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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PARA PIHAK 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian  

       Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu 

perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut 

dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap 

karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. 

Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan 

diubah menjadi ―Perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau dua 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana 

kedua belah pihak saling mengikatkan diri‖
21

. 

       J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam 

arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan 

akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) 

oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan. Dalam arti sempit, 

perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hubungan hukum dalam 
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lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam 

Buku III KUHPerdata
22

.   

2. Syarat Sah Perjanjian 

       Pasal 1320 KUHPerdata menentukan ada 4 syarat sahnya suatu 

perjanjian, yaitu: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian 

kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika 

memang menghendaki apa yang mereka sepakati
23

. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-

undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah
24

 :  

1) Orang yang belum dewasa 

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-

undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu 
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c. Suatu hal tertentu 

Suatu perjanjian harus memiliki objek, suatu perjanjian harus 

mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud 

Pasal 1320 KUHPerdata adalah kewajiban debitor dan hak 

kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang 

diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak
25

. 

d. Kausa yang halal 

Kausa yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah : 

1) Yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-

undang 

2) Yang sesuai dengan kesusilaan baik 

3) Yang sesuai dengan ketertiban umum 

3. Asas-Asas Perjanjian 

Asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah: 

a. Asas konsensualisme 

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari 

pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas 

konsensualisme perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata 

sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang 

membuat perjanjian tersebut
26

 

b. Asas pacta sunt servanda 
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Dengan adanya janji timbul bagi para pihak untuk saling 

berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. 

Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak 

untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala 

akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak 

secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak 

para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan 

hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat
27

. 

c. Asas kebebasan berkontrak 

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut
28

: 

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 

2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin 

membuat perjanjian  

3) Kebebasan untuk memilih kausa perjanjian yang akan 

dibuatnya 

4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian 

5) Kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian 

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan 

undang-undang yang bersifat opsional 

d. Asas itikad baik 

Itikad baik dalam kotrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak 

dan itikad baik pelaksanaan kontak. Itikad baik pra kontrak adalah 
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itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. 

Itikad baik prakontrak ini bermakna kejujuran. Sedangkan itikad 

baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi 

perjanjian harus rasional dan patut
29

. 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

1. Lembaga Pembiayaan 

       Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 

modal 30 . Berdasarkan definisi tersebut, dalam pengertian lembaga 

pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut31: 

a. Badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga 

pembiayaan 

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas 

dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang 

membutuhkan 

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu 

keperluan 

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan 

sesuatu atau barang lain 
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       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan 

meliputi : 

a. Perusahaan pembiayaan  

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan 

lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga 

pembiayaan . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi  : 

1) Sewa guna usaha  

2) Anjak piutang   

3) Usaha kartu kredit  

4) Pembiayaan konsumen 

b. Perusahaan modal ventura 

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan 

usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan 

yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) 

berdasarkan pembagian atas hasil usaha . Kegiatan usaha modal 

ventura meliputi  : 

1) Penyertaan saham (equity participation) 

2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity 

participation) 

3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha 
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c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur 

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang 

didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana dalam proyek infrastruktur . Kegiatan usaha 

perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi  : 

1) Pemberian pinjaman langsung (direct landing) untuk 

pembiayaan infrastruktur 

2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, 

dan/atau 

3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loan) yang 

berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur 

2. Pembiayaan Konsumen 

       Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 

dengan pembayaran secara angsuran
32

. Pranata Hukum ―Pembiayaan 

Konsumen‖ dipakai sebagai terjemahan dari istilah ―consumer 

finance‖. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari kredit konsumsi 

(consumer credit). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan 

oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank
33

. 

       Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen 

harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
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28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus berbentuk 

badan hukum berupa PT atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan 

usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin 

usaha kepada OJK. Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya 

izin usaha dari OJK
34

. Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata 

Finance atau Pembiayaan atau kata lainnya yang menunjukkan 

perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan 

kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah
35

. 

