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ABSTRAK 

 

 Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pemegang kuasa 

pendaftaran jaminan fidusia kepada penerima fidusia akibat keterlambatan 

pendaftaran jaminan, karena ketika jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan akan 

menyebabkan tidak bisa diperolehnya setifikat jaminan fidusia yang menyebabkan 

kedudukan kreditor preference berubah menjadi kreditor konkuren. Terdapat 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk 

pertanggung jawaban pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia ketika 

terlambat mendaftarkan jaminan fidusia padahal ia sudah diberikan kuasa oleh 

penerima fidusia untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yuridis. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 

objek penelitian yaitu Notaris di Kabupeten Banyumas, Jawa Tengah serta data 

sekunder yang menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer 

yaitu berupa peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, serta kaya 

tulis lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pemegang kuasa pendaftaran 

jaminan fidusia ketika terlambat dalam mendaftarkan jaminan fidusia 

 Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa bentuk pertanggung 

jawaban pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia yang terlambat dalam 

menjalankan tugasnya berupa pendaftaran jaminan fidusia yaitu ia dapat dituntut 

sesuai Pasal 1267 KUHPerdata yaitu untuk memenuhi perjanjian itu kembali, 

karena dalam hal ini prestasi berupa pendaftaran jaminan fidusia masih mungkin 

untuk dilakukan kembali oleh pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia. 

 Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu seorang yang menjadi 

pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia hendaknya segera mendaftarkan 

akta jaminan fidusia yang sudah ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam 

pendaftaran. 

Kata Kunci :  Akta Jaminan Fidusia, Tanggung Jawab, Pemegang Kuasa 

Pendaftaran Jaminan Fidusia.  

 

 

 

 

 



xvi 
 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna 

menggerakan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu 

sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok 

masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun 

terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan 

tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya 

diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang akan 

menyediakan dana bagi debitor.1 Oleh karenanya, dalam perkembangan 

perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa-jasa 

pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun 

lembaga keuangan non bank. 

Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Konvensional maupun 

Bank Syariah. Definisi bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya 

                                                           
1Awan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, 

Jakarta, hlm : 1. 
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kepada masyarakat dengan bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan 

menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Saat ini bank syariah menjadi primadona bagi kalangan 

masyarakat karena banyak memberikan kemudahan bagi nasabahnya. 

Salah satunya dengan memberikan pembiayaan mikro, yaitu suatu 

kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana, yang dipinjamkan 

bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu 

masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-

rata.2 Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah di Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah, yang mana bank syariah tersebut melakukan 

akad pembiayaan mikro dengan prinsip murabahah kepada salah satu 

nasabahnya yaitu Tuan Y untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dalam 

akad pembiayaan mikro dengan prinsip murabahah tersebut PT. Bank 

Syariah ini memberikan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus 

lima puluh juta rupiah). 3 

                                                           
2Owiekus, Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate, dalam 

http://www.owiekus.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html diakses pada 

tanggal 8 Januari 2018 pukul 12.00 WIB 
3 Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 28 

Desember 2017 pukul 14.40 WIB 

http://www.owiekus.com/2012/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html
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Tidak mungkin suatu perusahaan dalam memberikan pinjaman atau 

pembiayaan dalam bentuk dana tanpa ada jaminan yang memadai dari 

pihak konsumen (debitor), hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku 

umum dalam pemberian kredit, baik oleh lembaga keuangan perbankan, 

maupun lembaga keuangan non bank, karena setiap pemberian kredit akan 

selalu mengandung resiko jika kemudian hari terjadi kemacetan 

pembayaran dari konsumen (debitor). Untuk menjamin bahwa jika suatu 

saat debitor tidak mampu membayar cicilan utangnya, maka objek jaminan 

harus bisa dijadikan alternatif sarana pelunasan utang dengan cara 

menjualnya secara lelang untuk menutupi kewajiban pembayaran 

konsumen (debitor) yang terhutang. Agar utang itu dapat ditarik 

pelunasannya dengan mudah pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor 

atau lembaga pembiayaan harus memilih jenis-jenis jaminan yang 

memberikan kemudahan dan kepraktisan yaitu dengan menempatkan 

kreditor sebagai pemegang kedudukan yang khusus dan diutamakan dari 

kreditor-kreditor lainnya.4 

Untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam hal ini 

adalah PT. Bank Syariah, maka Tuan Y sebagai debitor memberikan 

jaminan fidusia pada PT. Bank Syariah berupa 1 (satu) unit mobil merk 

Suzuki type ST150-PICK UP dengan plat nomer R-1916-TE warna hitam 

                                                           
4D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

(Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), CV. Mandar Maju, 2015, Bandung, hlm : 8. 
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dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah sebesar Rp. 87.500.000 

(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).5 

Jaminan fidusia sekarang ini lebih sering digunakan karena 

pemberi fidusia dapat menguasai dan menggunakan objek benda jaminan 

tersebut. Berbeda dengan lembaga jaminan gadai yang mengharuskan 

pemberi gadai menerapkan prinsip inbezitsterling.6 

UU Jaminan Fidusia mewajibkan kepada penerima fidusia 

(kreditor) untuk melaksanakan pembebanan objek jaminan fidusia dengan 

akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai 

syarat untuk mendaftarkan benda jaminan tersebut. Untuk menjamin 

kepastian hukum bagi kreditor itu sendiri maka dibuat akta jaminan fidusia 

yang dibuat oleh notaris dan di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di 

Departemen Hukum dan HAM, yang nantinya kreditor akan memperoleh 

sertifikat jaminan fidusia.  

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memenuhi asas 

publisitas, yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat dapat 

mengetahui setiap saat dengan melihat benda-benda jaminan telah 

dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Dengan mengetahui hal 

tersebut, masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas 

                                                           
5 Wawancara dengan Notaris di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 28 

Desember 2017 pukul 14.00 
6Prinsip inbezitsterling mengandung makna bahwa barang yang digadaikan itu harus 

diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di 

bawah kekuasaan penerima gadai. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT 

Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta, hlm : 37. 
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benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Asas publisitas dapat 

memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang 

telah dibebani jaminan fidusia. Pasal 18 UU Jaminan Fidusia sebagai 

perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan 

mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia dipergunakan untuk umum.7 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 

pendaftaran jaminan fidusia saat ini tidak lagi dilakukan dengan cara 

manual, melainkan menggunakan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia 

secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

pendaftaran jaminan fidusia yang mudah, cepat, dan dengan biaya rendah.8 

Hal ini juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik mengandung arti 

bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan 

mengisi aplikasi secara elektronik, pemohon adalah penerima fidusia, 

kuasa atau wakilnya. Dalam praktiknya, kuasa atau wakil untuk 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud diberikan oleh kreditor 

selaku penerima fidusia kepada notaris yang membuat akta jaminan 

fidusia.9 

                                                           
7Sutarno, Aspek-aspek Hukum Pekreditan Pada Bank, CV. Alfabeta, 2003, Bandung, hlm 

: 204.  
8Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, 2017, Yogyakarta, hlm : 148.  
9Ibid, hlm : 146 
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Untuk pendaftaran fidusia yang dilakukan oleh kuasa atau 

wakilnya, maka harus melampirkan surat kuasa atau surat pendelegasian 

wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang  Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia).10 

Terkait mengenai peran notaris atas pendaftaran objek jaminan 

fidusia secara elektronik oleh pihak kreditor dalam hal ini mengacu pada 

kuasa yang diberikan kreditor pada notaris. Untuk itu notaris yang telah 

diberikan kuasa dari kreditor harus mendaftarkan objek jaminan fidusia ke 

kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

pembuatan akta jaminan fidusia dari kreditor. Hal ini sesuai dengan bunyi 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

menyebutkan : 

“Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.” 

Dalam kenyataannya masih terdapat pemegang kuasa pendaftaran 

jaminan fidusia yang sudah diberikan kuasa dari kreditor tersebut tidak 

segera mendaftarkan objek jaminan fidusia sejak dibuatnya akta jaminan 

                                                           
10Shanti Rachmadsyah, Surat Kuasa Fidusia di Bawah Tangan, terdapat dalam 

http://www.hukumonline.com, diakses pada 12 November 2017. 

http://www.hukumonline.com/
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fidusia yang mana hal ini menyebabkan telampauinya batas jangka waktu 

untuk melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia.  

Seperti halnya yang terjadi ditahun 2016 pada Notaris yang 

berlokasi di kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Notaris yang telah 

diberikan kuasa oleh PT. Bank Syariah untuk melakukan pendaftaran 

fidusia atas akta jaminan fidusia kurang memperhatikan batas jangka 

waktu dalam pendaftaran fidusia seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 

4 Peraturan Presiden Nomor  21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sehingga 

akta jaminan fidusia yang didaftarkan ditolak oleh sistem pendaftaran 

jaminan fidusia online secara otomatis karena telah melampaui batas 

waktu 30 (tiga puluh) hari11 dan berakibat hukum tidak dapat diperolehnya 

sertifikat jaminan fidusia. Hal ini tentu akan merugikan pihak kreditor 

karena sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuasaan eksekutorial 

yang mana apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, kreditor 

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

atas kekuasaannya sendiri. Serta menyebabkan kedudukan kreditor yang 

tadinya mempunyai hak preference atau didahulukan akan berubah 

menjadi kreditor konkuren.12 

B. Rumusan Masalah  

                                                           
11Wawancara dengan Notaris pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 14.00 WIB 
12D.Y. Witanto, Aspek Kewajiban Pendaftaran dalam Jaminan Fidusia, terdapat dalam 

http://www.hukumpedia.com, diakses tanggal 12 November 2017. 

http://www.hukumpedia.com/
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Atas dasar uraian di atas, dapat ditemukan masalah yang timbul dalam 

praktek sehubungan dengan akibat keterlambatan pendaftaran jaminan 

fidusia. Masalah yang muncul dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pemegang kuasa 

pendaftaran jaminan fidusia terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan 

fidusia sehingga objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pemegang kuasa 

pendaftaran jaminan fidusia terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan 

fidusia sehingga objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Perjanjian  

Perjanian merupakan kesepakatan antara dua orang atau 

lebih yang mengikat pihak-pihak yang ada dalam kesepakatan 

tersebut, serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 

Perjanjian merupakan persoalan mendasar dalam sebuah kerja 

sama, oleh karena itu hendaknya sebuah perjanjian dibuat dalam 

bentuk tertulis agar dapat memiliki kekuatan hukum sehingga 

tujuan kepastian hukum dapat terwujud.  

