
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR

ANTARA DEBITOR DENGAN KREDITOR

DIDIT ATIM PRAMITA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

Abstrak

Sejak berlakunya UU Fidusia, maka penyerahan hak milik secara fidusia oleh debitor
kepada kreditor, tentunya harus memenuhi syarat yang diatur dalam UU Fidusia, yaitu
harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Dalam hal debitor
mengalami keterlambatan pembayaran, pihak kreditor dengan menunjukkan Sertifikat
Fidusia langsung melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitor. Padahal
berdasarkan pengakuan pihak debitor, bahwa dirinya  tidak pernah datang menghadap
pada seorang Notaris untuk menandatangani perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena
tidak ada akta fidusia yang dibuat oleh notaris, tentunya tidak akan pernah ada Sertifikat
Jaminan Fidusia.

Permasalahan yang akan dikaji adalah: Bagaimanakah praktik perjanjian
jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor antara debitor dengan kreditor?
Dan Bagaimana keabsahan sertifikat fidusia pada pembelian kendaraan bermotor
dengan adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah
tangan?

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud
adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil pembahasan dari permasalahan tesis ini adalah praktik perjanjian jaminan
fidusia dalam pembelian kendaraan bermotor hanya dilakukan di bawah tangan tanpa
adanya peran notaris sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia yang
mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dengan akta otentik yang dibuat
oleh notaris. Sertifikat jaminan fidusia pada pembelian kendaraan bermotor dengan
adanya pemberian kuasa oleh debitor kepada kreditor yang dibuat di bawah tangan
dengan sendirinya tidak sah, karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh



Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan pendaftaran akta jaminan fidusia yang
dibuat oleh notaris.

Pengangkutan merupakan suatu tindakan
atau perbuatan memindahkan orang atau
barang dari tempat yang satu ke tempat
yang dapat meningkatkan nilai suatu
barang yang diangkut. Sarana yang
dipergunakan dalam pelaksanaan
pengangkutan salah satunya adalah
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor
merupakan sarana untuk melaksanakan
pengakutan di darat. Sebagaimana
diketahui bahwa di Indonesia terdapat
beberapa macam angkutan, yaitu angkutan
darat, angkutan laut, angkutan udara dan
angkutan perairan darat.

Sebagaimana dikemukakan bahwa
sarana dalam pelaksanaan angkutan darat
adalah kendaraan bermotor. Oleh karena
itu jelas bahwa kendaraan bermotor
mempunyai arti yang penting dalam
kehidupan masyarakat, baik bagi individu
atau perseorangan maupun bagi badan
usaha, terutama badan usaha yang
bergerak dalam bidang usaha angkutan.
Mengingat begitu pentingnya arti
kendaraan bermotor dalam kehidupan
masyarakat, maka sudah sewajarnya
setiap orang berusaha untuk memiliki
kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan
bermotor di Indonesia selama ini banyak
dilakukan oleh suatu badan usaha
penjualan dengan merek kendaraan
bermotor tertentu serta dalam keadaan
baru yang disebut dengan dealer, dan ada
pula badan usaha penjualan kendaraan
bermotor dengan berbagai merek dan
kendaraan tersebut dalam keadaan bekas
(second) yang disebut dengan showroom.
Pihak selaku penjual kendaraan bermotor
yang disebut dengan dealer selalu
menghendaki pembelian oleh masyarakat
dilakukan pembayaran secara tunai,
sedangkan mereka sebagai pembeli yang
hendak membeli kendaraan bermotor

tidak memiliki dana yang cukup untuk
melakukan pembayaran secara tunai.

Oleh karena adanya permasalahan
dalam jual beli kendaraan bermotor antara
pihak dealer sebagai penjual dengan
masyarakat sebagai pembeli, yaitu pihak
dealer sebagai penjual menghendaki
pembayaran secara tunai, sedangkan
masyarakat sebagai pembeli tidak
memiliki dana yang cukup untuk
pembayaran tunai, tentunya ada jalan
keluarnya. Guna mengatasi kesulitan
pembelian kendaraan bermotor dengan
membayar secara tunai, maka pihak
pembeli dapat memperoleh pinjaman dana
dari lembaga pembiayaan. Lembaga
pembiayaan merupakan suatu lembaga
yang keuangannya bisa dari bank atau
bukan yang akan memberikan pinjaman
dana kepada masyarakat untuk keperluan
pembelian kendaraan bermotor yang
dikehendakinya.