       Adapun mekanisme transaksi dalam pembiayaan konsumen adalah 

sebagai berikut36: 

a. Tahap permohonan 

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas 

pembiayaan konsumen, debitor mengajukan surat permohonan 

dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut37: 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk debitor 

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri calon debitor 

3) Kartu Keluarga 

4) Rekening koran  
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5) Surat keterangan gaji 

6) Surat keterangan lain yang diperlukan 

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh 

debitor ditempat dealer/supplier penyedia barang kebutuhan 

konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan 

pembiayaan.  

b. Tahap pengecekan 

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing department akan 

melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir 

tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan 

informasi yang telah diterima yang dilanjutkan dengan kunjungan 

ke tempat calon debitur, pengecekan ke tempat lain, dan observasi 

secara umum atau khusus lainnya. Adapun tujuan dari pemeriksaan 

lapangan ini adalah38: 

1) Untuk memastikan keberadaan debitor dan memastikan akan 

kebutuhan konsumen 

2) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang 

dibutuhkan oleh debitor, terutama harga, kredibilitas supplier 

atau pemasok dan layanan purna jual 

3) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran 

laporan calon debitor dibandingkan dengan laporan yang telah 

disampaikan 
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c. Tahapan pembuatan costumer profile 

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, marketing department akan 

membuat costumer profile dimana isinya akan menggambarkan: 

1) Nama calon debitur dan istri atau suami 

2) Alamat dan nomor telepon 

3) Pekerjaan 

4) Alamat kantor 

5) Kondisi pembiayaan yang diajukan 

6) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen 

d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite 

Pada tahap ini marketing department akan mengajukan proposal 

terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor kepada kredit 

komite 

e. Keputusan kredit komite 

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk 

melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitor 

ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, 

sedangkan apabila disetujui, maka marketing department akan 

meneruskan ke tahap berikutnya 

f. Tahap pengikatan  

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan 

mempersiapkan pengikatan sebagai berikut: 
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1) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-

lampirannya 

2) Jaminan pribadi (jika ada) 

3) Jaminan perusahaan (jika ada) 

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan 

secara bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau dapat 

dibuat secara notariil.  

g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen 

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua 

belah pihak selanjutnya kreditor akan melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Kreditor melakukan pemesanan barang kepada supplier, 

pesanan dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian 

atau confirm purchase order dan bukti pengiriman dan surat 

tanda penerimaan barang 

2) Khusus untuk objek pemesanan bekas pakai, baik kendaraan 

bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan 

BPKB atau sertifikat oleh credit administration department ke 

instansi terkait 

3) Penerimaan pembayaran dari debitor kepada kreditor (dapat 

melalui supplier atau dealer) yang meliputi: 
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a) Pembayaran pertama antara lain: uang muka, angsuran 

pertama, premi asuransi untuk tahun pertama, biaya 

administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada 

b) Pembayaran berikutnya yang meliputi angsuran berikutnya 

berupa cek atau bilyet giro mundur, pembayaran premi 

asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika 

ada 

h. Tahap pembayaran kepada supplier 

Setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, 

selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada kreditur. 

Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditor kepada 

supplier, kreditor akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan 

asuransi yang telah ditunjuk 

2) Memeriksa ulang seuruh dokumentasi perjanjian pembiayaan 

konsumen oleh credit legal administration department dengan 

mempergunakan checklist document 

i. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran 

Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier atau dealer 

dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari 

debitor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Collection 

department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan 

jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Monitoring juga 
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dilakukan terhadap jaminan dan masa berlakunya penutupan 

asuransi. 

j. Pengambilan surat jaminan 

Apabila seluruh kewajiban debitor telah dilunasi, maka kreditur 

akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu: 

1) Jaminan (BPKB dan atau sertifikat dan atau faktur atau invoice) 

2) Dokumen lainnya jika ada 

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen 

pada dasarnya sama atau serupa dengan jaminan terhadap 

perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, 

dapat dibagi kedalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan 

tambahan. 

