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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 

1. Sejarah dan Pengertian Fidusia 

a. Sejarah Jaminan Fidusia 

Jaminan Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan 

kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan 

benda-benda itu untuk dapat dipakai sehari-hari untuk bekerja atau 

dimanfaatkan dalam perusahaannya. Untuk memenuhi persyaratan 

tersebut, tidak mungkin menggunakan lembaga gadai yang mengharuskan 

benda jaminan berupa benda bergerak, berada dalam kekuasaan pemegang 

gadai sebagaimana dalam Pasal 1152 Ayat 2 KUHPerdata tentang gadai 

yang mensyaratkan kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh 

berada pada pemberi gadai.
57

 

Hambatan tersebut kemudian diatasi dengan menggunakan 

lembaga fidusia yang diakui yurisprudensi Belanda tahun 1929 dan diikuti 

oleh Arrest Hooggerechtshof di indonesia tahun 1932. Perkembangan 

perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang 

mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, 

berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.
58
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b. Pengertian Jaminan Fidusia 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam 

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap krediturnya lainnya.
59

 Benda tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah 

susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang 

lain sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman.   

2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia 

a. Subjek Jaminan Fidusia 

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan 
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Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau 

korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima 

Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai 

piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
60

 

b. Objek Jaminan Fidusia 

Yang dimaksud objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa 

yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 

macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan 

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan.
61

 

3. Sifat Jaminan Fidusia 

a. Jaminan fidusia mempunyai sifat accessoir. 

Sifat accessoir dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 

Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia 

merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang 

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. 

Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi 

lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.
62
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b. Jaminan fidusia mempunyai sifat droit de suite 

Sifat droit de suite dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Jaminan fidusia yang menyatakan bahwaJaminan fidusia tetap 

mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan 

siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan 

yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya penerima jaminan fidusia 

atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.
63

 

c. Jaminan fidusia memberikan hak preferent. 

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan 

(preferent) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau 

lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak 

untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur 

mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil 

eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.
64

 

d. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas. 

Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek 

jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus 

diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda 

jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam 

Akta Jaminan Fidusia.
65
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Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang 

merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia. Dengan 

dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor 

Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda 

telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk 

melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan 

kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani 

jaminan fidusia.
66

 

4. Kewajiban Pemberi Dan Penerima Fidusia 

a. Pemberi fidusia 

1) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 

wajib menggantinya dengan objek yang setara. 

2) Wajib menerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi. 

3) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan. 

b. Penerima Fidusia 

1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran 

fidusia. 

2) Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam 

sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. 

3) Wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dalam hal hasil 

eksekusi melebihi nilai penjaminan.
67
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5. Hak Pemberi Fidusia Dan Penerima Fidusia 

a. Pemberi fidusia 

1) Tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

2) Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan 

benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

b. Penerima fidusia 

1) Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara 

fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya 

2) Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri 

3) Memperoleh penggantian benda yang setara dengan objek yang 

menjadi jaminan fidusia dalam hal pengalihan jaminan fidusia.
68

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Roya Fidusia 

1. Pengertian Roya 

Roya adalah permohonan pencoretan Jaminan Fidusiaoleh 

Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya karena alasan tertentu. Roya atau 

penghapusan merupakan salah satu kegiatan Kantor Pendaftaran Fidusia 

untuk mencoret catatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan 

menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan 

Fidusia tidak berlaku lagi. Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan 

roya atau penghapusan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar  Fidusia setelah 

ada keterangan atau pemberitahuan dari Kreditur/Penerima Fidusia 
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mengenai hapusnya utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia. Dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Jaminan 

Fidusia hapus karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, 

pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, dan 

musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
69

 

2. Kewajiban Penerima Fidusia Dalam Roya atau Penghapusan 

Jaminan Fidusia 

Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu 

jaminan fidusia hapus, yaitu harus dicoret pencatatan jaminan fidusia 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia ini menjadi kewajiban Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya. 

Prosedur penghapusan jaminan fidusia di antaranya : 

1) Pemohon melakukan register id melalui www.ahu.go.id. 

2) Pemohon melakukan akses penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia. 

3) Pemohon dapat mencetak langsung Surat Keterangan Penghapusan. 

Adapun syarat untuk penghapusan jaminan fidusia di antaranya : 

1) Pemohon memiliki user id. 

2) Sertifikat Jaminan Fidusia 

3) Surat Keterangan Pelepasan Hak atau Surat Keterangan Pelunasan dari 

Penerima Fidusia
70
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Apabila hutang dari penerima fidusia telah dilunasi, maka menjadi 

kewajiban penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan 

kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang 

disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Roya atau penghapusan Jaminan 

Fidusia juga untuk memberikan keterangan bahwa sertifikat jaminan fidusia 

sudah tidak berlaku lagi.
71

 

Kewajiban Penerima Fidusia untuk melakukan penghapusan Jaminan 

Fidusia (roya fidusia) paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya 

Jaminan Fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung 

tentang hapusnya Jaminan Fidusia. Jika Penerima Fidusia, Kuasa, atau 

Wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia, maka 

Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. 
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