Apabila memperhatikan peristiwa
jual beli kendaraan bermotor antara dealer
sebagai penjual dengan pembeli dan
melibatkan lembaga pembiayaan, maka
jelas terdapat beberapa perjanjian.
Perjanjian yang dimaksud adalah
perjanjian jual beli kendaraan bermotor
yang melibatkan pihak dealer sebagai
penjual dengan seseorang sebagai
pembeli. Perjanjian jual beli kendaraan
bermotor antara pihak dealer sebagai
penjual dengan seseorang sebagai pembeli
telah berakhir. Dikatakan telah berakhir,
karena dalam perjanjian jual beli
kendaraan bermotor antara pihak dealer
sebagai penjual dengan seseorang sebagai
pembeli, kedua belah pihak telah
melaksanakan kewajibannya masing-
masing. Adapun kewajiban dari pihak
dealer sebagai penjual yaitu menyerahkan
kendaraan bermotor sebagai objek jual



beli kepada pihak pembeli. Sebaliknya
pihak pembeli telah melakukan
pembayaran kepada pihak dealer.

Selain perjanjian jual beli, berkaitan
dengan pembelian kendaraan bermotor
oleh seseorang yang melibatkan lembaga
pembiayaan terdapat perjanjian lain, yaitu
perjanjian pinjam meminjam yang dikenal
oleh masyarakat dengan istilah hutang
piutang. Perjanjian pinjam meminjam atau
hutang piutang itu terjadi antara dua pihak
dengan kedudukannya masing-masing,
yaitu pihak lembaga pembiayaan sebagai
kreditor dengan pihak pembeli sebagai
debitor. Oleh karena terdapat perjanjian
pinjam meminjam atau hutang piutang
antara kreditor dengan debitor, maka
pihak pembeli sebagai debitor mempunyai
kewajiban untuk mengembalikan
pinjamannya dengan jalan mengangsur
dalam jumlah tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu pula kepada pihak kreditor.
Pihak kreditor dalam pinjam meminjam
ini membutuhkan suatu kepastian bahwa
pihak debitor akan melunasi pinjamannya.
Guna memberikan kepastian bahwa
debitor akan mengembalikan atau
melunasi pinjamannya, maka pihak
kreditor membutuhkan suatu jaminan,
dimana pemberian jaminan oleh debitor
kepada kreditor dituangkan dalam suatu
perjanjian yang disebut sebagai perjanjian
jaminan. Dengan demikian dalam
perjanjian pinjam meminjam terdapat 2
(dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokok
dan perjanjian tambahan, dimana pinjam
meminjam merupakan perjanjian pokok,
sedangkan perjanjian jaminan merupakan
perjanjian tambahan atau accesoir.
Perjanjian jaminan sebagai perjanjian
tambahan dalam pembiayaan pembelian
kendaraan bermotor antara dealer sebagai
kreditor dengan pihak debitor adalah
penyerahan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) oleh debitor kepada
kreditor sebagai agunan atau jaminan,
maka lembaga jaminan yang mungkin
dipakai hanya Jaminan Fidusia.

Sejak berlakunya UU Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, maka
dengan adanya penyerahan hak milik
secara fiducia oleh debitor kepada
kreditor, tentunya pihak debitor dan
kreditor dalam perjanjian penyerahan hak
milik secara fidusia harus memenuhi
syarat yang diatur dalam UU Nomor 42
Tahun 1999. Syarat perjanjian penyerahan
hak milik secara fidusia yang diatur dalam
UU Nomor 42 Tahun 1999 merupakan
syarat formal yang tidak boleh
disimpangi. Adapun syarat yang dimaksud
dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 adalah
bahwa perjanjian penyerahan hak milik
secara fidusia harus dituangkan dalam
akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Sering kali pada kehidupan
masyarakat yang berkaitan dalam
pembelian kendaraan bermotor yang
melibatkan lembaga pembiayaan, dimana
debitor mengalami keterlambatan
pembayaran sebagai bentuk wanprestasi,
dan pihak kreditor secara langsung
melakukan penarikan kendaraan bermotor
dari tangan debitor. Memang pada saat
melakukan penarikan kendaraan bermotor
dari tangan debitor, pihak kreditor
sebelumnya menunjukkan Sertifikat
Fidusia kepada debitor. Kalau memang
demikian, dimana kreditor menunjukkan
Sertifikat Fidusia kepada debitor, berarti
perjanjian jaminan fidusia antara kreditor
dengan debitor telah dituangkan dalam
suatu akta otentik yang dibuat oleh
notaris. Padahal berdasarkan pengakuan
pihak debitor yang kendaraannya telah
ditarik oleh kreditor, bahwa dirinya
(debitor) tidak pernah datang menghadap
pada seorang notaris untuk
menandatangani perjanjian jaminan
fidusia. Seperti halnya yang dialami oleh
seseorang yang bernama Lailatul
Badriyah, bertempat tinggal di Jl. KH.
Abdul Karim 16A/2A Gresik,
memperoleh pinjaman dari lembaga
pembiayaan Federal Indonesia Finance
(FIF) Cabang Gresik untuk pembelian