1) Jaminan utama 

Jaminan utama atas sebuah pembiayaan konsumen adalah 

kepercayaan dari kreditor terhadap debitur bahwa pihak 

konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar semua 

kewajibannya 

2) Jaminan pokok 

Jaminan pokok atas pembiayaan konsumen adalah barang yang 

dibeli dengan dana tersebut. Jaminan tersebut biasanya dibuat 

dalam bentuk fiduciary transfer of ownership (fidusia). Dengan 

fidusia, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan 

dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang 
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oleh kreditor (perusahaan pembiayaan konsumen) hingga kredit 

tersebut lunas. 

3) Jaminan tambahan 

Jaminan tambahan berupa surat pengakuan hutang, kuasa 

menjual barang dan cessie dari asuransi.  

       Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, 

yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak 

supplier. Hubungan antara pihak-pihak dimaksud, yaitu sebagai 

berikut39: 

a. Hubungan pihak kreditor dengan konsumen 

Hubungan antara pihak kreditor dengan konsumen adalah 

hubungan kontraktual, yakni kontrak pembiayaan konsumen. 

Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak 

penerima (konsumen) biaya sebagai debitor. Pihak pemberi biaya 

berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk 

pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima 

biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali 

uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. 

b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier 

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu 

hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak 

supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen 
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selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh 

pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Karena adanya perjanjian 

jual beli ini, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan 

berlaku. 

c. Hubungan penyedia dana (kreditur) dengan supplier 

Antara pihak penyedia dana dengan supplier tidak ada hubungan 

khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang 

disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk 

dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier 

dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, jika pihak penyedia dana 

wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual 

beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai 

dilakukan, jual beli bersyarat antar pihak supplier dengan 

konsumen akan batal, sementara konsumen dapat menggugat pihak 

pemberi dana karena wanprestasi tersebut.  

3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Perjanjian Sewa Beli 

       Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kontrak atau perjanjian 

yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam 

hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari 

penjual barang, untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan 

penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik 
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berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh kedua belah pihak
40

. 

       Sewa beli sebenarnya adalah sutau macam jual-beli, setidak-

tidaknya ia lebih mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa , 

meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan 

judul ―sewa-menyewa‖. Penyerahan hak milik baru akan dilakukan 

pada waktu dibayarnya angsuran terakhir, penyerahan dapat dilakukan 

dengan suatu pernyataan saja karena barangnya sudah berada dalam 

kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa
41

. 

4. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pembiayaan  

       Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, 

yaitu standard contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang 

telah ditentukan dan telah dituangkan secara sepihak dalam bentuk 

formulir
42

. Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu
43

: 

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat 

b. Debitor sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi 

perjanjian 

c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima 

perjanjian itu 
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d. Bentuk tertentu (tertulis) 

e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif 

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan 

1. Pengertian  

       Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti 

tanggungan,sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. 

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tanggungan atas segala 

perikatan dari seseorang
44

. Suatu jaminan yang baik harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu
45

 : 

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan 

b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa 

c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai 

d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidak-tidaknya 

stabil 

e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu 

bagi kreditor misalnya, kewajiban untuk merawat dan memperbaiki 

barang, membayar pajak, dan sebagainya 

f. Ketika jaminan macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi 

dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan 

tidak memerlukan bantuan debitor-artinya, suatu jaminan utang 

harus selalu berada dalam keadaan ―mendekati tunai‖ (near to 

cash) 
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2. Jenis Jaminan 

       Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di Indonesia dapat 

dibedakan dalam
46

: 

a. Cara terjadinya : 

1) Lahir karena Undang-undang 

Jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa 

adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik 

debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala 

perikatannya. 

