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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS EKSEKUSI 

OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN 

A. Risiko Hukum Bagi Kreditor Pemegang Objek Jaminan Fidusia yang 

Tidak Didaftarkan  

1. Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia 

       Salah satu ciri jaminan utang yang modern adalah terpenuhinya 

unsur publisitas. Maksudnya, dengan semakin terpublikasinya suatu 

jaminan utang maka akan semakin baik, karena kreditor ataupun 

khalayak ramai dapat mengetahuinya atau mempunyai akses untuk 

mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan utang 

tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap 

jaminan-jaminan utang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan 

kepada kreditor, seperti halnya jaminan fidusia
88

. 

       Pasal 11  UUJF mewajibkan pendaftaran objek jaminan fidusia, 

baik yang berada di dalam negara Republik Indonesia maupun diluar 

wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 

dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang 

memuat
89

: 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia  
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 Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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b. Tanggal, nomor, akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan 

notaris yang membuat akta jaminan fidusia 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

e. Nilai penjaminan, dan 

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

       Pendaftaran jaminan fidusia pada awalnya dilakukan di kantor 

pendaftaran fidusia yang berada dibawah lingkup Departemen Hukum 

dan HAM. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan 

di Jakarta, dan secara bertahap di ibukota propinsi diseluruh wilayah 

Republik Indonesia
90

. Namun, sejak Maret 2013 pendaftaran fidusia 

dilakukan secara online. Sebelum berlaku efektif, Kanwil Hukum dan 

HAM Yogyakarta terlebih dahulu telah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pendftaran fidusia secara online. Pendaftaran 

fidusia secara online ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat 

dalam melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia
91

. Ketentuan 

pendaftaran fidusia secara online diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

       Setelah melakukan pendaftaran, maka akan diterbitkan sertifikat 

jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut dicantumkan 
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 Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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 Wawancara Penulis dengan Dwi Retno selaku Staf Pelayanan Hukum Kanwil Hukum 

dan HAM Yogyakarta, di  Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta (2 Oktober 2015) 
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kata-kata ‗DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA‘. Dengan adanya irah-irah tersebut , maka 

sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Sehingga apabila debitor cidera janji, penerima fidusia 

mempuyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya 

sendiri
92

. Penjualan atas kekuasaan sendiri tersebut merupakan hak 

penerima fidusia dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis. 

Berdasarkan tingkatannya terdapat beberapa jenis kreditor
93

: 

a. Kreditor separatis 

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan 

seperti  hak tanggungan, gadai, fidusia  

b. Kreditor preferen 

Kreditor preferen yaitu kreditor pemegang hak istimewa 

berdasarkan Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata. Pasal 1134 

KUHPerdata merumuskan ―Hak istimewa ialah suatu hak yang 

oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga 

tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, 

semata-mata berdasarkan sifat piutangnya‖ 

c. Kreditor konkuren 
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 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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Kreditor konkuren atau kreditor bersaing yaitu kreditor yang tidak 

mempunyai hak jaminan maupun hak istimewa. 

Pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditor 

separatis. UUJF memberikan hak mendahului  kepada penerima 

jaminan fidusia. Hak mendahului yang dimaksud  adalah hak penerima 

fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia
94

. Hak mendahului itu lahir 

sejak tanggal pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor 

pendaftaran fidusia
95

. 

2. Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan oleh PT. NSC Finance  

       PT. NSC Finance adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan 

kegiatan usaha dibidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada 

pembiayaan sepeda motor merk Honda
96

.Perjanjian pembiayaan 

konsumen pada PT. NSC Finance merupakan perjanjian pinjam 

meminjam uang dimana PT.NSC Finance bertindak sebagai kreditor 

dan konsumen sebagai debitornya. Hubungan hukum antara konsumen 

dengan kreditor lahir dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan 

jaminan motor yang dibeli dari dana perusahaan pembiayaan 

konsumen. 
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 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
95

 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia 
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       Perjanjian pembiayaan pada PT.NSC Finance dilakukan dengan 

perjanjian baku dimana perjanjian tersebut telah dibuat terlebih dahulu 

secara sepihak oleh PT.NSC Finance. Konsumen nantinya akan 

diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut. Dokumen 

perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. NSC Finance terdiri dari
97

 : 