kendaraan bermotor roda dua Merek
Honda/NC12A1CF Tahun 2013 125 CC,
White Reed No. Rangka
MH1JFB111DK896478. No. Mesin
JFB1E1853131, No. Pol W-3554-LQ.
Selama ini Lailatul Badriyah selaku
debitor tidak pernah diajak oleh FIF
Cabang Gresik selaku kreditor untuk
menghadap pada notaris guna
menandatangani akta perjanjian jaminan
fidusia. Dengan demikian jelas bahwa
dalam hubungan hukum antara FIF
Cabang Gresik selaku kreditor dengan
Lailatul Badriyah selaku debitor tidak
mungkin ada akta perjanjian jaminan
fidusia yang dibuat oleh notaris. Oleh
karena tidak ada akta perjanjian jaminan
fidusia yang dibuat oleh notaris, tentunya
tidak akan pernah ada Sertifikat Jaminan
Fidusia.

Lailatul Badriyah selaku debitor
mengalami keterlambatan pembayaran
angsuran kepada FIF Cabang Gresik
selaku kreditor. Pada saat kendaraan
bermotor yang menjadi jaminan fidusia
berada di jalan dan dikendarai oleh
suaminya, pegawai FIF Cabang Gresik
melakukan penarikan terhadap kendaraan
tersebut dengan menunjukkan Sertifikat
Jaminan Fidusia.

Sebagaimana diketahui bahwa
dalam pembuatan suatu akta otentik,
seorang notaris wajib membacakan isi dan
maksud dari akta otentik yang dibuatnya
kepada para pihak. Begitu juga halnya
dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia
antara kreditor dengan debitor, seorang
notaris juga wajib menghadirkan kreditor
dan debitor ke hadapannya untuk
membacakan serta menjelaskan isi dan
maksud dari Akta Jaminan Fidusia yang
dibuatnya. Kalau memang demikian
kenyataannya jelas bahwa Sertifikat
Fidusia sebagai dasar untuk melakukan
penarikan kendaraan bermotor oleh
kreditor dari tangan debitor sebagai
bentuk eksekusi yang diterbitkan oleh
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tanpa

adanya Akta Jaminan Fidusia yang dibuat
oleh notaris.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang

di atas, maka permasalahan yang akan
dikaji adalah:
1) Bagaimanakah praktik perjanjian

jaminan fidusia dalam pembelian
kendaraan bermotor antara debitor
dengan kreditor?

2) Bagaimana keabsahan sertifikat fidusia
pada pembelian kendaraan bermotor
dengan adanya pemberian kuasa oleh
debitor kepada kreditor yang dibuat di
bawah tangan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian dari tesis ini

dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
Adapun tujuan penelitian dari tesis ini
adalah sebagai berikut:
1) Untuk menganalisis mengenai praktik

perjanjian jaminan fidusia dalam
pembelian kendaraan bermotor antara
kreditor dengan debitor.

2) Untuk menganalisis mengenai
keabsahan Sertifikat Fidusia pada
pembelian kendaraan bermotor dengan
adanya pemberian kuasa oleh debitor
kepada kreditor yang dibuat di bawah
tangan.

Selanjutnya penelitian dari tesis ini
juga mempunyai manfaat tertentu.
Adapun manfaat penelitian dari tesis ini
sebagai berikut:
1) Untuk memberikan gambaran kepada

masyarakat bahwa perjanjian pinjam
meminjam dengan jaminan fidusia
dengan berlakunya UU Nomor 42
Tahun 1999 harus dituangkan dalam
akta otentik yang dibuat oleh notaris
sehingga perjanjian pinjam meminjam
dengan lembaga jaminan fidusia itu
mempunyai kekuatan eksekutorial.

2) Untuk memberikan gambaran kepada
masyarakat bahwa apabila perjanjian
pinjam meminjam dengan lembaga



jaminan fidusia yang hanya dituangkan
dengan akta di bawah tangan, maka
akan mengakibatkan adanya
konsekuensi hukum terhadap Sertifikat
Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Kajian Pustaka

Jual beli merupakan salah satu bentuk
perjanjian, oleh karena itu terlebih dahulu
hendak diuraikan mengenai pengertian
perjanjian atau persetujuan. Perjanjian
adalah suatu perbuatan, dimana pihak
yang satu mengikatkan dirinya pada pihak
yang lain. Hal ini secara jelas diatur dalam
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (selanjutnya disingkat KUH
Perdata) yang menentukan, “Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya pada satu orang lain
atau lebih”.

Pengertian perjanjian menurut
pendapat Subekti yang mengemukakan
bahwa, perjanjian tidak lain adalah “suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal”.