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi 

sebagai berikut : 
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“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih” 

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang 

diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut ternyata hanya 

menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang 

mengikatkan dirinya terdapat orang lain. Ini berarti dari suatu 

perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih 

orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang 

berhak atas prestasi tersebut.13 

Unsur-unsur Perjanjian : 14 

a. Unsur Essentialia  

b. Unsur Naturalia 

c. Unsur Accidentalia 

 

Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal 4 (empat) 

asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang 

lainnya. Keepat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Asas konsensualisme; 

b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak; 

c. Asas kebebasan berkontrak; 

d. Asas I’tikad baik.15 

   

Syarat dalam perjanjian yaitu syarat-syarat yang disebutkan 

dan disetujian oleh pihak-ihak pada waktu membuat perjanjian, 

                                                           
13 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm : 92. 
14 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, 1994, Bandung, hlm : 50. 
15 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), FH UII Press, 2014, Yogyakarta, hlm : 85. 
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apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Dalam perjanjian 

biasa seperti jual beli tunai, secara kecil-kecilan, syarat-syarat yang 

tegas mungkin sangat sederhana (dalam garis besar); pembeli 

hanya akan meminta apa yang dilihat di depannya menurut harga 

yang ditetapkan dan penjual akan menyetujui penjualan itu. Tidak 

perlu ada ktentuan secra terinci mengenai penyerahan dan 

pembayaran, sebab barang yang dibeli dan harga pembayaran akan 

diserahkan dengan segera (seketika itu juga).  

  Apabila pokok perjanjian itu sangat berharga, apabila 

perjanjian itu sangat rumit dan akan berlangsung lama, misalnya 

karena pembayaran secara kredit, barangkali pihak-pihak akan 

menentukan syarat-syarat lebih khusus. Dalam perjanjian ini, 

syarat-syarat terinci sering dikemukakan dengan jelas, dan 

dilakukan secara tertulis karena untuk tujuan pembuktian. 16 

2. Jaminan  

Menurut Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan Hartono 

Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang 

diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa 

debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang yang timbul dari suatu perikatan. 17 

Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan 

dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum 

                                                           
16 S.B. Marsh and J. Soulsby alhi bahasa Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, 

PT. Alumni, 2010, Bandung, hlm : 139. 
17 Salim HS, Op.Cit, hlm : 22. 
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atara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.18 

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun 

kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, maka 

ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, yaitu :  

a. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak 

tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. 

Pendaftran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat 

mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan 

pembebanan jaminan; 

b. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, 

dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-

barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu; 

c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya 

hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak 

tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah 

dilakukan pembayaran sebagian; 

d. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus 

berada pada penerima gadai; 

e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan 

merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam 

                                                           
18 Ibid, hlm : 6. 
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penggunaan hak pakai, baik tanah Negara maupun tanah hak 

milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi 

tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak 

pakai. 19 

 

3. Jaminan Fidusia 

Pengertian jaminan sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 2 

UU Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia adalah : 

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai 

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya” 

 

Jaminan fidusia mempunyai sifat sebagai berikut : 

a. Perjanjian Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir 

b. Sifat Accessoir dari Perjanjian Jaminan Fidusia 

c. Sifat Droit de Suite dari Fidusia sebagai Hak Kebendaan 

d. Fidusia Memberikan Kedudukan Diutamakan (Sifat Droit de 

Preference) 

 

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai 

dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran dimaksudkan 

agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Dengan 

pendaftaran, maka pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang 

melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan 

                                                           
19 Ibid, hlm : 9-10. 
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jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan.20 Pendaftaran jaminan 

fidusia juga memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditor 

karena akan memberikan hak diutamakan ketika kreditor 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan mendapat sertifikat 

jaminan fidusia. 

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia 

menyatakan, bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

inilah akan didaftarkan “ikatan” jaminan fidusia beserta dengan 

surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan kelengkapan 

lainnya dalam suatu register. Dengan demikian Kantor 

Pendaftaran Fidusia ini berfungsi untuk menerbitkan sertifikat 

jaminan fidusia.21 

Berhubung sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh 

instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini kantor 

pendaftaran fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai 

kedudukan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik dan 

hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang 

berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. 

Oleh karena itu pula, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia, 

                                                           
20J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, 

2002, Bandung, hlm : 245.  
21Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, 2017, Jakarta, hlm : 

204 
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dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam 

bentuk apapun harus ditolak.22 

 

4. Pemberian Kuasa 

Menurut Pasal 1792 KUHPerdata pengertian pemberian 

kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.  

Terdapat 4 (empat) jenis pemberian kuasa yaitu meliputi 

kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. 

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 

KUHPerdata sebagai berikut :23 

a. Atas kehendak pemberi kuasa; 

b. Atas permintaan penerima kuasa; 

c. Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan; 

d. Salah satu pihak meninggal dunia; 

e. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan; 

f. Salah satu pihak dalam keadaan pailit; 

g. Karena perkawinan perempuan yang memberi/ menerima 

kuasa; serta 

h. Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUHPerdata) 

 

5. Wanprestasi  

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana 

debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam 

                                                           
22Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bhakti, 2000, Bandung, hlm : 34. 
23Djaja S. Meliala, Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata, Tarsito, 1982, 

Bandung, hlm : 7 
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perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). 

Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak 

melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-

undang.24 

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali 

tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor 

terlambat berprestasi. Sedangkan menurut Subekti bahwa 

wanprestasi debitor dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak 

sebagaimana yang diperjanjikan; 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.25 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm : 278. 
25 Ibid, hlm : 280. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris 

dengan mengkaji fenomena Tanggung Jawab pemegang kuasa 

pendaftaran jaminan fidusia yang terlambat mendaftarakan jaminan 

fidusia di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa ahli hukum memandang penelitian hukum bisa 

menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal dan pendekatan 

sosial atau sosiologis.26 Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang 

ditangani.27 Pada penelitian ini menggunakan 

KUHPerdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 

                                                           
26M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, 

Jakarta, hlm : 89 
27Ibid, hlm : 58 
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21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia 

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.  

b. Pendekatan Studi Kasus 

Pendekatan ilmu sosial dapat digunakan untuk 

meneliti. Perhatian penelitian akan tercurah pada 

kenyataan sosial empiris yang dapat dijumpai di dalam 

masyarakat yang teliti. Pendekatan itu dalam hal ini 

adalah antropologi hukum, dan metode yang biasa 

digunakan adalah case method, misalnya trouble case.28 

Pada penelitian ini yang dijadikan studi kasus yaitu 

terkait pertanggung jawaban pemegang kuasa 

pendaftaran jaminan fidusia terhadap penerima fidusia 

akibat objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan. 

c. Pendekatan Konseptual 

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah 

unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas 

fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala 

menunjuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan 

dari hal-hal yang partikular.29 Pendekatan konsep 

digunakan untuk memahami konsep yang mendasari 

mengenai Jaminan Fidusia, Perlindungan hukum 

                                                           
28Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah 

Alternatif, Universitas Trisakti, 2009, Jakarta, hlm : 130.  
29Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia 

Publishing, 2007, Malang, hlm : 310 
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terhadap penerima fidusia (kreditor) yang tidak dapat 

didaftarkannya objek jaminan fidusia karena 

terlampauinya batas jangka waktu pendaftaran serta 

bentuk tanggung jawab dari pemegang kuasa yang telah 

diberikan kuasa dari kreditor untuk mendaftarkan objek 

jaminan fidusia. 

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 

pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 

primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.30 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Untuk data primer yaitu data yang diperoleh melalui 

wawancara dengan objek penelitian yaitu Notaris di Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah. 

Data sekunder sendiri dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer :  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata)  

                                                           
30Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo 

Pustaka, 2004, Jakarta, hlm : 12. 
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2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

b. Bahan Hukum Sekunder :  

Data-data yang berhubungan dengan hukum jaminan 

fidusia, pertanggung jawaban notaris, dan pemberian kuasa 

yang dapat berupa karya ilmiah para sarjana ataupun hasil 

kajian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier :  

Data-data yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang 

meliputi peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, 

jaminan fidusia, serta pertanggungjawaban notaris, buku-buku, 

penelitian, jurnal, dan sumber tulisan lainnya yang relevan. 

Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara studi 

dokumen. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara untuk 

melengkapi data penelitian. 

5. Analisa Data 
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Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif yaitu “segala sesuatu yang 

dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta 

perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang 

utuh”. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian 

adalah dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data 

yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil 

penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif 

untuk pemecahan.31 Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam 

penelitian; 

b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya 

disistematisasikan; 

c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian 

dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 

kesimpulan nantinya.  

 

 

 

                                                           
31Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, 1986, Jakarta, hlm : 125 
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F. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini di susun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab 

dengan perincian sebagai berikut : 

1. BAB I, merupakan Pendahuluan yang memuat mengenai Latar 

Belakang Masalah yang menunjukan mengapa penelitian ini 

penting untuk dilakukan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

2. BAB II, merupakan Pembahasan yang memuat mengenai Tinjauan 

Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Jaminan, 

Tinajauan Umum tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum 

tentang Pemberian Kuasa, dan Tinjauan Umum tentang 

Wanprestasi. 

3. BAB III, merupakan Pembahasan yang mengenai Pertanggung-

jawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaaminan Fidusia. Pada bab 

ini akan menguraikan dan menganalisis rumusan masalah yang 

ada. 

4. BAB IV, merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dari saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, JAMINAN FIDUSIA 

DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG KUASA 

 

A. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau 

lebih yang mengikat pihak-pihak yang ada dalam kesepakatan 

tersebut, serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. 

Perjanjian merupakan persoalan mendasar dalam sebuah kerja 

sama, oleh karena itu hendaknya sebuah perjanjian dibuat dalam 

bentuk tertulis agar dapat memiliki kekuatan hukum sehingga 

tujuan kepastian hukum dapat terwujud.  

Bab II Buku III KUHPerdata Indonesia menyamakan 

kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam 
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judul Bab II Buku III KUHPdt, yakni “Van verbintenissen die uit 

contract of overeenkomst (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau 

Perjanjian). 

Pasal 1313 KUHPdt menentukan enne overeenkomst is eene 

handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer 

andere verbinden (suatu perjanjian 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 dengan berbagai alasan tersebut di bawah 

ini. 32 

Dikatakan tidak lengkap, Karena definisi tersebut hanya 

mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari 

rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih” 

Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar 

rumusan diubah menjadi : “perjanjian adalah suatu perbuatan yang 

terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap oaring lain atau di mana kedua belah pihak saling 

mengikatkan diri” 

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan “suatu perbuatan” 

dapat mencakup perbuatan hukum (seperti zaakwaarneming) dan 

                                                           
32 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan 

(Bagian Pertama), Op.cit, hlm : 58. 
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perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Suatu perbuatan 

melawan memang dapat timbul karena perbuatan manusia sebagai 

akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk 

melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi kepada 

pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak 

didasarkan atau timbul dari perjanjian.33 

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 di dalamnya 

perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit, perjanjian hanya 

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan 

hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III 

KUHPerdata. 34 

2. Asas-asas Perjanjian 

Menurut Ridwan hukum perjanjian mengenal 4 (empat) 

asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. 