1) Surat kuasa pengurusan asuransi 

2) Surat kuasa pengurusan jaminan fidusia 

3) Perjanjian pembiayaan 

4) Surat pernyataan data konsumen 

5) Surat pernyataan konsumen  

6) Surat pernyataan sebagai penjamin 

7) Surat pernyataan tentang cessie 

8) Surat kuasa pengambilan kembali 

9) Surat kuasa menjual kendaraan 

10) Surat pernyataan asuransi  

11) Berita acara serah terima kendaraan 

12) Berita acara penyerahan kembali kendaraan 

       Perjanjian pembiayaan konsumen di PT.NSC Finance 

mensyaratkan adanya jaminan. Objek jaminan dalam perjanjian 

pembiayaan ini adalah sepeda motor yang dibeli dari dana 

pembiayaan konsumen PT.NSC Finance. Pengikatan jaminan  pada 

PT. NSC Finance dilakukan secara fidusia. Surat kuasa pengurusan 
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jaminan fidusia tersebut telah dibuat secara baku oleh PT.NSC dan 

didalamnya terdapat tanda tangan konsumen sebagai persetujuan 

pengikatan jaminan fidusia.  Namun, berdasarkan penjelasan credit 

marketing supervisor akta tersebut tidak dibuat dihadapan notaris 

dan tidak didaftarkan. PT. NSC Finance tidak mendaftarkan 

jaminan fidusia karena proses yang dianggap sulit serta biaya yang 

mahal. Konsumen yang mengalami kredit macet tidak seberapa, 

sehingga pendaftaran jaminan fidusia dianggap akan membuat rugi 

perusahaan
98

.  

       Pasal 14 ayat (3) UUJF menyatakan “Jaminan fidusia lahir 

pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan 

fidusia dalam buku daftar fidusia”. Hal ini berarti bahwa sebelum 

akta pembebanan jaminan fidusia didaftarkan dan dicatatkan, maka 

jaminan fidusia tersebut belum lahir. Jaminan fidusia yang tidak 

didaftarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan 

eksekutorial baru timbul setelah dikeluarkannya sertifikat jaminan 

fidusia yang diterbitkan dan dicatatkan oleh kantor pendaftaran 

fidusia , dimana didalamnya tercantum kata-kata ―DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA‖.  
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       Tidak ada hak mendahului terhadap jaminan fidusia yang tidak 

didaftarkan. Hak mendahului jaminan fidusia dihitung sejak 

tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

pada kantor pendaftaran fidusia
99

. Oleh karena itu, karena jaminan 

fidusia pada PT.NSC Finance tidak didaftarkan maka kedudukan 

PT.NSC Finance bukan lagi sebagai kreditor separatis tetapi 

menjadi kreditor konkuren. Apabila debitor wanprestasi, maka 

PT.NSC Finance tidak mempunyai hak untuk menjual benda objek 

jaminan fidusia atas kekuasannya sendiri. Hal tersebut karena 

jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial sehingga eksekusinya harus dengan putusan 

pengadilan.  

       Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan 

konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan 

fidusia tetapi tidak mendaftarkan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur tentang jaminan fidusia, maka akan dikenakan sanksi 

secara bertahap berupa
100

: 

a. Peringatan 

b. Pembekuan kegiatan usaha  

c. Pencabutan izin usaha 

                                                           

99
 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
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 Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 

tentang  Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan 

Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia 
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       PT.NSC Finance sebagai kreditor yang mempunyai surat 

kuasa menjual objek jaminan tidak membuat kedudukan PT.NSC 

Finance menjadi kreditor separatis ataupun kreditor preferen. Surat 

kuasa menjual objek jaminan bukan merupakan lembaga jaminan 

seperti gadai ataupun fidusia sehingga tidak dapat dikategorikan 

sebagai kreditor separatis dan bukan pula kreditor preferen karena 

surat kuasa menjual bukanlah salah satu dari hal-hal yang 

disebutkan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata. Surat 

kuasa menjual merupakan sebuah penguasaan dimana apabila 

debitor pailit maka kuasa tersebut akan dicabut. Pailitnya debitor 

merupakan salah satu cara berakhirnya pemberian kuasa menurut 

Pasal 1813 KUHPerdata. Oleh karena itu, kedudukan PT.NSC 

Finance  pemegang surat kuasa menjual objek jaminan tetap 

sebagai kreditor konkuren. 