Selanjutnya pengertian perjanjian
menurut pendapat yang dikemukakan oleh
Kansil sebagai berikut:
“Perjanjian (kontrak) adalah suatu
perbuatan dimana seseorang atau beberapa
orang mengikatkan dirinya kepada
seseorang atau beberapa orang lain. Untuk
mempermudah memperoleh keperluan-
keperluan hidupnya manusia di dalam
pergaulan masyarakat saling mengadakan
hubungan dan persetujuan-persetujuan
berdasarkan persesuaian kehendak
(=verbintenissen). Dari persetujuan-
persetujuan itu timbul akibat-akibat
hukum yang mengikat kedua belah fihak
(=partijen, contractanten) dan persetujuan-
persetujuan yang demikian disebut
perjanjian (kontrak).”

Pinjam Meminjam
Pengertian pinjam meminjam

adalah suatu perbuatan dengan mana
pihak kreditor mempunyai kewajiban
untuk menyerahkan barang yang habis
karena pemakaian, dan pihak debitor
mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan barang yang dipinjamnya
dalam jumlah dan waktu yang telah
ditentukan dalam pinjam meminjam itu.
Pengertian pinjam meminjam ini secara
tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1754
KUH Perdata yang menentukan:
Pinjam meminjam ialah persetujuan
dengan mana pihak yang memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang menghabis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.

Akta Otentik
Perjanjian jaminan fidusia

disyaratklan dituangkan dengan akta
otentik yang dibuat oleh notaris. Oleh
karena itu perlu diuraikan mengenai akta
otentik. Pengertian akta otentik menurut
pendapat Kansil yang mengemukakan
bahwa:
“Akta authentiek (resmi) ialah surat yang
dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu oleh
atau di hadapan penjabat-penjabat yang
berkuasa membuatnya, seperti notaris,
juru sita, pegawai catatan sipil, gubernur,
bupati dan sebagainya. Contoh akta
authentiek akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, akta
kematian, akta notaris, akta atau sertifikat
tanah dan lain-lain”.

Memperhatikan pendapat Kansil
tersebut di atas, jelas bahwa akta otentik
merupakan akta yang dibuat oleh atau di
hadapan pejabat yang berwenang untuk
membuat akta otentik.

Akta otentik sebagai salah satu alat
bukti, mempunyai kekuatan pembuktian



yang sempurna. Dikatakan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna,
karena akta otentik tidak memerlukan alat
bukti lain untuk membuktikan kebenaran
mengenai apa yang tertuang dalam akta
otentik. Hal ini sesuai dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo, mengenai kekuatan
pembuktian yang sempurna dari akta
otentik, yaitu:
“akta otentik merupakan bukti yang
sempurna bagi kedua belah pihak, ahli
warisnya dan orang-orang yang mendapat
hak daripadanya, yang berarti bahwa akta
otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan
oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga
akta otentik itu merupakan alat bukti
dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu
bahwa penilaiannya diserahkan kepada
pertimbangan hakim.”

Fidusia
Dalam pinjam meminjam uang

antara kreditor dengan debitor, selain
harus didasarkan pada suatu kesepakatan,
tidak menutup kemungkinan disertai
dengan perjanjian tambahan. Perjanjian
tambahan yang dimaksud, yaitu adanya
pemberian jaminan oleh debitor kepada
kreditor. Pemberian jaminan itu akan
menjamin adanya kepastian bagi pihak
kreditor bahwa pihak debitor akan
mengembalikan pinjamannya. Dikatakan
sebagai jaminan kepastian bagi kreditor
bahwa debitor akan mengembalikan uang
yang dipinjamkannya, karena apabila
debitor ternyata tidak mampu
mengembalikan uang yang dipinjam,
maka jaminan tersebut akan dipergunakan
untuk pelunasan pinjamannya. Pelunasan
pinjaman debitor dengan adanya jaminan
apabila debitor tidak mampu
mengembalikan pinjamannya adalah
dengan cara melakukan penjualan
terhadap barang yang dijaminkan.

Pemberian jaminan dalam perjanjian
pinjam meminjam tersebut pada umumnya

berupa suatu barang atau benda baik
benda bergerak maupun tidak bergerak
milik debitor atau milik pihak ketiga. Hal
ini sebagaimana dikemukakan oleh
Subekti, bahwa:
“Pemberian jaminan kebendaan selalu
berupa menyendirikan suatu bagian dari
kekayaan seseorang, si pemberi jaminan,
dan menyediakannya guna pemenuhan
(pembayaran) kewajiban (utang) seorang
debitor.Kekayaan tersebut dapat berupa
kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan
seorang ketiga”.

Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan
pendekatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan (statute approach)
dan conceptual approach.