Keepat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Asas konsensualisme; 

b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak; 

c. Asas kebebasan berkontrak; 

d. Asas I’tikad baik. 

                                                           
33 J. Satrio, Hukum Jaminan…Op.Cit, hlm : 24. 
34Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), Op.Cit, hlm : 59. 
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Berikut penjelasannya :35 

a. Asas Konsensualisme : 

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus 

atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. 

Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika 

ada kata sepakat  karena jika tidak ada kata sepakat maka tidak ada 

kontrak.  

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber 

kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (convergence 

of wills) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.  

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak : 

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang 

umumnya dianut di Negara-negara civil law dipengaruhi oleh 

hukum Kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui 

bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip 

pacta sunt servanda. Dengan pacta sunt servanda orang harus 

mematuhi janjinya.  Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang 

membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang 

mereka buat.  Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu 

mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagai para pihak 

yang membuatnya.  

                                                           
35 Ibid, hlm : 86 
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Dengan adanya janji timbul kemauan bagi apara 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.  

Dengan adanya consensus dari para pihak itu, maka 

kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian 

sebagaimana layaknya undang-undang (pacta sunt servanda). Apa 

yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum 

bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya 

perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban 

hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.  

c. Asas Kebebasan Berkontrak :  

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indinesia 

tidak lepas kaitannya dengan system terbuka yang dianut Buku III 

KUHPdt merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan 

oleh para pihak yang membuat kontrak. Dengan asas ini orang 

dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak 

dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari 

kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III 
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KUHPerdata. Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak 

bernama.  

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya 

berlaku juga dalam berbagai system hukum perjanjian di Negara-

negara lain dan memiliki ruang lingku yang sama.  

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan 

berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang 

dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. 

Namun dalam Pasal 1320 KUHPdt sendiri sebenarnya membatasi 

asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan sahnya perjanjian 

yang harus memenuhi kondisi :  

1) Adanya kata sepakat para pihak; 

2) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak; 

3) Adanya objek tertentu; dan 

4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.  

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat 

beberapa hal yang menyebaban makin berkurangnya asas 

kebebasan berkontrak, yakni :  

1) Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik 

tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah 

harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan 

2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan 

dalam kontrak.  

d. Asas I’tikad Baik :  
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I’tikad baik ini dibedakan antara I’tikad baik pra kontrak 

dan I’tikad baik pelaksanaan kontrak. Kedua macam I’tikad baik 

tersebut memiliki makna yang berbeda. 

I’tikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai 

I’tikad baik subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak. 

I’tikad baik prakontrak adalah yang harus ada dalam pada saat para 

pihak melakukan negosiasi. Negosiasi dan penyusunan kontrak 

tidak boleh dilakukan dengan I’tikad buruk. Ini menjadi kewajiban 

umum bagi para pihak dalam hubungan prakontrak. Menurut 

Robert S. Summer, bentuk I’tikad buruk dalam negosiasi dan 

penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksud yang serius 

untuk mengadakan kontrak, penyalahgunaan keadaan untuk 

menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki 

maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, 

dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain 

dalam kontrak.36 

Sedangkan I’tikad baik pelaksanaan kontrak disebut 

sebagai I’tikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi 

perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban 

dan hak para pihak yang mengadakan kontrak, kewajiban dan hak 

tersebut harus rasional dan patut. I’tikad baik pelaksaan kontrak 

juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut. Asas 

                                                           
36 Robert S. Summer, Good Faith in General Contract Laaw and the Sales Provision of 

the Uniform Commercial Code, Virginia Law Review, volume 54  
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ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (super eminent 

principle) dalam kontrak. Ia menjadi ketentuan fundamental dalam 

hukum kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.  

3. Unsur Perjanjian 

Dikaitkan dengan system hukum kontrak yang berlaku di 

Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan 

dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, dan 

unsur accindentalia. 

a. Unsur Essentialia  

Bagian-bagian daripada perjanjian yang tanpa itu 

perjanjian tidak akan mungkin ada. Harga adalah essentalia 

bagi persetujuan jual-beli (karena ditetapkan oleh undang-

undang yang sifatnya memaksa). 

b. Unsur Naturalia 

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.  

c. Unsur Accidentalia 

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam 

perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya.37 

4. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam 

Pasal 1320 KUHPdt yaitu : 

                                                           
37 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan..Op.Cit, hlm : 50. 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; dan 

d. Suatu sebab yang halal. 

 

Berikut akan diuraikan satu persatu dari keempat syarat 

untuk sahnya perjanjian ini namun garis besarnya saja.38 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah 

sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling 

menyetukui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh 

para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. 

Menurut Prof. Subekti SH dalam bukunya Hukum 

Perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim 

dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada 

saat di mana pihak yang melakukan penawaran (efferte) 

menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik 

itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. 

Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu maka hal 

itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ia dianggap 

sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam 

waktu yang terssingkat-singkatnya.  

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian  

                                                           
38 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, 1992, Bandung, 

hlm : 214. 
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Cakap merupakan syarat umum untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah 

dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu 

peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan tertentu. Kiranya mengenai kecakapan untuk 

melakukan pebuatan hukum ini telah dibicarakan pada Bab 

II KUHPerdata mengenai Hukum Orang. 

Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi 

baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam 

hubungannya dengan keselamatan keluarganya.  

c. Suatu hal tertentu  

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang 

yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 

KUHPerdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian 

ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan 

jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan 

asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau 

diperhitungkan.  

Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata 

ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada 

kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.  
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Dalam Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata barang-

barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena 

yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek 

suatu perjanjian, kendatipun hal itu dengan kesepakatan 

orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan 

barang-barang warisan itu. Adanya larangan ini karena 

menjadikan barang yang akan diwarisi sebagai objek 

perjanjian bertentangan dengan kesusilaan. Lain halnya jika 

barang yang akan diwarisi itu dihibahkan antara calon 

suami dan calon isteri dalam perjanjian kawin atau oleh 

pihak ketiga kepada calon suami atau calon isteri maka ini 

diperkenankan.   

Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdata 

ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan 

objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat 

diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang 

dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai 

barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa 

dijadikan objek perjanjian (selanjutnya lihat Pasal 521, 522, 

dan 523 KUHPerdata). 

d. Suatu sebab yang halal  

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang 

keempat atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. 
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Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan 

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 

karena sesuatu sebab yang palsu ata terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan.  

Akhirnya Pasal 1337 KUHPerdata menentukan 

bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu perjanjian pada umumnya sebagaimana dikehendaki 

dalam Pasal 1320 KUHPdt.  

Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; dan 

cakap untuk membuat suatu perjanjian ini dinamakan syarat-syarat 

subjektif karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan syarat suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal ini 

dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya 

sendiri.  

Apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka 

perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak 

yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak 

bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi 

dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama tidak dibatalkan perjanjian 

tersebut tetap mengikat. Sedangkan jika syarat-syarat objektif yang 
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tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya 

dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak 

pernah ada ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling 

menuntut di muka hakim (pengadilan). 

 

5. Berakhirnya Perjanjian 

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata berakhirnya perjanjian 

dapat terjadi melalui 10 hal yaitu :  

a. Karena Pembayaran  

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikui dengan 

penyimpanan 

c. Karena Pembaharuan Utang (novasi) 

d. Karena Perjumpaan Utang atau Kompensasi 

e. Karena Pencampurn Utang 

f. Karena Pembebasan Utang  

g. Karena Musnahnya Barang yang Terutang  

h. Karena Pembatalan Perjanjian 

i. Karena Berlakunya Syarat Batal 

j. Karena Lewat Waktu 

 

6. Perjanjian Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang 

murabahah, salam, istishna’; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qardh 
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e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 

untuk transaksi multijasa.  

 

Pengertian murabahah sendiri adalah jasa pembiayaan 

dngan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. M. 

Umar Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan 

transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko 

transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai 

penguasaan atas barang (possesion) telah dialihkan kepada 

nasabah.39 

Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan 

barang berdasarkan jual-beli dimana pihak bank membiayai atau 

membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual 

kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati.40 

 

B. Jaminan  

1. Pengertian Jaminan  

Definisi tentang jaminan dalam perundang-undangan dapat 

kita jumpai pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah : 

                                                           
39 Sutan Remi Syahdeni, Perbankan Islam, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, Jakarta, hlm 

: 65. 
40Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah, UII Press, 2012, Yogyakarta, hlm : 26 
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“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada 

bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” 

Berdasarkan pendapat penulis sendiri bahwa definisi dari 

jaminan adalah segala suatu yang diberikan debitor (pemberi 

jaminan) kepada kreditor (penerima jaminan) untuk meyakinkan 

kreditor bahwasannya pihak debitor akan melunasi utangnya.  

Sedangkan pengertian hukum jaminan adalah keseluruhan 

dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum atara 

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.41 

2. Sumber Hukum Jaminan 

Pengertian sumber hukum jaminan di sini, yakni tempat 

ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-

undangan (tertulis) yang mengatur mengenai jaminan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jaminan. Aturan dan ketentuan 

hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah 

hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku pada 

saat ini. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan 

jaminan dapat ditemukan dalam :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yaitu pada ketentuan dalam pasal-

                                                           
41 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan .. Op.Cit, hlm : 6 
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pasal buku II KUPerdata yang mengatur mengenai 

lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari 

Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua 

Puluh Satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232.  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

yaitu yang berkaitan dengan pengaturan hukum 

jaminan, dalam hal ini pembebanan hipotek atas 

kapal laut. 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah 

e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia.42 

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun 

kajian terhadap berbagai literature tentang jaminan, maka 

ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, yaitu :  

a. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik 

hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus 

didaftarkan. Pendaftran ini dimaksudkan supaya 

                                                           
42 Rachmadi Usman, Op.Cit¸hlm : 3-13 
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pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda 

jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan 

jaminan; 

b. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak 

fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas 

percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar 

atas nama orang tertentu; 

c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat 

dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat 

dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, 

dan hak gadai walaupun telah dilakukan 

pembayaran sebagian; 

d. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) 

harus berada pada penerima gadai; 

e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan 

merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat 

dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara 

maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari 

yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi 

tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai. 

43 

3. Jenis Jaminan  

                                                           
43 Salim HS, Op.Cit,  hlm : 9-10 
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 Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku 

di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam pasal 24 UU 

Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank 

tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. Jaminan 

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :  

a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; 

dan 

b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. 

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam 

arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan 

mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. 

Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului 

atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta 

kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan 

perikatan yang bersangkutan. 44 

4. Sifat Perjanjian Jaminan 

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 

2 macam , yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. 

Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan 

fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan 

nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah 

                                                           
44 Ibid, hlm : 23 
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perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang 

mandiri. 

Sedangkan perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat 

tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sifat perjanjian 

jaminan adalah perjanjian accesoir yaitu mengikuti perjanjian 

pokok.45 

5. Jaminan Dalam Islam 

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya46 menuliskan beberapa 

definisi tentang rahn, yaitu secara harfiah rahn berarti adalah tetap, 

kekal dan jaminan. Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia 

adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, 

rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan. 

