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Abstract 

Fiducia guarantee as one of the jurisdiction secure tools in terms of credit, has been 

effectively used since the release of the Constitution No. 42 the year of 1999 on Fiducia 

Guarantee (UUF). Concerning with several specialties of fiducia, such as Constitutum 

Possessorium and Parate Executie, therefore this analytical descriptive study is conducted. 

The result of the study shows that each fiducia agreement which is based on Fiducia 

Constitution (UUF) has fulfilled the justice principles. Fiducia Constitution (UUF) protects 

the fiducia receivers in law,only if they fulfil the rules and requirements in it, which are 

putting fiducia guarantee with notary public documents and registering it to the fiducia 

registration office. The fair and equal law protection is also given to fiducia granters, of 

which about the executed and auctioned object of guarantee. 

Keywords: Law Protection and Fiducia Agreement 

 

 

Intisari 

Jaminan fidusia sebagai salah satu pengaman yuridis dalam perkreditan telah menjadi efektif 

digunakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (disebut UUF). Terkait dengan beberapa keistimewaan fidusia, seperti Constitutum 

Possessorium dan Parate Executie, maka dilakukanlah penelitian bersifat deskripsi analitis 

ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perjanjian fidusia yang berdasarkan UUF, 

telah memenuhi prinsip keadilan. UUF melindungi penerima fidusia secara hukum, hanya 

jika ia memenuhi ketentuan di dalamnya, yakni membebankan jaminan fidusia dengan akta 

notaris dan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia. Perlindungan hukum yang adil 

juga diberikan kepada pemberi fidusia, terkait dengan barang jaminan yang dieksekusi dan 

dilelang. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Perjanjian Fidusia 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga jaminan fidusia 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

perkreditan untuk menunjang pertumbuhan 

perekonomian, yang mana dalam 

pelaksanaannya tentu harus didasarkan pada 

ketentuan hukum yang berlaku agar 

menimbulkan adanya keadilan dan kepastian 

hukum. Di Indonesia, ketentuan tentang 

jaminan fidusia diatur dalam Undang-
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Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun 

keberadaan jaminan fidusia ini memiliki 

kaitan yang erat dengan kegiatan 

perkreditan.  

Pembahasan mengenai kredit 

sesungguhnya memang tidak terlepas dari 

kata “jaminan”. Di antara mereka, terdapat 

suatu hubungan yang sangat erat.”
1
  Dalam 

memberikan jasa perkreditan, pihak pemberi 

kredit selalu mensyaratkan adanya suatu 

benda dari pihak penerima kredit yang 

dijaminkan kepada pemberi kredit sebagai 

pengaman yuridis dari kredit tersebut.  

Jaminan yang dibicarakan dalam 

skripsi ini adalah jaminan fidusia. Sejak 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada 

tanggal 30 September 1999, maka bangsa 

Indonesia memiliki aturan sendiri tentang 

jaminan fidusia dalam hukum positif 

nasional. Sebelumnya ia dikenal dengan 

nama “Fiduciaire Eigendoms Overdracht” 

(disingkat dengan FEO), yang berarti 

pengalihan hak milik secara kepercayaan. 

Dikatakan pengalihan secara kepercayaan 

jelas mengacu kepada arti kepercayaan yang 

sesungguhnya. Memang hanya karena rasa 

percaya, maka dapat terlaksana. Letak 

kepercayaan ini yang sering disebut sebagai 

constitutum possessorium, yaitu kebendaan 

fidusia yang seharusnya diserahkan dan 

                                                        
1
  Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan 

Unsur-Unsur Perikatan, PT. Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1984, hlm.68. 

dipindahtangankan tersebut, tetap berada 

dalam penguasaan pemilik asal 

(debitur/pemberi fidusia).  

Kemunculan constitutum 

possessorium dikarenakan oleh pengaturan 

lembaga gadai (pand) yang mengharuskan 

penyerahan objek gadai secara fisik kepada 

pihak yang menerima gadai (kreditur), 

Kekurangefektifan inilah yang mendesak 

dilakukannya suatu rechtsvinding oleh 

hakim yaitu fidusia dengan konsep 

constitutum possessorium-nya. 

Namun, constitutum possessorium 

ini ternyata tidak dikenal di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, 

sebagaimana yang tertulis jelas dalam 

ketentuan Pasal 612 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, bahwa penyerahan suatu 

benda bergerak dilakukan dengan 

penyerahan nyata.
2
  Meskipun demikian, 

penyerahan secara constitutum possessorium 

ini tetap dapat dilakukan secara sah karena 

pada dasarnya sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, para pihak 

memang bebas memperjanjikan apa yang 

mereka kehendaki.  

Constitutum possessorium yang 

terdengar asing di Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata itu sesungguhnya 

dipertanyakan keadilannya sebab 

                                                        
2
  Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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digambarkan oleh Ulpianus bahwa keadilan 

tetap memberikan kepada masing-masing 

apa yang menjadi haknya
3
. Bukanlah hanya 

mengenai constitutum possessorium yang 

dipertanyakan keadilannya, namun begitu 

juga dengan parate eksekusi, yaitu eksekusi 

atau pelaksanaan hak menurut perjanjian, 

yang dilakukan sendiri oleh seorang 

berpiutang dengan tidak melalui hakim.
4
 

Dengan adanya ikatan perjanjian jaminan 

fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka 

kreditur mempunyai hak untuk menjual 

kebendaan fidusia yang dijaminkan 

kepadanya tersebut “seolah-olah” dia adalah 

pemilik sebenarnya dari kebendaan tersebut.  