2) Lahir karena diperjanjikan 

Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian assesoir yang 

melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang 

menerbitkan utang-piutang diantara debitor-kreditor.  

b. Objeknya 

1) Benda bergerak 

Dalam hal jaminan itu benda bergerak, maka dapat dibebankan 

lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia
47

 

2) Benda tidak bergerak 
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Dalam hal jaminan itu berbentuk benda tetap atau tidak bergerak, 

maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau hak 

tanggungan
48

 

c. Sifatnya  

1) Jaminan umum 

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan 

menyangkut semua harta debitor 

2) Jaminan khusus 

Jaminan dalam bentuk penunjukkan atau penyerahan barang 

tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan 

kewajiban/hutang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya 

berlaku bagi kreditor tersebut, baik secara kebendaan maupun 

perorangan 

3) Bersifat kebendaan 

Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, 

hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini 

merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar jura in 

alinea, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan 

publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan 

yang dijaminkan tersebut.  

d. Kewenangan menguasai benda jaminan 

1) Menguasai benda jaminan 
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Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai. Bagi 

kreditor penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk 

benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan berubah 

nilainya  

2) Tanpa menguasai benda jaminan 

Contoh jaminan yang tidak menguasai bendanya adalah hipotek 

dan fidusia. Hal ini menguntungkan debitor karna tetap dapat 

memanfaatkan benda jaminan. 

3. Teori Hukum tentang Jaminan Utang yang Bersifat Kebendaan
49

: 

a. Teori kepemilikan titel 

Teori kepemilikan titel menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam 

suatu penjaminan utang sudah dialihkan oleh debitur kepada 

kreditur pemegang jaminan utang. Oleh karena itu, kewenangan 

kreditur pemegang jaminan utang menurut teori ini sangat luas, 

mencakup juga menguasai dan memungut hasil dari benda yang 

menjadi objek jaminan utang tersebut 

b. Teori jaminan 

Teori jaminan mengatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu 

sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitor, mencakup 

juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari benda 

objek jaminan utang. Titel kepemilikan dari debitur atas benda 

objek jaminan utang tersebut baru berakhir setelah adanya 
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wanprestasi terhadap utang yang dijamin dan dilakukan eksekusi 

yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku 

c. Teori antara 

Teori ini memberikan hak untuk memiliki, menguasai, dan 

menikmati hasil kepada pihak debitor, tetapi hak tersebut segera 

beralih ke pihak kreditor pemegang jaminan ketika terjadi 

wanprestasi terhadap utang debitor. 

d. Teori kepercayaan 

Teori ini memformulasikan hubungan antara debitor dan kreditor 

sebagai hubungan ―kepemilikan ganda‖ yang disebut trust menurut 

konsep hukum anglo saxon. Dalam konteks ini, para pihak 

mentransfer kepemilikan trust yang berfungsi sebagai jaminan 

pembayaran utang oleh pemilik legal dari benda tersebut, yaitu 

pihak debitor, kepada pihak trustee—biasanya kepada pengacara 

kreditor atau pegawai pihak kreditor 

e. Teori manfaat 

Teori manfaat menyatakan bahwa pihak kreditor pemegang 

jaminan utang sekedar mengharapkan manfaat dari benda objek 

jaminan hutang, sehingga tidak begitu berkepentingan memiliki 

benda tersebut 

f. Teori penebusan 

Teori penebusan menyatakan bahwa pembayaran utang dianggap 

sebagai penebusan. Artinya, uang pembayaran utang ditukar 
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dengan benda yang menjadi objek jaminan utang, baik dalam 

waktu tertentu ataupun tanpa waktu tertentu untuk penebusannya 

g. Teori eksekusi langsung 

Dalam teori ini, dikatakan eksekusi langsung karena barang objek 

jaminan utang tersebut secara hukum memang sudah dari semula 

merupakan milik kreditor pemegang jaminan utang 

h. Teori penyerahan kepercayaan 

Teori ini menyatakan, jaminan utang yang benda jaminannya tidak 

diserahkan karena debitor memerlukan pemakaian benda tersebut, 

sedangkan pihak kreditor pemegang jaminan utang tidak 

memerlukannya, maka ditempuh prosedur fiduciary transfer. 