Rahn diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 

yang artinya adalah sebagai berikut : 

QS. Al-Baqarah ayat 282 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis 

diantara kamu menuliskannya dengan benar….” 

QS. Al-Baqarah ayat 283 

                                                           
45 Ibid, hlm : 29-30 
46 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 

Perbankan Indnesia, PT. Kreatama, 2005, Jakarta, hlm : 75 
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Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya….” 

Dalam praktik perbankan syariah, Rahn dapat diterapkan 

dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai prinsip/ produk pelengkap dan 

sebagai produk tersendiri. Pertama Rahn sebagai prinsip atau 

produk pelengkap berupa akad tambahan pada produk pelengkap 

berupa akad tambahan pada produk lain seperti pada saat menerima 

pembiayaan murabahah, salam, dan lain-lain. Bank menahan 

barang nasabah sebegai konsekuensi akad tersebut. Dalam hal ini 

bank biasanya tidak menahan barang secara fisik, tetapi hanya 

surat-suratnya saja. Hal ini dikenal dengan jaminan fidusia. Kedua 

Rahn sebagai produk tersendiri adalah bank menerima jaminan 

utang atas pembiayaan yang dibrikan sebesar harga barang yang 
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dijadikan jaminan utang tersebut yang yang telah ditetapkan 

bank.47  

 

C. Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia  

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang 

berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan 

(hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima 

fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan 

kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau 

mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah 

utangnya dilunasi. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa 

pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang 

berada dalam kekuasaanya.48 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya menyatakan : 

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda 

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda.” 

Dari perumusan di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia 

itu, yaitu : 

                                                           
47 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan… Op.Cit, hlm : 82 

48Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Grafindo Persada, 2000, 

Jakarta, hlm : 113 
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a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; 

b. Dilakukan atas dasar kepercayaan; 

c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.49 

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi 

penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda 

yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda 

yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan 

kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda 

(pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan 

itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak 

kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, 

sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang 

dijaminkan beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara 

itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan 

tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.  

Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas 

kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditor penerima dari 

jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang 

di jaminkan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai 

kreditor (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual 

kebendaan fidusia yang di jaminkan kepadanya “seolah-olah” dia 

menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia 

                                                           
49 Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm : 151.  
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dimaksud, bila debitor (pemberi fidusia) wanprestasi. Dengan kata 

lain, selama debitor (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, 

selama itu pula kreditor (penerima fidusia) mempunyai hak untuk 

menjual kebendaan fidusi yang di jaminkan kepadanya. Ini berarti 

bila utang debitor (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia 

yang di jaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali 

kepadanya oleh kreditor (penerima fidusia). 

Adapun cara penyerahan dan pemindahan kebendaan 

fidusia, dilakukan secara constitutum possessorium, sebab 

kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan 

tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi 

fidusia). Perlu diingat bahwa penyerahan dan pemindahan hak 

kepemilikan atas suatu kebendaan fidusia dimaksudkan sebagai 

agunan saja bagi pelunasan piutang kreditor jika debitor (pemberi 

fidusia) wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau 

dimiliki oleh kreditor (penerima fidusia).50 

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia di 

rumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu : 

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan 

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi 

                                                           
50Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm : 152 
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fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 

fidusia terhadap kreditur lainnya”51 

 

2. Sifat Jaminan Fidudsia52 

a. Perjanjian Fidusia Merupakan Perjanjian Obligatoir. 

 Perjanjian fidusia bersifat obligatoir, berarti hak 

yang penerima fidusia merupakan hak milik yang 

sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal 

yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, 

pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak 

yang diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik 

yang sepenuhnya, ia bebas untuk menetukan cara 

pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminkan 

melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia 

adalah hak yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanya 

hubungan perutangan antara kreditor dan debitor. 

b. Sifat Accessoir dari Perjanjian Jaminan Fidusia. 

UU Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa 

pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan 

bagi pelunasan utangnya debitor (pemberi fidusia), yang 

berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian 

ikutan, buntut, atau ekor dari perjanjian pokoknya. 

                                                           
51Ibid, hlm : 153. 
52Ibid, hlm : 162-174 
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Dalam pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa : 

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari 

suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu 

prestasi” 

Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian 

jaminan fidusia memiliki sifat berikut : 

1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian 

pokok; 

2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh 

sah tidaknya perjanjian pokok; 

3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya 

dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

disyaratkan dalam perjanjian pokok telah 

atau tidak terpenuhi.53 

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian 

yang bersifat accessoir, sesuai dengan sifatnya tersebut, 

perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan suatu 

perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1253 juncto asal 1265 KUHPerdata, 

dengan konsekuensinya, pemberi jaminan fidusia itu dengan 

sendirinya berakhir atau hapus, kalau perjanjian pokoknya, 

                                                           
53Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,Op.Cit , hlm : 125.  
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untuk mana diberikan jaminan fidusia hapus, antara lain 

karena pelunasan.  

c. Sifat Droit de Suite dari Fidusia : Fidusia sebagai Hak 

Kebendaan.  

Hal ini ditegaskan oleh ketentuan dalam pasal 20 

UUJF yang menyatakan : 

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa 

pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas 

benda persediaan yang menjadi objek jaminan 

fidusia” 

 

Penjelasan atas Pasal 20 UU Jaminan Fidusia 

menyatakan : 

“Ketentuan ini mengakui prinsip “droit de suite” 

yang telah merupakan bagian dari peraturan 

perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya 

dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem)” 

Pemberian sifat hak kebendaan di sini dimaksudkan 

untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang 

hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwa benda 

jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan 

pemberi jaminan pada asasnya selama penjaminan 

berlangsung tetap berwenang untuk mengambil tindakan 

pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan 

memberikan sifat droit pada fidusia, maka hak kreditor 

tetap mengikuti bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, 
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termasuk terhadap pihak ketiga pemilik baru, yang 

berkedudukan sebagai pihak pemberi jaminan.  

d. Fidusia Memberikan Kedudukan Diutamakan (Sifat Droit 

de Preference) 

Droit de preference, atau diterjemahkan sebagai hak 

mendahulu(i) atau diutamakan ini melekat pada jaminan 

fidusia sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 UU 

Jaminan Fidusia dan lebih lanjut diatur dalam pasal 27 dan 

pasal 28 UU Jaminan Fidusia.  

Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak 

penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangya 

atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak untuk mengambil 

pelunasan piutang yang diutamakan/didahulukan kepada 

penerima fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan 

objek jaminan fidusia lebih dai satu jaminan fidusia, maka 

hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih 

dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia.54 

 

3. Objek Jaminan Fidusia 

                                                           
54Salim HS, Op.Cit, hlm : 89. 
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Pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

itu benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda 

dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. 

Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan 

bergerak. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang, menurut UU Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia 

diberikan pengertian yang luas, yaitu :55 

a. Benda bergerak yang berwujud; 

b. Benda bergerak tidak berwujud; 

c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan. 

Dalam Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia diberikan 

perumusan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia sebagai berikut : 

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 

dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang 

bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani 

Hak Tanggungan atau hipotek” 

 

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 3 UU Jaminan Fidusia 

menegaskan objek jaminan fidusia bertalian dengan ruang lingkup 

berlakunya UU Jaminan Fidusia yaitu : 

“Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap : 

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 

                                                           
55Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm : 176 
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menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib 

didaftar; 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 

20 (dua puluh) m3 (meter kubik) atau lebih; 

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan 

d. Gadai.” 

 

 

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Untuk memberikan kepastian hukum pada para pihak baik 

dari pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun pihak ketiga maka 

sesuai dengan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan bahwa 

benda yang dibebani dengan jaminan fidusis wajib didaftarkan 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terteletak di Indonesia. 

Kewajiban untuk mendaftarkan benda yang dibebani jaminan 

fidusia ini pun berlaku bagi kebendaan yang dibebani jaminan 

fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. 

Berhubung sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh 

instansi yang sah dan berwenang, dalam hal ini Kantor 

Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai 

kedudukan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik dan 

hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang 

berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. 

Oleh karena itu pula, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia, 



51 
 

dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam 

bentuk apapun harus ditolak.56 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat, pendaftaran jaminan fidusia saat ini tidak lagi dilakukan 

dengan cara manual, melainkan menggunakan mekanisme 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang 

mudah, cepat, dan dengan biaya rendah.57 Hal ini juga dijelaskan 

pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

mengandung arti bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang 

dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara 

elektronik, pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau 

wakilnya. 

Sesuai bunyi Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia bahwa permohonan pendaftaran jaminan 

fidusia memuat : 

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 

                                                           
56Munir Fuady, Op.Cit, hlm : 34. 
57Riky Rustam, Op.Cit, hlm : 148.  
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2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan 

tempat kedudukan notaris yang membuat akta 

jaminan fidusia; 

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

4) Uraian mengenai benda pokok yang dijamin fidusia; 

5) Nilai penjaminan; dan 

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Jangka waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia 

sekarang dibatasi menjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal dibuatnya akta jaminan fidusia, hal ini juga dijelaskan 

dalam Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia. 

Pada Pasal 5 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia menegaskan bahwa :  

“Pasal 5 ayat (1) permohonan pendaftaran jaminan fidusia 

yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.” 

“Pasal 5 ayat (2) bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit memuat : 

a. Nomor pendaftaran; 

b. Tanggal pengisian aplikasi; 

c. Nama pemohon; 

d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia; 

e. Jenis permohonan; dan 

f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.” 

Pada Pasal 6 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia menegaskan bahwa : 
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“Pasal 6 ayat (1) pemohon melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran jaminan fidusia melalui bank peersepsi 

berdasarkan bukti pendafatran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2).” 

“Pasal 6 ayat (2) pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara 

elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran jaminan fidusia.” 

Pada Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia menegaskan bahwa : 

“Pasal 7 ayat (1) jaminan fidusia lahir pada tanggal yang 

sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).” 

“Pasal 7 ayat (2) sertfikat jaminan fidusia ditandatangani 

secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia.” 

Pada Pasal 8 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia menegaskan bahwa : 

 “Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang 

sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.” 

 

5. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir dari 

perjanjian pokok yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak 

untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian 

accessoir, jaminan fidusia ini demi hukum hapus, bila utang pada 

perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan 
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jaminan fidusia hapus. Disamping itu Pasal 25 UU Jaminan 

Fidusia menyatakan 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. 58 

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka 

adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang 

dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena 

hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya 

jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. “Hapusnya 

utang” ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau 

bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. 

D. Pemberian Kuasa 

1. Pengertian Pemberian Kuasa 

Menurut Pasal 1792 KUHPerdata pengertian pemberian 

kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan.  