 

B. Keabsahan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan  

1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

       Jaminan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu101 

: 

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan 

b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa 
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 MunirFuady, Hukum Jaminan...,op.cit.,hlm.4 



72 
 

 

 

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) 

       Sebagai wujud pemenuhan persyaratan jaminan yang baik, 

jaminan fidusia mengatur mengenai tata cara eksekusi objek 

jaminan secara jelas dan mudah. Dalam jaminan fidusia apabila 

debitor wanprestasi, dapat dilakukan eksekusi terhadap benda 

objek jaminan fidusia dengan cara
102

: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia 

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

                                                           
102

 Lihat Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia 
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c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan demikian 

dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para 

pihak 

Pasal 29 UUJF menyatakan syarat-syarat agar suatu fidusia dapat 

dieksekusi secara dibawah tangan adalah sebagai berikut: 

1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan 

penerima fidusia 

2) Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak 

3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima 

fidusia terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

4) Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan 

5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) 

bulan sejak diberitahukan secara tertulis 

d. 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.  

2. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di PT.NSC Finance 

       Dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh 

PT.NSC Finance ditemukan juga masalah-masalah seperti kredit 
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macet. Kredit macet terjadi karena keterlambatan pembayaran 

angsuran yang dilakukan konsumen setiap bulannya. Terhadap 

permasalahan kredit macet, PT.NSC Finance mempunyai ketentuan 

tersendiri dalam penanganan kredit macet, yaitu
103

: 

a. Z0 (<0 hari) 

Pada Z0 angsuran konsumen belum jatuh tempo, sehingga 

pembayaran dilakukan tanpa penagihan 

b. Z1 (0 hari) 

Pada Z1 angsuran dianggap belum jatuh tempo, akan tetapi 

dilakukan penagihan oleh bagian kredit BJTP (belum jatuh tempo). 

Penagihan dilakukan dengan pemberitahuan melalui SMS . 

c. Z2 (1-30 hari) 

Pada Z2 angsuran telah jatuh tempo. Penanganan penagihan 

dilakukan oleh bagian kredit  yang dilakukan dengan 

pemberitahuan melalui SMS maupun telfon kepada konsumen. 

d. Z4 (31-60 hari)  

Pada Z3 keterlambatan pembayaran telah melebihi 1 bulan. Pada 

tahap ini dilakukan penagihan oleh remedial section head dengan 

cara melakukan somasi 1, 2 dan 3. Collector menyampaikan surat 

somasi 1 kepada konsumen yang berisi peringatan untung melunasi 

utangnya. Surat somasi tersebut terdiri dari 2 rangkap yang harus 

ditanda tangani konsumen. Konsumen mendapatkan 1 rangkap 
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surat somasi tersebut sebagai bukti penagihan dari PT.NSC 

Finance.  Selang 7-10 hari apabila konsumen belum melakukan 

pembayaran, maka akan dilayangkan surat somasi 2. Prosedurnya 

sama dengan somasi 1. Konsumen diberitahukan apabila tidak 

membayar maka kendaraannya akan ditarik bersamaan dengan 

surat somasi 3. 

e. Z6 (61-90 hari) 

Apabila konsumen belum membayar sampai dengan 61-90 hari 

sejak jatuh tempo, maka dilayangkan somasi 3 yang langsung 

diikuti dengan penarikan kendaraan. Penarikan kendaraan ini 

dilakukan oleh collector dari remedial section head bersama 

dengan debt collector eksternal, ataupun dilakukan oleh debt 

collector eksternal sendiri. Pada saat penarikan, dokumen yang 

dibawa oleh collector adalah surat perintah penarikan dan surat 

kuasa pengurusan jaminan fidusia. Konsumen nantinya akan 

diminta untuk menandatangani surat perintah penarikan tersebut.  

     Setelah kendaraan ditarik, maka oleh PT.NSC Finance kendaraan 

tersebut dilelang. Proses lelang yang dilakukan oleh PT.NSC Finance 

bukan dengan lelang umum melainkan dengan cara mengundang 

pihak-pihak tertentu dan menawarkan sepeda motor hasil penarikan104.  
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       Salah satu konsumen PT.NSC Finance yang bernama Bapak X 