Statute approach merupakan
pendekatan terhadap permasalahan yang
didasarkan pada ketentuan-ketentuan
hukum positif, dalam hal ini UU Nomor
42 Tahun 1999 dan BW.

Conceptual approach merupakan
pendekatan terhadap permasalahan yang
didasarkan pada konsep-konsep hukum
yang berkaitan dengan masalah.

b. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penulisan

tesis ini berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.:

Bahan hukum primer, yaitu bahan
hukum yang bersifat mengikat berupa
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ada kaitannya dengan
masalah yang dibahas, yaitu UU Nomor
42 Tahun 1999 dan BW.

Bahan hukum sekunder, yaitu
bahan hukum yang bersifat menjelaskan
bahan hukum primer, berupa literatur-
literatur yang berkaitan dengan materi
yang dibahas tentang pinjam meminjam
dengan jaminan fidusia yang hanya
dituangkan dengan akta di bawah tangan
dan adanya Sertifikat Fidusia sebagai



dasar pelaksanaan eksekusinya apabila
debitor lalai memenuhi kewajibannya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisis
Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini dilakukan dengan jalan
membaca dan mempelajari bahan hukum
yang ada baik bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Analisis bahan hukum dalam
penulisan tesis ini menggunakan metode
kualitatif, yaitu metode analisis bahan
hukum dengan jalan menelaah
sistematika peraturan perundang-
undangan dikaitkan terhadap
permasalahan yang dibahas dalam tesis in
sehingga akan diperoleh jawaban yang
kebenarannya dapdipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain melakukan inventarisasi,
selanjutnya mengklasifikasi bahan-bahan
bacaan, lalu disusun secara sistematis
dengan mengkaitkan pengertian dari
perundang-undangan yang ada
hubungannya dengan karya ilmiah para
sarjana yang dapat diartikan melalui
penafsiran sistematis. Adapun yang
dimaksud dengan penafsiran sistematis
menurut pendapat Kansil
adalah,”penafsiran dengan menilik pada
susunan yang berhubungan dengan
ketentuan pasal-pasal lainnya baik dalam
undang-undang itu maupun undang-
undang yang lain”

Pembahasan

Seseorang bernama Lailatul Badriyah,
bertempat tinggal di Jl. KH. Abdul Karim
16A/2A Gresik, memperoleh pinjaman
dari lembaga pembiayaan FIF Cabang
Gresik untuk pembelian kendaraan
bermotor roda dua Merek Honda Tahun
2013. Oleh karena Lailatul Badriyah
memperoleh pinjaman dana dari FIF
Cabang Gresik, maka antara Lailatul
Badriyah dengan FIF Cabang Gresik telah
terjadi hubungan hukum. Adapun

hubungan hukum antara Lailatul Badriyah
dengan FIF Cabang Gresik adalah
perjanjian pinjam meminjam dengan
jaminan surat kepemilikan kendaraan
bermotor. Adanya hubungan hukum
berupa perjanjian pinjam meminjam
antara Lailatul Badriyah dengan FIF
Cabang Gresik, maka Lailatul Badriyah
berkedudukan sebagai debitor dan FIF
Cabang Gresik berkedudukan sebagai
kreditor.

Mengingat perjanjian penyerahan
jaminan Lailatul Badriyah selaku debitor
kepada FIF Cabang Gresik selaku kreditor
berupa surat kepemilikan kendaraan
bermotor, maka perjanjian yang dimaksud
adalah perjanjian jaminan fidusia. Oleh
karena perjanjian jaminan antara debitor
dengan kreditor merupakan perjanjian
jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut
terikat untuk memenuhi syarat formal
yang ditetapkan dalam UU Nomot 42
Tahun 1999. Syarat formal yang dimaksud
dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, bahwa
perjanjian jaminan fidusia harus
dituangkan dalam suatu akta otentik yang
dibuat oleh notaris. Hal ini secara jelas
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor
42 Tahun 1999. Namun pada
kenyataannya selama ini Lailatul Badriyah
selaku debitor tidak pernah diajak oleh
FIF Cabang Gresik selaku kreditor untuk
menghadap pada notaris guna
menandatangani akta perjanjian jaminan
fidusia. Oleh karena antara Lailatul
Badriyah selaku debitor dengan FIF
Cabang Gresik tidak pernah menghadap
pada notaris untuk menandatangani akta
perjanjian jaminan fidusia, maka dengan
sendirinya tidak akan ada akta fidusia
dalam perjanjian tersebut.