D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia 

1. Pengertian  

       Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan, yang  tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia 

terhadap kreditor lainnya
50

. 

2. Sejarah jaminan fidusia di Indonesia 
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       Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya 

kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-

fakta
51

: 

a. Benda bergerak sebagai jaminan hutang 

Terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan tidak 

diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan kreditor. 

Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan hutang 

yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa 

menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. 

Akhirnya, munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda 

bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari 

debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan 

fidusia. 

b. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan 

Dahulu hak pakai atas tanah tidak dijaminkan dengan hipotik, 

sehingga atas hak pakai tersebut diikat dengan jaminan fidusia. 

c. Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus 

Ada barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang 

bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak 

bergerak. Sehingga pengikatanya dengan gadai dirasa tidak cukup 

memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan 
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kekuasaan dari benda objek jaminan hutang tersebut. Karena itu, 

jaminan fidusia menjadi piihan.  

d. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru 

Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak 

selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, 

sehingga ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, 

tetapi tidak dapat diikatkan dengan hipotik 

e. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak dapat diserahkan 

Adakalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak 

berkeberatan agar dikaitkan jaminan hutang berupa gadai atas 

hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijaminkan karena 

sesuatu dan hal lain tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada 

kreditor. 

       Lembaga fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi, 

sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia, 

yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 1999. Tercatat dalam sejarah 

hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh 

yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH (Mahkamah Agung 

zaman Hindia Belanda) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM 

(penggugat) melawan Pedro Clignett. Setelah putusan BPM tersebut, 

baik HGH maupun Mahkamah Agung (dan juga pengadilan tingkat 



46 
 

 

 

bawahan) dizaman kemerdekaan telah pula memberikan beberapa 

putusan yang antara lain menyimpulkan sebagai berikut
52

: 

a. Lembaga fidusia hanya diperuntukkan terhadap benda bergerak 

(Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951) 

b. Membenarkan pengikatan fidusia sepanjang mengenai percetakan 

dan gedung perkantoran (Putusan Mahkamah Agung 

No.372/K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971) 

c. Menegaskan bahwa kreditor pemilik fidusia (atas besi beton dan 

semen) bukanlah pemilik yang sebenarnya, tetapi hanya sebagai 

pemegang jaminan hutang saja, sehingga jika hutang tidak dibayar, 

pihak kreditor tidak dapat langsung memiliki benda tersebut 

(Putusan Mahkamah Agung N0. 1500 K/Sip/1978, tanggal 2 

Februari 1980) 

3. Ruang Lingkup dan Objek Pendaftaran Fidusia 

       Pasal 2 UUJF memberikan batas ruang lingkup berlakunya UUJF 

yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk 

membebankan benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali 

oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 UUJF dengan tegas 

menyatakan bahwa UUJF ini tidak berlaku terhadap
53

: 

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. 
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Namun demikian bangunan diatas milik orang lain yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangungan, dapat dijadikan 

objek jaminan fidusia 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 

(dua puluh) m
3 

atau lebih 

c. Hipotek atas pesawat terbang 

d. Gadai 

4. Asas-Asas Jaminan Fidusia 

Asas pokok dalam jaminan fidusia
54

: 

a. Asas spesialitas atas fixed loan 

Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas 

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu, 

serta harus pasti jumlah utang debitor atau paling tidak dapat 

dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya. 

b. Asas asesoir 

Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok 

dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang. Dengan 

demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada 
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keabsahan perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan 

fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok 

c. Asas droit de suite 

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali 

keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan 

hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata 

d. Asas preferen 

Pasal 27 ayat (1) menegaskan memberikan hak didahulukan atau 

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya 

untuk mengambil pemenuhan pelunasan utang atas penjualan 

benda objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan ini tidak 

hapus meskipun debitor pailit atau likuidasi. 