Rumusan Pasal 1792 KUHPerdata menentukan secara jelas, 

bahwa yang dinamakan dengan pemberian kuasa adalah suatu 

                                                           
58 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit, hlm : 148 
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perjanjian. Dengan demikian berbeda dari suatu perwakilan, suatu 

pemberian kuasa hanya dapat terjadi antara orang-orang yang 

cakap untuk bertindak dalam hukum. Dalam hal mereka yang tidak 

cakap untuk bertindak dalam hukum, maka mereka ini harus 

diwakili (yang dalam hal ini berlaku pulalah konsepsi 

perwakilan).59 

 

2. Sifat Pemberian Kuasa60 

a. Penerima Kuasa Langsung Berkapasitas Sebagai Wakil 

Pemberi Kuasa 

Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur 

hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, 

akan tetapi, hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan 

memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi 

wakil penuh (full power) pemberi kuasa. Pemberi kuasa 

memberikan hak dan kewenangannya kepada penerima 

kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap 

pihak ketiga. 

b. Pemberian Kuasa Bersifat Konsensual 

Sifat dari perjanjian kuasa adalah konsensual, yaitu 

perjanjian berdasarkan kesepakatan antara pemberi kuasa 

                                                           
59Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan, 

Perwakilan, dan Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUHPerdata, Prenada Media, 2004, 

Jakarta, hlm : 172 
60M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm : 2-3 
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dengan penerima kuasa, dan berkekuatan mengikat sebagai 

persetujuan di antara keduanya. Sesuai dengan Pasal 1792 

dan 1793 KUHPerdata bahwa pemberian kuasa selain 

didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat 

dituangkan dalam bentuk akta otentik, di bawah tangan, 

maupun secara lisan. 

c. Berkarakter Garansi-Kontrak 

Kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada pemberi 

kuasa, hanya terbatas pada : 

1) Sebatas kewenangan atau mandat yang 

diberikan pemberi kuasa kepada penerima 

kuasa; 

2) Apabila penerima kuasa bertindak melampaui 

batas mandat, maka tanggung jawab pemberi 

kuasa hanya sebatas tindakan yang sesuai 

dengan mandat yang diberikan. Sedangkan 

tindakan yang melampaui mandat tersebut 

menjadi tanggung jawab pribadi penerima kuasa 

hal ini sesuai dengan Pasal 1806 KUHPerdata. 

3. Jenis Pemberian Kuasa 

a. Kuasa umum, diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdata yaitu 

kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang 

untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu :  



57 
 

1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan 

pemberi kuasa; 

2) Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa 

atas harta kekayaanya; 

3) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya 

meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan 

kepentingan pemberi kuasa.61 

b. Kuasa khusus, diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yaitu 

kuasa untuk menyelenggarakan hal-hal khusus 

sebagaimana dikecualikan dari tindakan pengurusan.62 

Dalam kuasa khusus hanya berisi mengenai satu 

kepentingan tertentu atau lebih, oleh karena itu diperlukan 

suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas 

perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima 

kuasa.63 

c. Kuasa Istimewa, diatur dalam Pasal 1796 KUHPerdata, 

kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk 

tindakan tertentu yang sangat penting. Tentang lingkup 

tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa 

istimewa, hanya terbatas : 

                                                           
61Ibid, hlm : 6 
62Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan ... Op.Cit, 

hlm : 178 
63Djaja S. Meliala, Op.Cit, hlm : 4 
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1) Untuk memindahtangankan benda-benda milik 

pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek 

(hak tanggungan) di atas benda tersebut; 

2) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga; 

3) Untuk mengucapkan sumpah penentu (decisoir eed) 

atau sumpah tambahan (suppletoir eed) sesuai 

dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 

RBg. 

Untuk kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam 

bentuk surat yang sah hal ini menurut Pasal 123 HIR. 

Pemberian kuasa istimewa sah menurut hukum, apabila 

dibuat dalam bentuk akta notaris dengan kata-kata yang 

jelas mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan 

kuasa64 

d. Kuasa Perantara, dikontruksikan berdasarkan Pasal 1792 

KUHPerdata, dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang. Pemberi kuasa sebagai principal memberi 

perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai 

agen atau perwakilan melakukan perbuatan hukum 

tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen, 

langsung mengikat principal, sepanjang hal itu tidak 

                                                           
64M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm : 7 
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bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang 

diberikan.65 

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerima Kuasa66 

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penerima 

kuasa dan tangung jawabnya dapat ditemukan pengaturannya mulai 

Pasal 1800 hingga Pasal 1806 KUHPerdata. 

Pasal 1800 menyebutkan bahwa penerima kuasa selama ia 

belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya. Dan ia menaggung 

segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul 

karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan 

menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu 

pemberi kuasa meninggal jika dengan tidak segera 

menyelesaikannya dapat timbul sesuatu kerugian.  

Pasal 1801 KUHPerdata menjelaskan penerima kuasa tidak 

saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian 

yang dilakukan dalam menjelankan kuasanya. Namun itu tanggung 

jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-

Cuma menerima kuasa, tidaklah sebegitu berat seperti yang dapat 

diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.  

                                                           
65 Ibid, hlm : 8 
66 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis .. Op.Cit, hlm : 180-184 
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Pasal 1802 KUHPerdata mewajibkan penerima kuasa untuk 

memberikan laporan tentang segala sesuatu yang telah dilakukan 

oleh penerima kuasa tersebut.  

Pasal 1803 KUHPerdata menjelaskan penerima kuasa 

bertanggung jawab untuk orang yang telah di tunjuk olehnya 

sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Selanjutnya 

Pasal 1805 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban penerima 

kuasa untuk membayar bunga atas uang-uang pokok yang 

diberikan oleh pemberi kuasa untuk melaksanakan kuasanya, yang 

dipakai oleh penerima kuasa guna keperluannya sendiri. 

 

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemberi Kuasa67 

Kewajiban Pemberi Kuasa diatur dalam Pasal 1807-1812 

KUHPerdata yang secara singkat mengatur mengenai hal-hal 

sebagai berikut :  

a. Mengenai akibat (eksternal) dari pelaksanaan kuasa yang 

telah dilakukan oleh penerima kuasa sesuai dengan kuasa 

yang diberikan kepadanya yaitu pemberi kuasa 

diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat 

oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah 

berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah 

                                                           
67 Ibid, hlm : 185-186 
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diperbuat selebihnya daripada itu, selain sekadar ia telah 

menyetujuinya secara tegas atau scara diam-diam.  

b. Mengenai kewajiban internal pemberi kuasa kepada 

penerima kuasa, untuk melakukan : 

1) Pengembalian persekot-persekot dan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan penerima kuasa untuk 

melaksanakan kuasanya; 

2) Pembayaran upah penerima kuasa, jika ini telah 

diperjanjikan; 

3) Penggantian kerugian kepada penerima kuasa 

atas kerugian-kerugian yang diderita penerima 

kuasa seaktu menjalankan kuasanya, selama dan 

sepanjang penerima kuasa tersebut tidak telah 

lalai atau berbuat secara kurang hati-hati; 

4) Pembayaran bunga atau persekot-persekot yang 

telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, terhitung 

sejak dikeluarkannya persekot-persekot itu oleh 

penerim kuasa 

 

6. Berakhirnya Pemberian Kuasa 

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 

KUHPerdata sebagai berikut :68 

                                                           
68Djaja S. Meliala, Op.Cit, hlm : 7 
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1. Atas kehendak pemberi kuasa; 

2. Atas permintaan penerima kuasa; 

3. Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan; 

4. Salah satu pihak meninggal dunia; 

5. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan; 

6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit; 

7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/ menerima 

kuasa; serta 

8. Atas keputusan pengadilan (Pasal 1814 KUHPerdata) 

 

Ketentuan mengenai berakhirnya kuasa ditariknya kembali 

kuasa oleh pemberi kuasa dapat ditemukan pengaturan lebih lanjut 

dalam Pasal 1814, 1815, dan Pasal 1817 KUHPerdata. Dari bunyi 

ketiga Pasal diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :69 

a. Pemberi kuasa setiap saat berhak untuk menarik 

kembali kuasanya dari penerima kuasa; 

b. Penarikan kembali kuasa dapat dilakukan dengan cara : 

1) Pemberitahuan kepada penerima kuasa, dengan 

konsekuensi bahwa penarikan tersebut baru 

berlaku bagi pihak ketiga setelah mereka ini 

diberitahukan mengenai penarikan kuasa 

tersebut; 

2) Pemberian kuasa baru untuk menyelenggarakan 

hal yang sama. 

 

E. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi  

                                                           
69Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan ...Op.Cit, 

hlm : 199 



63 
 

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana 

debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam 

perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). 

Wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitor tidak melaksanakan 

kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.70 

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana 

debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya 

dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.71 

Maksud “unsur salah” di atas adalah adanya unsur salah 

pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana 

mestinya.  

2. Unsur Wanprestasi  

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali 

tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat 

berprestasi. Sedangkan menurut Subekti bahwa wanprestasi debitor 

dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

yang diperjanjikan; 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 

                                                           
70Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, FH UII Press, 2016, Yogyakarta, hlm : 278. 
71 J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT. Citra 

Aditya Bhakti, 2012, Bandung, hlm : 3 



64 
 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.72 

Tindakan atau sikap debitor tidak memenuhi kewajiban 

perikatan tentunya merupakan atau sikap yang bersifat melawan 

hukum karena dengan sikap seperti itu debitor telah membawa 

dirinya dalam keadaan wanprestasi, debitor telah melanggar hak 

kreditor; disamping itu ia melanggar kewajiban hukumnya sendiri; 

wanprestasi mestinya juga merupakan perbuatan yang tidak patut 

dan karenanya melanggar etika pergaulan hidup dan yang pasti 

melanggar kewajibannya untuk secara patut memperhatikan 

kepentingan diri dan harta krediturnya.73 

3. Tuntutan Wanprestasi  

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan 

wanprestasi adalah hukuman atau sanksi yang diatur dalam Buku 

III KUHPerdata sebagai berikut :74 

a. Debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang telah 

diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdata). Ketentuan 

ini berlaku untuk semua perikatan. Sedangkan dalam Pasal 

                                                           
72Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli…Op.Cit, hlm : 278. 
73 J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, …. Op.Cit, hlm : 4 
74Lia Alfina Dewi, Nophela Styoningrum, Umi Nur Safitri, Perlindungan Hukum 

Terhadap Kreditor Atas Wanprestasi Debitor Dalam Transaksi E-Commerce, Mahasiswa Fakultas 

Hukum UNS, dalam jurnal Privat Law Edisi 06 Nov. 2014 – Feb 2015, hlm : 44 
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1244-1246 KUHPerdata menentukan ganti rugi yang dapat 

di tuntut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. 

b. Ketentuan mengenai ganti rugi juga diatur dalam Pasal 

1247-1252 KUHPerdata. 

c. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak 

memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan atau 

memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 

KUHPerdata). 