Apabila memperhatikan uraian
atau penjelasan bahwa antara lailatul
Badriyah selaku debitor dengan FIF
Cabang Gresik selaku kreditor tidak
pernah menandatangani akta fidusia yang
dibuat di hadapan notaris, maka dengan
sendirinya tindakan FIF Cabang Gresik



bertentangan dengan ketentuan Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999.
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42
Tahun 1999 merupakan suatu ketentuan
formal yang harus dipenuhi dalam
pembuatan perjanjian fidusia. Apabila
suatu perbuatan tidak sesuai dengan
ketentuan formal yang diatur dalam suatu
peraturan perundang-undanan, maka
dengan sendirinya perbuatan tersebut
tidak sah. Dengan demikian perjanjian
jaminan fidusia yang dalam
pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, maka
perjanjian jaminan fidusia tersebut
merupakan perjanjian yang tidak sah.
Pada perjanjian jaminan fidusia yang
dibuat antara Lailatul Badriyah sebagai
debitor dengan FIF Cabang Gresik
sebagai kreditor yang tidak dituangkan
dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh
notaris tentunya bertentangan dengan
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun
1999. Oleh karena itu perjanjian jaminan
fidusia tersebut merupakan perjanjian
jaminan yang tidak memiliki akta fidusia,
secara hukum tentunya tidak dapat
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Jaminan Fidusia guna diterbitkannya
Sertifikat Fidusia. Sebagaimana diketahui
bahwa sistematika atau tata urutan
terbitnya Sertifikat Fidusia dari Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah
diawali dengan pembuatan perjanjian
jaminan fidusia oleh notaris. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
UU Nomor 42 Tahun 1999. Perjanjian
jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris
yang disebut dengan Akta Fidusia tersebut
selanjutnya harus didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini
merupakan suatu keharusan yang telah
ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU
Nomor 42 Tahun 1992.

Apabila memperhatikan fakta yang
ada dalam pembuatan perjanjian jaminan
fidusia antara Lailatul Badriyah selaku
debitor dengan FIF Cabang Gresik,

dimana perjanjian jaminan fidusia tersebut
bukan merupakan suatu akta fidusia
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Pada
saat FIF Cabang Gresik melakukan
penarikan terhadap kendaraan bermotor
milik Lailatul Badriyah yang dibebani
dengan jaminan fidusia, pihak FIF Cabang
Gresik menunjukkan Sertifikat Fidusia.
Oleh karena dalam pembuatan perjanjian
jaminan fidusia tidak dibuat oleh noatris,
dan bukan merupakan Akta Fidusia, maka
dengan sendirinya Sertifikat Fidusia yang
ditunjukkan oleh FIF Cabang Gresik
merupakan Sertifikat Fidusia yang tidak
sah.
Dengan adanya pinjam meminjam antara
debitor dengan kreditor, maka akan
mengikat kedua belah pihak untuk
melaksanakan kewajibannya masing-
masing. Dalam pinjam meminjam, pihak
kreditor akan menyerahkan barang yang
menghabis karena pemakaian kepada
debitor, dan pihak debitor akan
mengembalikan barang yang dipinjamnya
dalam jumlah dan waktu yang telah
ditentukan. Dalam pinjam meminjam akan
terjadi peralihan hak kepemilikan atas
obyek yang dipinjamkan. Pihak yang
menerima pinjaman menjadi pemilik
barang yang dipinjamkan.

Dalam pinjam meminjam dengan
obyeknya uang, maka pengembalian uang
oleh pihak yang menerima pinjaman
kepada pihak yang meminjamkan terdiri
dari jumlah uang yang tegas-tegas
disebutkan dalam perjanjian.

Apabila perjanjian pinjam
meminjam telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian maka perjanjian itu akan
mengikat kedua belah pihak untuk
melaksanakan kewajibannya masing-
masing. Sebagaimana diketahui bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah akan
berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya, dan perjanjian
itu tidak dapat ditarik kembali secara
sepihak, serta perjanjian itu harus



dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338
KUH Perdata.. Apabila salah satu pihak
tidak melaksanakan kewajibannya, maka
pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
dalam suatu perjanjian dikatakan
melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Pemberian pinjaman uang oleh
suatu bank maupun oleh suatu lembaga
pembiayaan kepada seseorang dikenal
atau disebut dengan istilah kredit. Kredit
itu sendiri merupakan suatu kepercayaan
dari pihak kreditor kepada debitor. Akan
tetapi perlu diketahui bahwa pihak
lembaga pembiayaan dalam memberikan
suatu pinjaman kepada seseorang sebagai
nasabah tidak begitu saja percaya kepada
nasabah tersebut. Untuk benar-benar
percaya kepada seorang nasabah dan
adanya suatu kepastian bahwa kredit yang
telah diberikan akan dibayar, maka
lembaga pembiayaan selalu meminta
kepada nasabah untuk memberikan
jaminan. Dengan adanya jaminan yang
diserahkan oleh nasabah kepada pihak
lembaga pembiayaan, maka pihak
lembaga pembiayaan akan percaya dan
memiliki keyakinan bahwa pinjaman
kredit yang diterima oleh pihak nasabah
akan terbayar.