5. Pembebanan 

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. 

Dalam akta pembebanan fidusia sekurang-kurangnya memuat
55

: 

a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia 

b. Tanggal,  nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat 

kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 
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d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

e. Nilai penjaminan 

f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

6. Pendaftaran 

Untuk memberi kepastian hukum, Pasal 11 UUJF mewajibkan benda 

yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor 

pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan 

tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan 

fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia
56

. 

7. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan 

perjanjian asesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban 

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai perjanjian 

asesoir, jaminan fidusa ini demi hukum hapus bila utang pada 

perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan 

fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus
57

. 

Disamping itu pasal 25 UUJF menyatakan secara tegas bahwa jaminan 

fidusia hapus karena: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
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E. Tinjuan Umum tentang Wanprestasi 

1. Pengertian  

       Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor 

tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perikatan, 

khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga 

terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang 

ditentukan dalam undang-undang. Wanprestasi dalam hukum 

perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan 

kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana 

mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh 

pihak lawan58. 

2. Unsur-Unsur Wanprestasi 

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berkut59: 

a. Debitor sama sekali tidak berprestasi 

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. 

Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau 

berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor 

objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak 

ada gunanya lagi untuk berprestasi
60

. 

b. Debitor keliru berprestasi 
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Disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan 

prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain 

daripada yang diperjanjikan. Jadi dalam hal ini (tidak berprestasi) 

termasuk ―penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya‖ dalam 

arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
61

. 

c. Debitor terlambat berprestasi 

Disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 

sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, 

debitor digolongkan kedalam kelompok ―terlambat berprestasi‖ 

kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang 

terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora
62

 

F. Tinjauan Umum tentang Risiko Hukum 

       Risiko hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau 

akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh 

hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat 

hukum. Contohnya apabila seseorang mengadakan perjanjian jual beli 

maka lahirlah risiko hukum dari perjanjian jual beli tersebut yaitu ada 

subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan 

berkewajiban untuk membayar barang tersebut. Sebaliknya, subjek hukum 

yang lain berhak untuk mendapatkan uang  dan berkewajiban untuk 

menyerahkan barang. 
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G. Tinjauan Umum tentang Surat Kuasa 

1. Pengertian Kuasa 

       Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

memberikan kekusaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk 

dan atas namanya menyelenggarakan urusan
63

. Yang dimaksud dengan 

―menyelenggarakan suatu urusan‖ adalah melakukan suatu perbuatan 

hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. 

Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum 

tersebut ―atas nama‖ orang yang memberikn kuasa atau juga dikatakan 

bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang 

dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak 

dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu 

menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa
64

.  

       Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, 

dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat 

ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara 

diam-diam dan disimpulan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa
65

. 

Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah 

bebas dari suatu bentuk-cara (formalitas) tertentu. Pemberian kuasa 

adalah suatu perjanjian konsensual yang artinya sudah mengikat (sah) 
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pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dengan si penerima 

kuasa
66

. 

2. Kuasa Umum dan Kuasa Khusus 

       Pemberian kuasa dapat dilakukan secara umum dan secara khusus. 

Pemberian kuasa secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si 

pemberi kuasa, kecuali perbuatan pemilikan. Pemberian kuasa yang 

dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-

perbuatan pengurusan. Pemberian kuasa secara khusus yaitu hanya 

mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih
67

. Diperlukan suatu 

pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana 

yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. 

3. Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa 

       Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perjanjian yang diperbuat 

oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan. Dalam 

semua perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa atas nama pemberi 

kuasa, maka pemberi kuasa menjadi pihak yang memperoleh segala 

hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari perjanjian 

tersebut. Pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima 

kuasa seluruh biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa dalam 

menjalankan kuasanya, termasuk untuk membayar upah apabila telah 

diperjanjikan
68

. 
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       Penerima kuasa diwajibkan untuk melaksanakan kuasanya dan 

menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang sekiranya dapat 

timbul karna tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Penerima kuasa 

diwajibkan memberikan laporan tetnag apa yang telah diperbuatnya 

dan memberikan perhitungan kepada pemberi kuas tentang apa yang 

telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima 

itu tidak seharusnya dibayarkan kepada pemberi kuasa
69

.  

4. Berakhirnya Pemberian Kuasa 

Cara berakhirnya pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdata: 

e. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa 

f. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa 

g. Dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi 

kuasa maupun si kuasa  

h. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau 

menerima kuasa 

 

H. Eksekusi Benda Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum 

Bagi  Para Pihak 

       Pasal 1131 KUHPerdata telah menjelaskan bahwa ―Segala kebendaan 

si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk 

segala perikatan perseorangan‖. Pasal ini menerangkan tentang jaminan 
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umum sebagai perlindungan bagi kreditor atas utang debitor . Jaminan ini 

berlaku bagi seluruh perikatan, baik yang mencantumkan jaminan dalam 

perjanjiannya maupun tidak. 

       Disamping jaminan umum, para pihak juga dapat memperjanjikan 

jaminan khusus. Jaminan tersebut dapat diikat dengan gadai, hak 

tanggungan, maupun fidusia. Pasal 1133 KUHPerdata
70

 menyatakan 

bahwa pihak-pihak yang mempunyai hak istimewa dapat didahulukan 

dalam pembayaran utangnya dari hasil penjualan barang objek jaminan. 

       Akan tetapi, eksekusi atas jaminan tersebut tidak boleh serta merta 

menjadikan kreditor sebagai pemilik benda jaminan tersebut. Pasal 1154 

KUHPerdata menyatakan ―Apabila si berutang atau pemilik gadai tidak 

memenuhi kewajiban-kewajibannya,maka tak diperkenankanlah si 

berpiutang memiliki barang yang digadaikannya. Segala janji yang 

bertentangan dengan ini adalah batal”.  

       Apabila pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia dapat 

melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ada 4 cara eksekusi jaminan fidusia 

yaitu
71

 : 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia 

       Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), 

setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat 

eksekusi. Fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti 
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mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti. 

Pasal 15 UUJF menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia 

dicantumkan kata-kata ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Sertifikat jaminan fidusia 

tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang penuh
72

.   

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

       Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan 

mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan 

umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk 

melunasi pembayaran utang-utangnya. Parate eksekusi lewat 

pelelangan umum  ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan 

sama sekali
73

.  

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh 

harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak 

       Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi 

(mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda 

objek fidusia tersebut secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-
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syarat untuk itu
74

. Menurut Pasal 29 UUJF syarat-syarat agar suatu 

fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan adalah sebagai berikut: 

a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan 

penerima fidusia 

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 terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan 

e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis 

4. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda 

perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, 

penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

       Jika benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda 

perdagangan atau efek, dimana benda tersebut dapat dijual dipasar atau 

dibursa, maka menurut Pasal 31 UUJF eksekusi barang tersebut dapat 
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dilakukan dengan cara penjualan dipasar atau dibursa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut
75

.   

       Sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak 

kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke 

pengadilan. Sebab, keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi 

khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk 

menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum
76

. 

       Dalam hal penarikan benda objek jaminan fidusia harus dilakukan 

dengan adanya sertifikat jaminan fidusia
77

 serta wajib memenuhi syarat 

dan ketentuan UUJF
78

. Apabila perusahaan pembiayaan melanggar 

ketentuan tersebut, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 

Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan 

Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan 

Fidusia, perusahaan tersebut dikenakan sanksi secara bertahap berupa: 

1. Peringatan 

2. Pembekuan kegiatan usaha, atau 

3. Pencabutan izin usaha 
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I. Pembiayaan dan Jaminan dalam Prespektif Hukum Islam 