(nama disamarkan) yang beralamat di daerah Godean melakukan 

pembelian sepeda motor Honda merk Beat FI Sporty 2015 pada 

tanggal 20 April 2015. Pembelian sepeda motor seharga Rp 

14.490.000 tersebut dilakukan dengan uang muka Rp 1.000.000 dan 

sisanya di bayar secara angsuran sebanyak 35 kali dengan uang 

angsuran Rp 590.000 per bulan. Pada bulan Agustus terjadi 

keterlambatan pembayaran dikarenakan ketidaktersediaan dana. Pada 

saat itu pihak PT.NSC Finance telah melakukan penagihan melalui 

sms maupun surat somasi. Akan tetapi karena Bapak X belum 

mempunyai dana, maka Bapak X belum melakukan pembayaran. Pada 

tanggal 31 Oktober 2015 pihak PT.NSC Finance melakukan penarikan 

sepeda motor Bapak X. Pihak collector dari PT.NSC Finance datang 

dengan membawa surat perintah penarikan, tanpa membawa sertifikat 

jaminan fidusia. Bapak X diminta untuk menandatangani surat 

penarikan tersebut, akan tetapi Bapak X tidak bersedia 

menandatanganinya. Sepeda motor tersebut kemudian tetap dibawa 

oleh pihak PT.NSC Finance
105

. 

       PT.NSC Finance tidak mendaftarkan benda objek jaminan fidusia 

ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga PT.NSC Finance tidak dapat 

melakukan eksekusi secara langsung. Pasal 3 Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang 
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Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen 

untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia 

menyebutkan ―Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan 

penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila 

kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan 

fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan‖. 

Apabila melanggar Pasal 3 tersebut maka akan dikenakan sanksi 

administratif secara bertahap berupa
106

: 

a. Peringatan 

b. Pembekuan izin usaha, atau 

c. Pencabutan izin usaha 

       Lelang yang dilakukan oleh PT.NSC Finance juga tidak sah 

karena tidak sesuai dengan lelang umum yang diatur pada Pasal 29 

ayat (2) UUJF.  Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia  dengan cara yang tidak sesuai dengan Pasal 29 

dan 31 batal demi hukum
107

 .  

       Apabila PT.NSC Finance mendasari eksekusi tersebut dengan 

surat kuasa menjual, maka sebelumnya harus ada penyerahan secara 

sukarela dari pihak debitor. Surat kuasa yang dimiliki PT.NSC 

Finance adalah kuasa untuk menjual, sehingga penarikan sepeda 
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 Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 
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motor yang dilakukan oleh PT.NSC Finance adalah tidak sah. 

Penjualan objek jaminan tersebut berdasarkan surat kuasa menjual 

menjadi sah apabila sebelumnya telah ada penyerahan secara sukarela 

dari debitor. Penyerahan secara sukarela tersebut salah satunya dapat 

berupa penandatanganan surat bukti penarikan yang dibawa collector 

pada saat melakukan penarikan. 

       PT.NSC Finance dengan kedudukannya sebagai kreditor 

konkuren dapat mengambil pelunasan atas piutangnya dengan cara 

mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan akan 

melakukan penjualan atas benda-benda milik debitor tersebut dan dari 

hasil penjualannya akan dibagi-bagi pada para kreditor konkuren 

berdasarkan besaran piutang masing-masing. PT.NSC Finance 

dilarang melakukan eksekusi sendiri sebelum ada putusan pengadilan.  

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Eksekusi Objek Jaminan 

 Fidusia yang Tidak Didaftarkan 

1. Perlindungan Hukum Bagi PT. NSC Finance sebagai Kreditor 

       Perjanjian jaminan fidusia merukapan perjanjian assesoir 

(perjanjian tambahan) yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan 

mengikuti perjanjian pokoknya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 

UUJF ―Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu 

prestasi pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 

memenuhi suatu prestasi”.  
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       Dalam konteks fidusia, yang merupakan perjanjian pokok adalah 

perjanjian utang-piutang. Salah satu konsekuensi dari perjanjian 

assesoir adalah jika perjanjian pokoknya tidak sah atau dinyatakan 

tidak berlaku, maka perjanjian fidusianya yang merupakan perjanjian 

assesoir juga tidak sah.
108

  

       Pasal 1320 KUHPerdata menentukan ada 4 syarat sahnya suatu 

perjanjian pokok, yaitu: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian 

kehendak antara para pihak didalam perjanjian
109

. Persesuaian 

kehendak dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu 

konsumen hendak meminjam uang untuk membeli sepeda motor 

yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran dan PT.NSC 

Finance yang bersedia hendak meminjamkan uang dengan 

pengembalian secara angsuran dan sepeda motor tersebut sebagai 

jaminan. Kesepakatan pada perjanjian pembiayaan konsumen di 

PT.NSC Finance dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen yang ditandatangani oleh PT.NSC Finance sebagai 

kreditor dan konsumen sebagai debitor.  