Dalam pemberian kredit atau
pinjaman sejumlah uang oleh pihak
lembaga pembiayaan kepada seseorang
sebagai nasabah, maka kedudukan
lembaga pembiayaan adalah sebagai
kreditor dan kedudukan nasabah adalah
sebagai debitor. Pemberian kredit atau
pinjaman sejumlah uang oleh kreditor
kepada debitor tentunya ada jangka waktu
yang disepakati di antara kedua belah
pihak dalam pengembaliannya. Dengan
adanya jangka waktu yang disepakati
bersama antara kreditor dan debitor
mengenai pengembalian kredit atau
pinjaman sejumlah uang, maka pihak
debitor mempunyai kewajiban untuk
mengembalikannya dalam jumlah dan
keadaan yang sama, dan pada waktu yang

telah ditentukan. Hal ini secara jelas diatur
dalam ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata.
Sebaliknya, pihak kreditor mempunyai
kewajiban untuk tidak meminta kembali
uang yang dipinjamkan sebelum lewatnya
jangka waktu yang telah disepakati
bersama dengan debitor.
Jaminan fidusia adalah suatu perjanjian
berupa penyerahan kepercayaan barang
milik debitor kepada kreditor sebagai
jaminan atas hutang debitor kepada
kreditor. Dengan demikian jelas bahwa
jaminan fidusia merupakan suatu jaminan
atas suatu hutang debitor kepada kreditor
dengan tujuan memberikan suatu
keyakinan dan kepastian hukum, bahwa
debitor akan dapat melunasi hutangnya
kepada kreditor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11
ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, benda
yang dibebani dengan jaminan fidusia
wajib dilakukan pendaftaran pada Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pihak yang
wajib melakukan pendaftaran terhadap
benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia adalah kreditor. Sementara itu
untuk benda yang sama yang menjadi
objek untuk beberapa perjanjian jaminan
fidusia terdapat beberapa kreditor. Dengan
sendirinya hanya satu kreditor yang dapat
melakukan pendaftaran terhadap benda
yang menjadi objek perjanjian jaminan
fidusia. Dalam hal ini berdasarkan
ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun
1999, kreditor yang terlebih dahulu
melakukan pendaftaran terhadap benda
yang dibebani jaminan fidusia yang
berkedudukan sebagai penerima fidusia.

Berdasarkan pada uraian di atas,
perjanjian jaminan fidusia harus
dituangkan dalam akta otentik yang dibuat
oleh Notaris dan perjanjian jaminan
fidusia itu harus didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal
perjanjian jaminan fidusia dibuat di bawah
tangan, kreditor tidak memperoleh
kedudukan dari UU Nomor 42 Tahun
1999, karena dalam undang-undang



tersebut mengharuskan perjanjian jaminan
fidusia dituangkan dalam akta otentik dan
harus didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Perjanjian jaminan fidusia dimana obyek
yang dibebani jaminan fidusia adalah
kendaraan bermotor, ternyata masih
dibuat dengan suatu akta di bawah tangan.
Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitor
yaitu tidak melaksanaan kewajibannya
membayar angsuran, maka pihak kreditor
akan melakukan suatu upaya guna dapat
terbayarnya pinjaman debitor secara
keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh
kreditor dengan adanya wanprestasi oleh
debitor adalah dengan melakukan
penarikan terhadap kendaraan bermotor
dari tangan debitor. Hal ini sesuai dengan
ketentuan butir 10 huruf i Syarat dan
Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan
Dengan Jaminan Fidusia PT. Federal
Indonesia Finance yang menentukan:

Untuk menjamin seluruh
pembayaran yang merupakan kewajiban
DEBITOR kepada KREDITOR, baik
yang timbul dari perjanjian ini dan/atau
perjanjian terkait lainnya yang dibuat
antara DEBITOR dan KREDITOR, maka
DEBITOR menjaminkan BARANG
secara fidusia kepada KREDITOR sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku antara lain:

Apabila DEBITOR tidak melunasi
hutangnya, atau tidak memenuhi
kewajibannya kepada KREDITOR, maka
tanpa melalui pengadilan lebih dahulu
KREDITOR berhak dan dengan ini
DEBITOR memberi kuasa dengan hak
substitusi kepada KREDITOR untuk
melakukan tindakan lain yang diperlukan,
termasuk mengambil di manapun dan di
tempat siapapun BARANG tersebut
berada dan menjual di muka umum atau
secara di bawah tangan atau dengan
perantara pihak lain siapapun BARANG
tersebut, dengan harga pasar yang layak
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan
yang dianggap baik oleh KREDITOR.