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka 

hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan. 

e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau 

pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran 

ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata). Ketentuan ini berlaku 

untuk semua perikatan. 

 

Dari akibat-akibat hukum di atas, kreditor dapat memilih 

di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitor, apakah 

menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang 

disertai ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian 

lewat hakim yang disertai dengan kerugian.75 

 

 

                                                           
75Salim H.S, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, 2003, Jakarta, hlm : 98. 
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BAB III 

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG KUASA PENDAFTARAN JAMINAN 

FIDUSIA KEPADA PENERIMA FIDUSIA 

 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 

suatu prestasi. Perjanjian jaminan fidusia antara PT. Bank Syariah di 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan nasabahnya yaitu Tuan Y ini 

muncul akibat adanya perjanjian pokok yaitu akad pembiayaan mikro 

berdasarkan prinsip murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad 

perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana pihak bank 

membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan 

menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati.76 

Akad pembiayaan mikro dengan prinsip murabahah antara PT. 

Bank Syariah dengan Tuan Y ini berisikan PT. Bank Syariah selaku 

kreditor memberikan pinjaman kepada Tuan Y selaku debitor sebesar Rp. 

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan dilakukan juga 

perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit 

mobil, yang pada saat ini bernilai sebesar Rp. 79.000.000 (Tujuh puluh 

sembilah juta rupiah), Merk : Suzuki, type : ST150-PICK UP, Jenis : 

mobil beban, Tahun Pembuatan : 2015, Warna : Hitam, Nomor Rangka : 

                                                           
76Bagya Agung Prabowo, Op.Cit, Loc.Cit. 
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MHYESL415FJ-731259, Nomor Mesin : G15AID-1016820, Nomor Polisi 

: R-1916-TE, sebagaimana diuraikan dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) Nomor : M-02420697, tercatat atas nama : Kamso, 

yang mana nilai penjaminan atas objek jaminan fidusia tersebut dengan 

jumlah sebesar Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah). Perjanjian fidusia tersebut melahirkan akta jaminan fidusia pada 

tanggal 3 (tiga) November 2016 yang dibuat oleh Notaris yang 

berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 

A. Tanggung Jawab Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Kepada Penerima 

Fidusia 

UU Jaminan Fidusia mewajibkan kepada penerima fidusia 

(kreditor) untuk melaksanakan pembebanan objek jaminan fidusia dengan 

akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai 

syarat untuk mendaftarkan benda jaminan tersebut. Untuk menjamin 

kepastian hukum bagi kreditor itu sendiri maka dibuat akta yang dibuat 

oleh notaris dan di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen 

Hukum dan HAM, yang nantinya kreditor akan memperoleh sertifikat 

jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia juga dilakukan untuk 

memenuhi asas publisitas, yang artinya dengan pendaftaran itu masyarakat 

dapat mengetahui setiap saat dengan melihat benda-benda jaminan telah 

dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Pasal 18 UU Jaminan Fidusia 

sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala 
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keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia dipergunakan untuk umum.77 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 

pendaftaran jaminan fidusia saat ini tidak lagi dilakukan dengan cara 

manual, melainkan menggunakan mekanisme pendaftaran jaminan fidusia 

secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

pendaftaran jaminan fidusia yang mudah, cepat, dan dengan biaya 

rendah.78 Hal ini juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

mengandung arti bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh 

pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik, pemohon adalah 

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Dalam praktiknya, kuasa atau 

wakil untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud diberikan 

oleh kreditor selaku penerima fidusia kepada notaris yang membuat akta 

jaminan fidusia.79 

Peran notaris dalam pendaftaran objek jaminan fidusia secara 

elektronik yaitu notaris diberi kuasa oleh pihak kreditor untuk melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian 

kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan 

kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya 

                                                           
77Sutarno, Op.Cit, hlm : 204.  
78Riky Rustam, Hukum Jaminan, UII Press, 2017, Yogyakarta, hlm : 148.  
79Ibid, hlm : 146 
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menyelenggarakan suatu urusan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 1795 

KUHPerdata tentang kuasa khusus, yaitu kuasa untuk menyelenggarakan 

hal-hal khusus sebagaimana dikecualikan dari tindakan pengurusan. Dalam 

kuasa khusus hanya berisi mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, 

oleh karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan 

dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.80 

Seperti yang dilakukan PT. Bank Syariah selaku kreditor dalam 

perjanjian jaminan fidusia antara PT. Bank Syariah dengan Tuan Y, yang 

mana PT. Bank Syariah ini memberikan surat kuasa khusus kepada Notaris 

yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan 

pendaftaran atas akta jaminan fidusia nomor 003 hingga diperolehnya 

sertifikat jaminan fidusia. 

Atas dasar kuasa khusus yang diberikan PT. Bank Syariah kepada 

Notaris, maka Notaris di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berperan 

sebagai pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia sehingga Notaris 

tersebut harus berprestasi dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia 

secara elekronik secara tepat waktu karena pendaftaran fidusia dilakukan 

maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia. Selain 

mendaftarkan jaminan fidusia secara tepat waktu Notaris sebagai 

pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia ini juga harus bertanggung 

jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran jaminan 

fidusia hingga lahirnya sertifikat jaminan fidusia, mulai dari pendaftaran 

                                                           
80Djaja S. Meliala, Op.Cit, hlm : 4 
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secara online, pembayaran melalui bank persepsi, hingga mencetak secara 

manual setifikat jaminan fidusia. 

Sesuai bunyi Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat : 

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 

2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan 

notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

4) Uraian mengenai benda pokok yang dijamin fidusia; 

5) Nilai penjaminan; dan 

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Jangka waktu untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia 

sekarang dibatasi menjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

dibuatnya akta jaminan fidusia, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 PP 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

Pada Pasal 5 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

menegaskan bahwa :  

“Pasal 5 ayat (1) permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang 

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

memperoleh bukti pendaftaran.” 

“Pasal 5 ayat (2) bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit memuat : 

1) Nomor pendaftaran; 

2) Tanggal pengisian aplikasi; 

3) Nama pemohon; 

4) Nama Kantor Pendaftaran Fidusia; 

5) Jenis permohonan; dan 



71 
 

6) Biaya pendaftaran jaminan fidusia.” 

Pada Pasal 6 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

menegaskan bahwa : 

“Pasal 6 ayat (1) pemohon melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran jaminan fidusia melalui bank peersepsi berdasarkan 

bukti pendafatran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).” 

“Pasal 6 ayat (2) pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara 

elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran jaminan fidusia.” 

Pada Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

menegaskan bahwa : 

“Pasal 7 ayat (1) jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama 

dengan tanggal jaminan fidusia dicatat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2).” 

“Pasal 7 ayat (2) sertfikat jaminan fidusia ditandatangani secara 

elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” 

Pada Pasal 8 PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

menegaskan bahwa : 

 “Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama 

dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.” 
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B. Tanggung Jawab Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia 

Notaris sebagai penerima kuasa untuk mendaftarkan jaminan 

fidusia telah mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan kuasa tersebut dan 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab dari seorang 

penerima kuasa tidak hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang disengaja 

diperbuat olehnya melainkan juga terhadap setiap kelalaian yang 

dilakukan olehnya (termasuk dalam hal tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan olehnya).81 Hal ini juga diatur dalam Pasal 1801 

KUHPerdata : 

“Penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang 

kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya” 

 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kuasa pendaftaran 

jaminan fidusia, Notaris yang berlokasi di Kabupaten Banyumas Jawa 

Tengah wajib untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia antara PT. Bank 

Syariah dengan Tuan Y dengan sesegera mungkin, namun saat Notaris 

tersebut hendak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, 

sistem pendaftaran fidusia online http://www.fidusia.ahu.go.id secara 

otomatis menolak pendaftaran tersebut karena disebabkan oleh jangka 

waktu untuk melakukan pendaftaran yang sudah terlampaui. Hal ini terjadi 

                                                           
81Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan... Op.Cit, 

hlm : 181 

http://www.fidusia.ahu.go.id/
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karena Notaris tersebut kurang memperhatikan jangka waktu yang ada 

dalam PP Nomor 21 Tahun 2015 yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak 

dibuatnya akta jaminan fidusia. Akibat hukum terhadap akta jaminan 

fidusia yang ditolak oleh sistem secara otomatis adalah tidak dapat 

diperolehnya Sertifikat Jaminan Fidusia. Selain tidak bisa diperolehnya 

sertifikat jaminan fidusia, akta jaminan fidusia yang tidak bisa didaftarkan 

adalah akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas, padahal asas publitas 

ini memberikan fungsi kepada masyarakat untuk mengetahui setiap saat 

dengan melihat benda-benda jaminan telah dibebani dengan jaminan 

fidusia atau belum. 

Kejadian ini tentu akan merugikan bagi pihak kreditor yaitu PT. 

Bank Syariah karena sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuasaan 

eksekutorial apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, kreditor 

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

atas kekuasaannya sendiri. Selain itu saat sertifikat jaminan fidusia tidak 

bisa diperoleh juga menyebabkan kedudukan kreditor yang tadinya 

mempunyai hak preference atau didahulukan akan berubah menjadi 

kreditor konkuren.82 Atas perbuatan Notaris yang tidak segera melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia tersebut maka PT. Bank Syariah meminta 

pertanggung jawaban dari Notaris karena sudah diberi kuasa olehnya 

dalam hal mendaftarkan jaminan fidusia. 

                                                           
82D.Y. Witanto, Aspek Kewajiban Pendaftaran dalam Jaminan Fidusia, terdapat dalam 

http://www.hukumpedia.com, diakses tanggal 12 November 2017. 

http://www.hukumpedia.com/
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Dengan adanya perjanjian pemberian kuasa antara PT. Bank 

Syariah dengan Notaris maka muncul perjanjian kontraktual sehingga 

apabila salah satu pihak tidak menjalankan prestasi sesuai yang 

diperjanjikan maka pihak tersebut dapat dikatakan cidera janji atau 

wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana 

debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, 

khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga 

terjadi di mana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan 

dalam undang-undang.83 

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak 

berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi. 

Sedangkan menurut Subekti bahwa wanprestasi debitor dapat berupa : 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana 

yang diperjanjikan; 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan.84 

Akibat perbuatan Notaris yang terlambat dalam mendaftarkan 

jaminan fidusia tersebut maka Notaris dianggap telah melakukan 

wanprestasi. Unsur wanprestasi yang dilakukan Notaris tersebut adalah 

                                                           
83Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm : 278. 
84Ibid, hlm : 280. 
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melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat yaitu Notaris tidak 

melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia secara tepat waktu, karena 

dengan terlambatnya pendaftaran ini menyebabkan PT. Bank Syariah 

mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia saat 

debitor dari perjanjian fidusia yaitu Tuan Y macet dalam melakukan 

pembayaran karena belum adanya sertifikat jaminan fidusia. 

Pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan 

sebagainya).85 Merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap 

orang termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap 

tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. 

Untuk model tanggung jawab akibat perjanjian yang 

menimbulkan wanprestasi bagi pihak lain, maka pihak yang melakukan 

wanprestasi mendapat sanksi keperdataan yaitu berupa penggantian biaya, 

ganti rugi, dan bunga. Selain itu kreditor dapat memilih di antara beberapa 

kemungkinan tuntutan terhadap debitor, apakah menuntut pemenuhan 

perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian saja atau 

menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan 

kerugian.86 

                                                           
85W.J.S. Poerwdarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1982, Jakarta, hlm : 

1014. 

 
86Salim H.S, Hukum Kontrak…Op.Cit, hlm : 98. 
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Dalam Pasal 1267 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam hal 

debitor wanprestasi maka kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut 

pemenuhan atau menuntut pembatalan perjanjian, keduanya dengan 

disertai atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.87 

Diberikannya hak untuk menuntut pemenuhan tentunya berangkat 

dari pikiran bahwa kewajiban prestasi itu bisa (mungkin untuk) 

dilaksanakan, jadi masih mungkin untuk dipenuhi. 88 Untuk menuntut 

pemenuhan tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi, kreditor tidak perlu 

untuk memulainya dengan somasi sehingga kreditor bisa langsung 

menghubungi debitor dan meminta pemenuhan perikatan atau bahkan 

langsung menggugat debitor di depan pengadilan.89 

Dalam hal ini PT. Bank Syariah memilih untuk menuntut pemenuhan 

dari Notaris agar objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk 

Suzuki tetap bisa mengikat sebagai objek jaminan fidusia untuk 

memberikan kepastian hukum bagi dirinya sebagai pemegang hak 

kebendaan karena pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia pada kasus 

ini adalah Notaris yang membuat akta jaminan fidusia antara PT. Bank 

Syariah selaku kreditor dengan Tuan Y selaku debitornya sehingga PT. 

Bank Syariah merasa pemenuhan perjanjian masih bisa dilakukan.  

                                                           
87 J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata.. Op.Cit, hlm : 12 
88 Ibid, Loc.Cit.  
89 Ibid, hlm : 22 
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Upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk tetap mengikat mobil 

Suzuki sebagai objek jaminan fidusia adalah dengan cara melakukan 

pembuatan akta jaminan fidusia baru antara PT. Bank Syariah sebagai 

kreditor dan Tuan Y sebagai debitor karena pendaftaran fidusia yang 

ditolak sistem akibat melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari tidak 

menimbulkan perjanjian jaminannya menjadi batal sepanjang memenuhi 

ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena perikatan dalam jaminan 

fidusia dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya saja berakibat pada 

sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dikeluarkan.90 Oleh karena itu dengan 

pembuatan akta jaminan fidusia baru lebih memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak dan nantinya akta jaminan fidusia baru digunakan untuk 

mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memberikan hak eksekutorial 

dan preference dan bagi PT. Bank Syariah.91 

Dalam membuat akta jaminan fidusia baru maka Notaris harus 

menghadirkan para pihaknya kembali baik dari kreditor maupun debitor, 

namun hal tersebut tidaklah mudah bagi Notaris apabila debitor tidak mau 

hadir dalam pembuatan akta jaminan fidusia baru karena debitor merasa 

kepentinganya sudah terpenuhi dengan sudah didapatkannya pembiayaan 

dari pihak kreditor. Oleh karena itu, banyak debitor yang memberikan 

surat kuasa kepada kreditor untuk membuat akta jaminan fidusia atau 

dikenal dengan istilah Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF). Surat 

                                                           
90 D.Y. Witanto, Aspek Kewajiban Pendaftaran dalam Jaminan Fidusia, terdapat dalam 

http://www.hukumpedia.com, diakses tanggal 12 November 2017. 
91 Wawancara dengan Notaris  pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 14.00 WIB 

http://www.hukumpedia.com/
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Kuasa Membebankan Fidusia adalah kuasa yang diberikan debitor kepada 

kreditor untuk membebankan/ membuat akta fidusia dihadapan notaris.92  

Seperti yang dilakukan oleh Tuan Y, dalam hal ini Tuan Y selaku 

debitor memberikan surat kuasa membebankan fidusia (SKMF) kepada 

PT. Bank Syariah selaku kreditornya untuk melakukan pembebanan atau 

pembuatan akta jaminan fidusia.  Sehingga dalam membuat akta jaminan 

fidusia baru, Notaris berdasar pada SKMF dari Tuan Y tersebut karena 

apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta jaminan 

fidusia maka pihak tersebut dapat membuat surat kuasa.93  

Setelah dibuatnya akta jaminan fidusia baru antara PT. Bank Syariah 

dengan Tuan Y maka Notaris sebgai pemegang kuasa pendaftaran dengan 

segera mendaftarkan objek jaminan fidusia secara online pada website 

http://www.fidusia.ahu.go.id dengan memasukkan username dan password 

yang dimiliki Notaris. Dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia Notaris 

sangat berhati-hati ketika memasukkan data jaminan fidusia agar data 

tersebut nantinya tidak mengalami kekeliruan.94 

Selanjutnya setelah melakukan pendaftaran fidusia tersebut adalah 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia ke bank 

persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah 

                                                           
92Mohamad Toha Dhukas, Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) Di 

Bawah Tangan sebagai Dasar Pembebanan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan di 

Indonesia, dalam jurnal Lex Renaissance Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia No. 2 

Vol. 1 Juli 2016 
93Shanti Rachmadsyah, Surat Kuasa Memasang Fidusia, dalam 

http:///www.hukumonline.com pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 20.00 WIB 
94 Wawancara dengan Notaris pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 14.00 WIB 

http://www.fidusia.ahu.go.id/
http://www.hukumonline.com
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Notaris melakukan pembayaran biaya pendaftran jaminan fidusia. Jaminan 

fidusia lahir pada tanggal yang sama seperti jaminan fidusia dicatat. 

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan 

jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia dapat diperoleh dengan 

cara dicetak secara mandiri oleh Notaris.  

PT. Bank Syariah yang sudah mendapatkan sertifikat jaminan 

fidusia tersebut sekarang sudah mempunyai hak eksekutorial dan hak 

preference sesuai dengan sifat yang jaminan fidusia yaitu Droit de 

preference, atau diterjemahkan sebagai hak mendahului atau diutamakan. 

Hak ini melekat pada jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan pasal 1 

angka 2 UU Jaminan Fidusia dan lebih lanjut diatur dalam pasal 27 dan 

pasal 28 UU Jaminan Fidusia. Dalam hal ini maka PT. Bank Syariah sudah 

menjadi pemegang hak kebendaan dan mempunyai kepastian hukum 

karena objek jaminan fidusia sudah didaftarkan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari Tugas Akhir 

yang berjudul “Pertanggung jawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan 

Pendaftaran Jaminan Fidusia”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Perbuatan pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia yang 

terlambat dalam mendaftarkan jaminan fidusia ini dapat dikatakan 

merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu pemegang 

kuasa pendaftaran jaminan fidusia ini dapat dituntut dengan Pasal 

1267 KUHPerdata yaitu berupa pemenuhan perjanjian karena 

menurut PT. Bank Syariah perjanjian ini masih dapat dipenuhi 

oleh karena pemegang kuasanya adalah Notaris yang membuat 

akta jaminan fidusia antara PT. Bank Syariah dengan Tuan Y. 

Bentuk pemenuhan perjanjian yang dilakukan Notaris sebagai 

pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan 

membuat akta jaminan fidusia baru antara PT. Bank Syariah 

dengan Tuan Y, karena dengan membuat akta jaminan fidusia 

baru lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian, dan kesimpulan di atas 

maka peneliti mengajukan saran terkait Pertanggung jawaban Pemegang 

Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat 

Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai berikut : 

1. Hendaknya pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia segera 

mendaftarkan jaminan fidusia secara online sejak dibuatnya akta 

jaminan fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia bisa 

didapatkan karena sertifikat jaminan fidusia ini memberikan hak 

eksekutorial dan hak preference bagi penerima fidusia atau 

kreditor.  
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LAMPIRAN 

 

AKTA JAMINAN FIDUSIA 

Nomor: 003 

    

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-11-2016 (Tiga November Dua 

ribu enam belas).  ------------------------------------------  

Pukul 11.00 (Sebelas kosong-kosong), Waktu Indonesia Bagian 

Barat; -----------------------------------------------------  

Berhadapan dengan saya, X, Sarjana Hukum, Magister 

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, Wilayah Jabatan 

Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh  saksi-saksi yang 

saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta 

ini.  

I. Tuan Y, yang untuk melakukan tindakan hukum ini, Tuan Y 

tersebut, telah mendapatkan persetujuan dari Isterinya, 

yang turut hadir dan menandatangani Akta ini, yaitu: ---  

 Nyonya Z; ---------------------------------------------  

Selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi 

Fidusia"); ---------------------------------------------  

II. Nyonya A, selaku Branch Manager PT. BANK SYARIAH XYZ, 

yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi, Nomor: 

18/011-KUA/0029, tanggal 17-03-2016 (Tujuh belas Maret 

Dua ribu enam belas), bermeterai cukup, yang aslinya 

diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan demikian sah 

mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan 

atas nama perseroan terbatas PT. XYZ, berkedudukan di 
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Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 1023, 

tanggal 08 September 1999,- dibuat dihadapan M, Notaris 

di Jakarta, Akta mana telah memperoleh persetujuan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor : C-16495.HT.01.0.TH.99 tanggal 16 

September 1900 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor : 187, tanggal 31-10-1900, 

Tambahan Nomor : 6588; 

selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau "Penerima 

Fidusia"). ---------------------------------------------  

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut  

menerangkan terlebih dahulu : ------------------------------  

A. Bahwa antara Tuan Y, selaku pihak yang menerima 

fasilitas pembiayaan ("Penerima Pembiayaan") dan 

Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas 

Pembiayaan (untuk selanjutnya cukup disebut "Pemberi 

Pembiayaan") telah dibuat dan ditandatangani Akad 

Pembiayaan Mikro Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 

001, tertanggal 03 November 2016, yang dibuat secara di 

bawah tangan, bermeterai cukup (“Akad Murabahah Mikro”), 

yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris; --------  

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya 

dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus 

dibayar oleh ("Penerima Pembiayaan") sebagaimana diatur 

Akad Mikro Murabahah tersebut, berikut dengan segenap 

pengubahan dan/atau perpanjangan dan/atau penambahannya 

(selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Yang Dijamin”),  

Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan Jaminan 

Fidusia atas 1 (satu) unit Mobil Pemberi Fidusia untuk 

kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan 

diuraikan dibawah ini; ----------------------------------  

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan 

yang ditentukan dalam Perjanjian Yang Dijamin tersebut, 

maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah mufakat 
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dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 

(seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan), tentang 

Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan 

sekarang dalam akta ini; --------------------------------  

D. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala 

sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh 

"Penerima Pembiayaan" kepada Pemberi Pembiayaan, baik 

karena hutang pokok pembiayaan, margin dan/atau bagi 

hasil, dan/atau ujroh, denda, dan biaya-biaya lainnya 

yang timbul berdasarkan Perjanjian Yang Dijamin dengan 

Pokok Limit Pembiayaan Bank sebesar Rp. 150.000.000,- 

(Seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah uang yang 

ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Yang 

Dijamin, maka Pihak Pertama bertindak sebagaimana 

tersebut selaku Pemberi Fidusia dengan ini memberikan 

jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia dan karenanya 

Pihak Kedua bertindak sebagaimana tersebut selaku 

Penerima Fidusia dengan ini menerima Jaminan Fidusia 

dari Pemberi Fidusia dengan  nilai penjaminan sampai 

dengan jumlah sebesar Rp. 87.500.000,- (Delapan puluh 

tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas Objek Jaminan 

Fidusia berupa: -----------------------------------------  

 1 (Satu) unit Mobil, yang pada saat ini bernilai 

sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh puluh sembilan juta 

rupiah), Merk: Suzuki, Type: ST150-PICK UP, Jenis: 

Mobil Beban, Tahun Pembuatan: 2015, Warna: Hitam, 

Nomor Rangka: MHYESL415FJ-731259, Nomor Mesin: 

G15AID-1016820, Nomor Polisi: R-1916-TE, sebagaimana 

diuraikan dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor 

(BPKB) Nomor: M-02420697, tercatat atas nama: KAMSO, 

yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan 

fotocopynya dijahitkan pada minuta akta ini. --------  

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan 
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"Objek  Jaminan Fidusia"). ------------------------------  

-Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak 

dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan 

Fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan 

dan ketentuan sebagai berikut: -----------------------------  

--------------------------Pasal 1 --------------------------  

1. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia 

pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada 

saat penandatanganan akta ini, dan telah menjadi 

miliknya Penerima Fidusia. ------------------------------  

2. Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku 

dikemudian hari bahwa Objek Jaminan Fidusia dikuasai 

oleh Pemberi Fidusia, tetapi hak kepemilikan atas Objek 

Jaminan Fidusia menjadi milik Penerima Fidusia. ---------  

--------------------------Pasal 2 --------------------------  

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh 

Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan 

tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar 

biaya/ganti rugi berupa apapun kepada Penerima Fidusia, 

dengan ketentuan bahwa Pemberi Fidusia wajib segera 

menghentikan penggunaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut  

pada saat Penerima Fidusia memberikan pemberitahuan 

tertulis mengenai hal itu. ------------------------------  

2. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek 

Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan 

melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk  

pemeliharaan dan perbaikan atas  Obyek Jaminan Fidusia 

atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta 

membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan 

dengan itu. ---------------------------------------------  

3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia 

tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima 

Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam 
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rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----  

--------------------------Pasal 3 --------------------------  

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu 

berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak 

substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang 

adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia 

tersebut; -----------------------------------------------  

2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia, berhak 

namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh 

melakukan segala sesuatu yang  seharusnya dilakukan oleh 

Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal 

Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, 

termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, 

gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia 

disimpan atau berada. Pemberi Fidusia menyatakan bahwa 

tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki 

gedung, gudang dan atau bangunan tanpa izin 

(“huisvredebreuk”). -------------------------------------  

-------------------------Pasal 4. --------------------------  

1. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara 

Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang rusak dan atau 

tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia 

dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk 

mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang 

rusak dan atau tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek 

Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis, yang  nilainya 

setara dengan yang digantikan, serta yang dapat 

disetujui Penerima Fidusia. -----------------------------  

2. Untuk maksud tersebut di atas, Pemberi Fidusia wajib 

menyampaikan laporan Obyek Jaminan Fidusia yang dimaksud 

setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari sejak akhir  periode yang bersangkutan. ------------  

--------------------------Pasal 5 --------------------------  

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia 
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ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga 

tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun 

atau menggadaikan Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak 

lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  

Penerima Fidusia. ---------------------------------------  

2. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama 

kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta 

ini dan/atau Penerima Pembiayaan tidak memenuhi dengan 

seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam 

Akad, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi 

kewajiban tersebut dan setelah diperingatkan secara 

tertulis sudah cukup membuktikan tentang adanya 

pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia dan atau 

Penerima Pembiayaan dalam memenuhi kewajiban tersebut, 

dalam hal mana hak  Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai 

Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan 

Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera 

oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah 

diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. ----  

-------------------------Pasal 6. --------------------------  

1. Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri 

untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut 

pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk atau 

disetujui oleh Penerima Fidusia dan untuk suatu jumlah 

pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang 

tepat oleh Penerima Fidusia. Diatas polis asuransi 

tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal 

terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus 

dibayarkan kepada Penerima Fidusia berdasarkan 

Perjanjian Yang Dijamin, sedangkan sisanya jika masih 

ada harus dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada  

Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima 

Fidusia untuk membayar ganti kerugian berupa apapun 

kepada Pemberi Fidusia. ---------------------------------  
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2. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan 

asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Penerima 

Pembiayaan berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang 

masih harus dibayar oleh Penerima Pembiayaan kepada 

Pemberi Pembiayaan. -------------------------------------  

3. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar 

oleh Pemberi Fidusia. -----------------------------------  

4. Apabila Pemberi Fidusia lalai dan/atau tidak 

mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka 

Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan 

seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia 

diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan 

Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi 

asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.--- 

5. Asli polis asuransi dan perpanjangannya di kemudian hari 

serta kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus 

diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera 

setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan 

asuransi tersebut. --------------------------------------  

--------------------------Pasal 7 --------------------------  

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menjalankan atau memenuhi 

salah satu ketentuan dalam akta ini  dan/atau Penerima 

Pembiayaan tidak menjalankan atau memenuhi salah satu 

ketentuan dalam Perjanjian Yang Dijamin, terutama dalam hal 

Pemberi Fidusia lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-

mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa 

untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita 

atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas 

kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: --------------  

a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar 

titel eksekutorial; atau melalui pelelangan di muka 

umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang  

dilakukan berdasarkan  kesepakatan Pemberi Fidusia dan 
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Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. ---------  

b. untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia 

berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh 

membuat serta menandatangani semua surat, akta serta 

dokumen lain yang  diperlukan, menerima uang harga 

penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, 

menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, 

memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan 

yang diterimanya itu dari semua apa yang dijual itu 

dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Penerima 

Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan, akan tetapi  

dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk 

menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada 

kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi 

Penerima Fidusia untuk membayar ganti kerugian berupa 

apapun juga kepada Pemberi Fidusia mengenai sisa uang 

harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia 

juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang 

dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan 

Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun 

yang dikecualikan. -------------------------------------  

c. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia 

tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang 

wajib dibayar oleh Penerima Pembiayaan kepada Pemberi 

Pembiayaan, maka Penerima Pembiayaan tetap terikat 

membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh 

Penerima Pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan. ---------  

--------------------------Pasal 8 --------------------------  

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang 

diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi 

Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk 

dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menyerahkan 

dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia 
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Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau 

teguran pertama dari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi 

Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang 

ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang 

bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai  semata  

mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu 

diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat 

lain yang serupa dengan itu, maka Pemberi Fidusia dengan 

ini memberi kuasa kepada Penerima Fidusia atau kuasanya, 

baik bersama sama dan/atau masing-masing, untuk mengambil 

atau mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat  dimanapun 

Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan 

Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang 

menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang 

bertalian dengan itu menjadi  tanggungan dan harus dibayar  

oleh Pemberi Fidusia. --------------------------------------  

--------------------------Pasal 9 --------------------------  

Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi 

Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan  syarat-syarat yang 

memutuskan (onder de ontbindende voorwaarden), yakni sampai 

dengan Pemberi Fidusia  telah memenuhi/membayar lunas semua 

apa yang wajib dibayar oleh Penerima Pembiayaan kepada 

Pemberi Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian 

Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

dan dalam hal demikian, maka Obyek Jaminan Fidusia beralih 

dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. ----  

-------------------------Pasal 10 --------------------------  

1. Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada 

Penerima Fidusia, yang menyatakan  menerima kuasa dari 

Pemberi Fidusia untuk  melaksanakan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di  

hadapan pejabat atau instansi yang berwenang  (termasuk 
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Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, 

menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan 

Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan 

melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan  Fidusia, 

serta untuk mengajukan permohonan  pendaftaran atas 

perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang 

tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya 

menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan 

Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang  bertalian 

untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima 

kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya 

melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk  

melaksanakan ketentuan dari akta ini. -------------------  

2. Akta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak 

dapat dipisahkan dari Perjanjian Yang Dijamin demikian 

pula kuasa yang diberikan  dalam akta ini merupakan 

bagian yang terpenting  serta tidak terpisahkan dari 

akta ini tanpa  adanya akta ini dan kuasa tersebut, 

niscaya Perjanjian Yang Dijamin demikian pula akta ini 

tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara  para 

pihak yang bersangkutan, oleh karenanya  akta ini tidak 

dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya 

Perjanjian Yang Dijamin tersebut dan kuasa tersebut 

tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat 

mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang 

disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Indonesia. -------------------------  

-------------------------Pasal 11 --------------------------  

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan 

hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan 

perubahan atau penyesuaian atas ketentuan-dalam akta ini, 

di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan 

dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-
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undang Tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu 

sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tersebut. ------------  

-------------------------Pasal 12 --------------------------  

Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek 

Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam pasal 

35 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilanratus 

sembilanpuluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. ---------- 

-------------------------Pasal 13 --------------------------  

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau 

penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini 

atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam  

pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. -------  

2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 

ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak 

bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan 

diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya 

melalui mediasi. ----------------------------------------  

3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud 

ayat 1 atau ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka Para 

Pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu 

terhadap yang lain, segala perselisihan yang mungkin 

timbul diantara kedua belah pihak, maka kedua belah 

pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan 

seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama Purwokerto 

di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. ----------------------  

4. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak 

mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan 

tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan 

Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dihadapan 

pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, 

yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi 
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atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek Jaminan 

Fidusia. ------------------------------------------------  

-------------------------Pasal 14 --------------------------  

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan 

dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan 

ketentuan dalam akta ini, demikian pula biaya pendaftaran 

Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi 

tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau 

Penerima Pembiayaan. ---------------------------------------  

-Akta ini diselesaikan pukul 11.30 (Sebelas lewat tiga puluh 

menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.  ----------------------  

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------  

-------------------DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------  

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Banyumas 

pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dibagian -----

permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------  

1. Nona CDF;  

2. Nona HIJ;  

-keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. 

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada 

para penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu juga 

para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris 

menandatanganinya. -----------------------------------------  

-Dilangsungkan dengan  

 


