

dilakukan dengan seragam, karena bentuk macam maupun karakter 

barang bermacam-macam sehingga memerlukan tenaga perawatan 

yang khusus pula. 

c. Tidak menanggung resiko kehilangan barang 

Segi keuntungan berikutnya adalah kreditur tidak menanggung 

resiko apabila barang yang difidusia kan hilang atau musnah. Resiko 

kehilangan barang jaminan ada pada debitur karena barang tersebut 

berada pada kekuasaannya. 

Hilang atau musnahnya barang jaminan akan mempengaruhi 

hapusnya jaminan fidusia karena fidusia tidak mungkin dapat 

dieksekusi apabila debitur wanprestasi atas utangnya. Objek fidusia 

yang hilang atau musnah merupakan tanggung jawab debitur, sehingga 

debitur harus mengganti dengan membuat perjanjian fidusia yang baru. 

Dilain pihak apabila debitur bersikap pasif, maka kreditur dapat 

meminta barang lainnya untuk difidusiakan dengan nilai yang besarnya 

sama dengan nilai fidusia yang dahulu.  

d. Berhak menarik barang untuk kepentingan eksekusi 

Sesuai dengan prinsip fidusia bahwa barang jaminan tidak 

diserahkan kepada debitur, tetapi barang tersebut tetap berada pada 

kekuasaan debitur. Ketika debitur tidak dapat membayar utangnya lagi, 

kreditur diberi hak oleh undang-undang untuk menarik kedalam 

kekuasaannya demikepentingan eksekusi fidusia. Debitur tidak ada 
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alasan lain, kecuali wajib menyerahkannya. Hal ini merupakan 

keuntungan bagi kreditur memperoleh kemudahan yang diatur oleh 

undang-undang
26

. 

6. Eksekusi fidusia  

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur 

dalam passal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini adalah karena debitur atau 

pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat 

waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah 

memberikan somasi.  

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah 

manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat 

dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian 

hukum. Misalnya, ketentuan eksekusi fidusia di amerika serikat 

membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang Objek Jaminan 

fidusia, asal dapat menghindari perkelahian/percekcokan (breaking the 

peace). Barang tersebut boleh dijual didepan umum atau dijual di 

bawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dengan cara 

yang commercially reasonable. 

Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus 

memiliki unsur –unsur cepat, murah dan pasti. Inilah yang sudah 
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Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 265-

267. 
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dikeluhkan sejak lama dalam praktik, sebab selama ini (sebelum 

keluarnya undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada 

kejelasan mengenai bagaimana mengeksekusi fidusia. Jadi, karena 

tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan 

bahwa eksekusi fidusia adalah dengan memakai prosedur gugatan 

biasa (lewat pengadilan, dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, 

dan melelahkan. 

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek fidusia dijalankan 

dengan cara: 

1. Secara fit eksekusi (titel eksekutorial) yaitu melalui suatu 

penetapan pengadilan yang didalamnya harus tercantum kata 

“Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa” 

2. Secara parate eksekusi yaitu  dengan menjual obyek jaminan 

fidusia (tanpa melalui penetapan pengadilan) didepan pelelangan 

umum. Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan 

eksekusi oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum 

(kantor lelang). Hasil pelelangan tersebut kemudian diambil untuk 

melunasi pembayaran piutangnya. Parate eksekusi lewat 

pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan 

sama sekali. Ketentuan ini mengahapuskan keraguan-keraguan 

sebelumnya bahwa seolah-olah setiap eksekusi oleh kantor 

pelelangan umum harus dengan suatu penetapan pengadilan. 

Padahal, anggapan ini tidak benar sama sekali. 
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3. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi melalui Penjualan 

dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi 

dan penerima fidusia, dan diumumkan dalam dua surat kabar 

harian yang beredar didaerah yang bersangkutan.
27

 

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi 

(mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda 

objek fidusia secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-

syarat untuk itu. Menurut undang-undang fidusia No 42 Tahun 

1999 (Pasal 29), syarat-syarat agar fidusia dapat dieksekusi secara 

dibawah tangan adalah: 

a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan 

penerima fidusia, bahwa pemberian persetujuan atau 

kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak baik pada 

saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, 

maupun pada saat proses menjelang eksekusi 

b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak  

c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima 

fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan  

d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dua surat kabar yang 

beredar di daerah bersangkutan 
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Fuady, Munir,Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 

h.158. 
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e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1(bulan) 

sejak diberitahukan secara tertulis 

Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang 

fidusia (berbeda dengan undang-undang hak tanggungan), tentu saja objek 

fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada 

yang keberatan atau tidak ada sengketa, sebab itulah salah satu tujuan 

pengumunan terhadap eksekusi itu. Namun demikian, pihak pemberi 

fidusia tidak dapat lagi berkeberatan jika sebelumnya sudah setuju 

terhadap proses eksekusi secara langsung tersebut. 

C. Efektifitas  Hukum 

Bila berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur atau memaksa 

warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas berasal dari kata 

efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau 

dampak. Efektif yang artinya berhasil, dan efektifitas pencapaian tujuan 

secara tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan 

pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan 

sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila: 

a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk 

hukum serta pelaksana. 

b. Hukum efektif apabila didalam masyarakat, warganya berperilaku 

sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum. 
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Efektifitas hukum menyoroti tentang bagaimana suatu peraturan 

yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk 

mengukur efektifitas dari suatu peraturan dilihat dari keberhasilan 

pencapaian tujuan yang diinginkan.Jika peraturan tersebut telah mencapai 

tujuannya, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula 

sebaliknya. 

Faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah: 

a. Peraturan 

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara 

umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka 

peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah 

dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. 

Hal ini dikarenakan tujuan dan undang-undang berarti keinginan 

atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari 

pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dicerna, 

sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas 

suatu peraturan mudah untuk dicerna dan tidak membingungkan.  

b. Aparatur 

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain 

aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan 

masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. 
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c. Pelaksanaan  

Faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas 

hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya 

agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan 

sanksi atau hukum jika peraturan dilanggar.Ketentuan ini bertujuan 

agar masyarakat patuh atau taat pada peraturan yang ada sehingga 

peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