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-
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undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap 

untuk membuat perjanjian adalah
110

 : 

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 

Pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT.NSC Finance, yang 

berkedudukan sebagai kreditor adalah PT.NSC Finance yang 

merupakan badan hukum berbentuk PT yang memenuhi syarat 

sebagai perusahaan pembiayaan, serta terdaftar di Kementrian 

Hukum dan HAM. Sedangkan pihak debitornya merupakan 

konsumen yang telah dewasa, dibuktikan dengan melampirkan 

Kartu Tanda Penduduk sebagai salah satu syarat perjanjian 

pembiayaan. Oleh karena itu, para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen PT.NSC Finance merupakan pihak-pihak 

yang cakap bertindak.   

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 apa yang diperjanjikan, yakni hak 
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dan kewajiban kedua belah pihak
111

. Objek pada perjanjian 

pembiayaan konsumen PT.NSC Finance adalah sepeda motor yang 

dibeli dari dana perusahaan pembiayaan konsumen. Hal tertentu 

dalam perjanjian ini adalah hak dan kewajiban PT.NSC Finance 

sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur yang tertuang 

dalam pasal-pasal pada perjanjian pembiayaan kosumen. 

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 

       Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat hubungan 

hukum antara PT. NSC Finance sebagai kreditor, konsumen sebagai 

debitor dan supplier. Hubungan antara PT. NSC Finance sebagai 

kreditor dengan konsumen sebagai debitor yaitu hubungan kontraktual 

yang dibuat dengan kontrak baku, dilaksanakan dengan itikad baik 

dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Hubungan hukum yang terjadi 

antara PT. NSC Finance dengan supplier adalah PT. NSC Finance 

sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk membayar barang yang 

dibeli konsumen. Sedangkan antara konsumen dengan supplier terjadi 
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hubungan jual beli bersyarat, yaitu dengan syarat bahwa harga akan 

dibayar PT.NSC Finance selaku penyedia dana112. 

       Dari hubungan hukum antara PT.NSC Finance sebagai kreditor 

dan konsumen sebagai debitor lahirlah hak dan kewajiban bagi 

kreditor dan debitor sebagai berikut: 

a. Hak kreditor : 

1) Menerima pembayaran secara berkala dari debitor 

2) Menerima denda keterlambatan 

3) Dapat menarik kendaraan secara paksa dari debitor apabila 

setelah diberikan somasi tidak melakukan pembayaran 

4) Menentukan alokasi dari pembayaran yang diterima debitor 

5) Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan 

6) Menetapkan jaminan di muka 

7) Berhak atas ganti rugi asuransi 

8) Setiap waktu dapat memeriksa kondisi barang jaminan 

dimanapun barang tersebut berada 

b. Kewajiban kreditor : 

1) Menyerahkan barang tersebut kepada debitor dalam keadaan 

baik 

2) Melakukan pembayaran kepada supplier selaku penyedia 

sepeda motor Honda 

c. Hak debitor : 
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1) Menerima barang dalam kondisi baik 

2) Menerima barang sesuai dengan waktu yang ditentukan  

3) Menerima penggantian asuransi 

d. Kewajiban debitor : 

1) Membayar angsuran secara berkala kepada kreditor 

2) Membayar denda keterlambatan 

3) Menanggung segala risiko yang timbul dalam pemakaian 

barang tersebut 

4) Menanggung biaya asurasi 

5) Menyerahkan surat-surat kendaraan sebagai jaminan 

       Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. NSC Finance 

lahir dari perjanjian pembiayaan konsumen. Para pihak dalam hal ini 

sepakat untuk menjadikan motor yang dibeli konsumen sebagai benda 

objek jaminan dan diikat secara fidusia agar konsumen dapat 

menikmati motor tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan credit marketing supervisor  PT. NSC Finance pengikatan 

jaminan fidusia pada PT. NSC Finance dilakukan dengan akta 

dibawah tangan dan tidak didaftarkan
113

.  