1. Akad 

       Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara 

yang dibenarkan syara‘ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum 

pada objeknya
79

. Asas –asas akad dalam hukum islam yaitu
80

: 

a. Al Hurriyah (kebebasan) 

b. Al Musawah (persamaan atau kesetaraan) 

c. Al ‗Adalah (keadilan) 

d. Al Ridha (kerelaan) 

e. Ash Shidiq (kebenaran atau kejujuran) 

f. Al Kitabah (tertulis) 

2. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

       Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan 

barang seharga biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah 

mark up atau margin keuntungan yang disepakati
81

. Jual beli dalam 

islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam jual beli juga diharapkan adanya 

unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-quran dan 

Hadist Nabi Muhammad SAW sebagai berikut
82

: 
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―Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.‖ [QS An Nisaa‘: 29] 

―Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka‖ 

[HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah] 

3. Jaminan  

       Menurut pendapat Wahbah Al-zuhayli dalam fiqih mengenai 

masalah jaminan dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar 

dalam landasan masalah jaminan,  keduanya adalah akad al-istitsaq 

(untuk menimbulkan kepercayaan), yaitu
83

 :  

a. Akad kafalah/dhomman  

Secara terminologi, kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab 

penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam 

masalah hak atau utang, sehingga hak atau utang itu menjadi 

tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, 

penanggungan utang ini dikenal dengan istilah borgtocht atau 

personal guaranty. Dasar hukum diperbolehkannya 

kafalh/dhamman
84

: 

―Penyeru-penyeru itu berseru: ‗Kami kehilangan piala Raja dan 

barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh 
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bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 

terhadapnya.‖[QS Yusuf : 72] 

Hadist Rasulullah SAW: Dari sahabat Salmah bin Al-Akwa‘, ia 

berkata, ―ketika kami berada dihadapan Rasulullah SAW, 

sekelompok orang membawa jenazah seseorang kehadapan Nabi 

Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Beliau: Wahai 

Rasulullah, shalatkanlah jenazah ini! Beliau bertanya, apakah ia 

meninggalkan harta benda? Mereka menjawab, Tidak. Beliau 

bertanya lagi, Apakah ia meninggalkan hutang?, Mereka 

menjawab, ya hutangnya tiga dinar. Beliau bersabda, Sholatkanlah 

temanmu ini. Abu Qatadah berkata Shoatkanlah ia Wahai 

Rasulullah, dan utangnya itu saya jamin. Kemudian Rasulullah 

melakukan shalat atas jenazah itu [HR. Ahmad ibn Hambal, al-

Bukhori, dan an-Nasa‘i] 

b. Akad rahn 

       Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi 

agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Rahn ditangan 

kreditor hanya berfungsi sebagai penjamin utang debitor. Jaminan 

itu baru bisa dijual apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua 

belah pihak, hutang debitor tidak bisa dilunasi. Oleh sebab itu, hak 

kreditor hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitor tidak 
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mampu melunasi utang-utangnya
85

. Rahn diperbolehkan dalam Al-

quran dan sunah Rasul
86

.  

―Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis‖[QS. Al-

Baqarah : 282]  

Dalam sebah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli 

makanan dari seoraang Yahudi dengan menjadikan baju besinya 

sebagai barang jaminan [HR. Muslim dari Sayyidah ‗Aisyah binti 

Abu Bakar RA] 

4. Eksekusi Objek Jaminan 

       Apabila debitur tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai jumlah 

dan waktu yang telah disepakati maka kreditur dapat melakukan 

penyelesaian (settlement) dengan ketentuan
87

:  

a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh debitor kepada 

atau melalui kreditor dengan harga pasar yang disepakati 

b. Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil 

penjualan 

c. Apabila hasil penjualan melebihi utang maka kreditor 

mengembalikan sisanya kepada debitur 
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d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi sisa utang debitor  

e. Apabila debitor tidak mampu membayar sisa utangnya, maka 

kreditor dapat membebaskannya 

 

 

 