Setelah BARANG ditarik atau diambil
oleh KREDITOR, DEBITOR melepaskan
haknya untuk membayar jumlah angsuran
yang telah jatuh tempo tersebut dan
KREDITOR berhak penuh melaksanakan
penjualan atas BARANG yang diambil
tersebut.
Penarikan sebagai upaya yang dilakukan
kreditor sehubungan dengan adanya
wanprestasi debitor dalam perjanjian
jaminan fidusia tentunya melalui suatu
tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan
upaya kreditor sehubungan dengan
wanprestasi debitor dalam perjanjian
jaminan fidusia pertama-tama diawali
dengan memberikan peringatan secara
tertulis. Dalam peringatan secara tertulis
tersebut tertuang mengenai keterlambatan
pembayaran angsuran oleh debitor, dan
mengharuskan debitor untuk melakukan
pembayaran angsuran yang belum
terbayar dan disertai dengan denda.

Apabila peringatan secara tertulis
tidak dihiraukan oleh debitor, maka tahap
kedua yang dilakukan kreditor sebagai
suatu upaya adalah menyampaikan
pemberitahuan agar debitor segera
menyerahkan kendaraan bermotor yang
menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya apabila dengan adanya
pemberitahuan oleh kreditor agar debitor
menyerahkan kendaraan bermotor yang
menjadi obyek jaminan fidusia ternyata
debitor tidak juga menyerahkannya, maka
tahap ketiga sebagai upaya kreditor
sehubungan dengan adanya wanprestasi
debitor dalam perjanjian dengan jaminan
fidusia, kreditor akan melakukan upaya
penarikan terhadap kendaraan bermotor
dari tangan debitor.

Tahap terakhir sebagai upaya yang
dilakukan oleh kreditor sehubungan
dengan adanya wanprestasi debitor dalam
perjanjian jaminan fidusia adalah
melakukan penjualan kendaraan bermotor
yang merupakan obyek jaminan fidusia.
Dari hasil penjualan kendaraan bermotor
itu tentunya dipergunakan sebagai



pelunasan pinjaman debitor kepada
kreditor.

Uraian tersebut di atas merupakan
upaya yang dilakukan oleh kreditor
sehubungan dengan wanprestasi yang
dilakukan oleh debitor dalam perjanjian
jaminan fidusia.

Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai berikut:
a. Praktik perjanjian jaminan fidusia

dalam pembelian kendaraan bermotor
antara debitor dengan kreditor hanya
dilakukan di bawah tangan tanpa
adanya peran notaris sebagaimana
disyaratkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU
Nomor 42 Tahun 1999 yang
mengharuskan perjanjian jaminan
fidusia harus dituangkan dengan akta
otentik yang dibuat oleh notaris. Pihak
kreditor telah menyiapkan aplikasi
atau form perjanjian baku yaitu
perjanjian jaminan fidusia yang dibuat
oleh kreditor, dan pihak debitor hanya
tinggal menandatangani form
perjanjian jaminan tersebut.

b. Keabsahan sertifikat jaminan fidusia
pada pembelian kendaraan bermotor
dengan adanya pemberian kuasa oleh
debitor kepada kreditor yang dibuat di
bawah tangan, dengan sendirinya tidak
sah, karena sertifikat jaminan fidusia
yang diterbitkan oleh Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia
berdasarkan pendaftaran akta jaminan
fidusia yang dibuat oleh notaris. Oleh
karena akta jaminan fidusia tidak
pernah ada karena perjanjian jaminan
fidusia antara debitor dengan kreditor
hanya dibuat di bawah tangan, jelas
tidak mungkin ada akta fidusia yang

akan didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia.

Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan

tersebut di atas, maka perlu dikemukakan
saran sebagai berikut:
a. Oleh karena Pasal 5 ayat (1) UU

Nomor 42 Tahun 1999 mensyaratkan
perjanjian jaminan fidusia dibuat
dengan akta notaris, seyogyanya
pemerintah melalui institusi terkait
melakukan pengawasan terhadap
lembaga pembiayaan dalam pembelian
kendaraan bermotor dengan maksud
agar pihak kreditor yaitu lembaga
pembiayaan membuat perjanjian
jaminan fidusia dengan akta otentik
yang dibuat oleh notaris sehingga akan
diperoleh kepastian hukum bagi para
pihak.

b. Apabila terbukti ada perjanjian jaminan
fidusia yang hanya dibuat di bawah
tangan dan pihak kreditor melakukan
penarikan jaminan berupa kendaraan
bermotor dari tangan debitor dengan
menunjukkan sertifikat jaminan fidusia,
seyogyanya ada penerapan sanksi
pidana pemalsuan, karena tanpa adanya
akta jaminan fidusia yang dibuat oleh
notaris tentunya tidak akan mungkin
terbit sertifikat jaminan fidusia.
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