       Pasal 5 UUJF menyebutkan bahwa pembebanan jaminan fidusia 

dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang 

merupakan akta fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 13 UUJF 
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menyebutkan salah satu unsur dalam surat permohonan pendaftaran 

jaminan fidusia adalah mencantumkan nama dan kedudukan notaris. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia harus dengan akta 

notaris, tidak bisa dengan akta dibawah tangan. Dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia 

secara elektronik, terlihat bahwa penggunaan akta notaris dalam 

pendaftaran fidusia adalah wajib karena pada sistem pendaftaran 

jaminan fidusia secara elektronik yang dapat mengakses dan 

melakukan pendaftaran hanya notaris yang membuat akta fidusia 

tersebut
114

.  

       Pasal 14 ayat (3) UUJF menyatakan “Jaminan fidusia lahir pada 

tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam 

buku daftar fidusia”. Hal ini berarti bahwa sebelum akta pembebanan 

jaminan fidusia didaftarkan dan dicatatkan, maka jaminan fidusia 

tersebut belum lahir sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. 

Sehingga apabila debitor wanprestasi, maka PT. NSC Finance sebagai 

kreditor tidak dapat serta merta melakukan eksekusi atas 

kekuasaannya sendiri. 
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       Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor 

tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perikatan, 

khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual)
115

. Wanprestasi 

mempunyai syarat sebagai berikut: 

a. Syarat materiil 

Syarat materiil wanpretasi adanya unsur kesalahan debitor. 

Kesalahan debitor baik yang karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, 

merupakan wanprestasi
116

.  Dalam kasus ini kesalahan konsumen 

sebagai debitor adalah terlambat atau sama sekali tidak 

memberikan prestasinya berupa pembayaran angsuran. 

b. Syarat formil 

Syarat formil wanprestasi adanya peringatan atau teguran terhadap 

debitor. Peringatan atau teguran dalam kasus ini berupa somasi 

yang dilayangkan oleh PT. NSC Finance sebagai kreditor. 

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berkut
117

: 

d. 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 
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objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak 

ada gunanya lagi untuk berprestasi
118

. 

e. Debitor keliru berprestasi 

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
119

. 

f. 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
120

. 

       Apabila kreditor menderita kerugian karena debitor melakukan 

wanprestasi, maka menurut Pasal 1267 KUHPerdata
121

 dapat 
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disimpulkan bahwa kreditor memliki alternatif untuk melakukan 

upaya hukum atau hak sebagai berikut
122

: 

a. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau 

b. Meminta ganti rugi; atau 

c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi; atau 

d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian 

sekaligus meminta ganti rugi 

       Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan “Segala kebendaan si 

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

ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dengan demikian, 

apabila debitor dalam keadaan wanprestasi, maka lewat kewajiban 

jaminan umum ini kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk 

menyita dan melelang seluruh harta debitor, kecuali jika atas harta-

harta tersebut ada hak-hak lain yang bersifat preferensial. Ketentuan 

ini sudah merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang 

debitor , tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si 

debitor
123

. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai Debitor  

       Pasal 1154 KUHPerdata meyatakan ―Apabila si berutang atau si 

pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak 
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diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadikan”. 

Pasal ini melarang kreditor untuk serta-merta memiliki benda objek 

jaminan apabila debitor wanprestasi.  

       Dalam hal pengikatan jaminan secara fidusia maka harus dilihat 

terlebih dahulu keabsahan pengikatan jaminan fidusia tersebut. 

Jaminan fidusia lahir setelah didaftarkan pada kantor pendaftaran 

fidusia dan dicatatkan dalam buku daftar fidusia
124

. Pasal 3 Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 

tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan 

Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan 

Fidusia menyebutkan ―Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan 

penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila 

kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan 

fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan‖. 

       Apabila kreditor melakukan penarikan objek jaminan fidusia tanpa 

memiliki sertifikat jaminan fidusia, maka hal tersebut bertentangan 

dengan hukum. Debitor dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan 

ke pengadilan negeri atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh kreditor.  

       Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 

KUHPerdata adalah : 

a. Adanya suatu perbuatan 

                                                           
124

 Pasal 14 ayat (3) UUJF : “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan 

tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”. 



89 
 

 

 

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum 

jika ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun 

ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan 

hukum ketika ia mengbaikan kewajiban hukumnya dengan tidak 

berbuat sesuatu
125

.  

b. Perbuatan tersebut melawan hukum 

Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya mencakup 

perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan 

yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar 

hak subjekti orang, tetapi melangar kaidah yang tidak tertulis. 

Misalnya kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan dan kehati-

hatian yang harus dimiliki sesoran dalam pergaulan hidup 

masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat
126

.  

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku 

Menurut J.Satrio kesalahan dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang 

tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku 

dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian 

mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat 

dipertanggungjawabkan
127

 

d. Adanya kerugian bagi korban 
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Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan 

melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan 

ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam 

Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan 

hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun 

penggantian kerugian akibat wanpretasi dapat diterapkan dalam 

perbuatan melawan hukum
128

. 

e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian 

Kausalitas digunakan untuk menemukan hubungan kausal antara 

perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan untuk 

membebankan tanggung jawab kepada pelaku
129

 

3. Surat Kuasa Menjual Objek Jaminan 

       Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.NSC Finance, 

pengikatan jaminan tidak hanya dilakukan dengan surat kuasa 

pengurusan jaminan fidusia tetapi juga terdapat surat kuasa menjual 

kendaraan. Surat kuasa menjual ini ditandatangani bersamaan pada 

saat penandatanganan dokumen perjanjian pembiayaan. Surat kuasa 

menjual dibuat secara dibawah tangan
130

. Akta dibawah tangan 

menurut Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdata adalah ―akta yang 

ditandatangani dibawah tangan dan yang dibuat tanpa perantara 

seorang pejabat umum‖. Meski dibuat dengan tanpa perantara pejabat 
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umum, tetapi akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sama dengan akta otentik--kecuali tentang 

pembuktian ekstern—sepanjang tanda tangan (atau yang dipersamakan 

dengan itu) yang terbubuh dalam akta itu diakui oleh orang terhadap 

siapa akta itu akan dipakai
131

.  

       Penggunaan surat kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk 

menjamin pelunasan hutang debitor, dimana kreditor sangat 

berkepentingan untuk memperkecil bahkan mencegah kerugian dalam 

menyalurkan kredit, serta memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi kreditor. Akan tetapi, kreditor tidak dapat serta merta 

menjual objek jaminan dengan hanya berdasar surat kuasa menjual 

tetapi kreditor masih harus meminta pernyataan penyerahan sukarela 

dari debitor sebelum menjual objek jaminannya
132

. 

       Klausula menjual dalam perjanjian jaminan kebendaan harus 

secara tegas diperjanjikan. Pada prinsipnya setiap orang bebas untuk 

memperjanjikan apa saja dalam perjanjian yang ditutup olehnya, asal 

tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa, 

kesusilaan, dan ketertiban umum
133

.  

       Haryanto menyatakan adanya surat kuasa menjual objek jaminan 

tidak dapat menggantikan kedudukan sertifikat jaminan fidusia. Surat 
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kuasa menjual objek jaminan tidak memiliki perlindungan hukum yang 

sama bagi pemegangnya dengan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat 

jaminan fidusia memiliki irah-irah ―Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa‖ yang menjadikannya memiliki kekuatan 

yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Hal ini yang tidak dimiliki oleh surat kuasa menjual objek 

jaminan, sehingga dalam proses eksekusi dengan surat kuasa menjual 

objek jaminan masih banyak ditemukan kendala seperti debitor tidak 

mau menyerahkan objek jaminan, tanda tangan pada surat kuasa 

dibawah tangan tidak diakui, dan lain sebagainya yang membuat 

eksekusi menjadi sulit dilakukan. Meskipun surat kuasa menjual objek 

jaminan itu sah karna dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dalam 

mengadakan perjanjian, akan tetapi perusahaan pembiayaan yang tidak 

mendaftarkan jaminan fidusia tetap melakukan kesalahan karena telah 

melanggar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang  Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
134

.  

       Menurut Haryanto, tindakan perusahaan pembiayaan yang 

mencantumkan surat kuasa menjual objek jaminan dalam dokumen 

perjanjian pembiayaan konsumennya merupakan tindakan 
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penyeludupan hukum
135

. Sejalan dengan yang diterangkan oleh 

Ridwan Khairandy, penggunaan surat kuasa menjual objek jaminan 

fidusia tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan karena 

kepemilikan objek aminan tersebut telah terdaftar atas nama debitor, 

sehingga perusahaan pembiayaan konsumen tidak berhak untuk 

menjual benda tersebut, oleh karena itu dibuatlah surat kuasa menjual 

objek jaminan. Penyeludupan hukum yang dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan adalah dengan menggunakan surat kuasa menjual objek 

jaminan tersebut untuk menghindari pendaftaran jaminan fidusia 

sesuuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam UUJF maupun 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
136

. 
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