Suatu ketentuan undang-undang 

semestinya tidak boleh mengesampingkan 

unsur keadilan sebab tujuan dibuatnya 

Undang-Undang oleh badan legislatif adalah 

sesuai dengan dasar negara bangsa 

Indonesia yakni Pancasila Sila ke-5, yang 

berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.” Hal yang sama juga 

ditegaskan di Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 Alinea ke-4, yang berbunyi, 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk 

suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

                                                        
3
  Alfonsius Joko Martin P.Siringoringo, “Teori 

Tujuan Hukum”, 2000, 

<http://www.scribd.com/doc/56939542/TEORI-

TUJUAN-HUKUM>, [14/03/2012]. 
4
 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. 

Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 124.  

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial…”  

Oleh sebab itu, syarat kesepakatan di 

antara keempat syarat sahnya suatu 

perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentu juga tidak 

boleh mengesampingkan unsur keadilan 

walaupun kesepakatan tersebut merupakan 

hasil otonomi kehendak para pihak. 

Kehendak para pihak itulah yang 

menciptakan hubungan hukum.
5
  Meskipun 

suatu perjanjian fidusia dalam lingkup 

sepakat, tetap tidak diperkenankan untuk 

melalaikan unsur keadilan. Dalam 

perjalanannya sebagai lembaga jaminan 

yang dibutuhkan masyarakat, lembaga 

fidusia, terkait dengan perjanjiannya masih 

sering menimbulkan banyak persoalan 

hukum, khususnya mengenai keadilan, 

perimbangan kedudukan dan perlindungan 

hukum para pihaknya.  

 

B. Pembahasan 

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan 

dalam Perjanjian Fidusia 

                                                        
5
  Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam 

Kebebasan Berkontrak, Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.90. 
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“Isi hukum, termasuk isi kontrak 

harus memuat nilai-nilai keadilan.”
6
 Kondisi 

keadilan bisa dijelaskan sebagai kondisi 

normal di mana kerja sama manusia bisa 

dimungkinkan dan diperlukan, sebagaimana 

masyarakat adalah suatu hasil kerja 

kooperatif demi keuntungan bersama. 

Biasanya ia ditandai dengan konflik dan 

juga identitas kepentingan. Identitas 

kepentingan muncul karena adanya kerja 

sama sosial yang memungkinkan hidup yang 

lebih baik bagi semua orang daripada yang 

bisa didapat jika setiap orang berusaha hidup 

sendiri dengan usahanya sendiri. Dan 

konflik kepentingan muncul karena orang 

tidak sependapat mengenai bagaimana 

keuntungan yang dihasilkan akan 

didistribusikan, sebab demi mencapai 

tujuannya mereka lebih memilih porsi yang 

besar.
7
  Oleh karena itu, prinsip-prinsip 

keadilan sangat dibutuhkan untuk 

mendorong kesepakatan tentang bagian 

distributif yang layak.  

Dalam mengatur hubungan hukum 

perlu ditemukan ukuran umum untuk 

menanggulangi akibat-akibat perbuatan 

tanpa memandang siapa orangnya dan 

maksudnya, baru dapat dinilai menurut suatu 

ukuran yang objektif. Konsepsi mengenai 

                                                        
6
  Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 35.  

7
  John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, 

Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Sosial dalam Negara, 

Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 

Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 153-

154. 

Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca 

tanpa memandang siapa orangnya, 

mengkiaskan bentuk keadilan ini.  

Keadilan dalam suatu perjanjian 

diwujudnyatakan dan diperoleh adalah 

dengan adanya asas-asas yang melekat pada 

perjanjian/kontrak itu sendiri. Asas-asas 

tersebut ditaati sedemikian rupa untuk 

menciptakan keadilan di antara para pihak. 

Bahkan hal ini sesuai dengan pengaturan 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata.  

Adapun syarat-syarat yang tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Adanya kesepakatan para pihak 

untuk mengikatkan diri. 

2. Kecakapan para pihak untuk 

membuat perjanjian. 

3. Ada suatu hal tertentu. 

4. Adanya suatu sebab yang halal. 

Dalam syarat-syarat tersebut telah 

terkandung beberapa asas
8
 utama dalam 

suatu perjanjian, yakni: 

1) Asas Kebebasan Berkontrak 

(freedom of contract) 

 Setiap orang dapat secara bebas 

membuat perjanjian selama memenuhi 

syarat sahnya perjanjian menurut pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                        
8
  Dadang Sukandar, “Asas-Asas Perjanjian”, 

2000, <http://legalakses.com/asas-asas-

perjanjian/>, [07/03/2012] 
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Perdata dan tidak melanggar hukum, 

kesusilaan, serta ketertiban umum. 

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, 

“Semua perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.” 

“Semua perjanjian…” berarti perjanjian 

apapun, diantara siapapun. Tapi 

kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu 

selama kebebasan tersebut tetap berada 

di dalam batas-batas persyaratannya, 

dan tidak melanggar hukum (undang-

undang), kesusilaan (pornografi, 

pornoaksi) dan ketertiban umum 

(misalnya perjanjian membuat 

provokasi kerusuhan).  

2) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt 

servanda) 

 Jika terjadi sengketa dalam 

pelaksanaan perjanjian, misalnya salah 

satu pihak ingkar janji (wanprestasi), 

maka hakim dengan keputusannya dapat 

memaksa agar pihak yang melanggar itu 

melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian – bahkan 

hakim dapat memerintahkan pihak yang 

lain membayar ganti rugi. Putusan 

pengadilan itu merupakan jaminan 

bahwa hak dan kewajiban para pihak 

dalam perjanjian memiliki kepastian 

hukum – secara pasti memiliki 

perlindungan hukum. 

3) Asas Konsensualisme 

(concensualism) 

 Konsensualisme berarti 

kesepakatan (consensus), yaitu pada 

dasarnya perjanjian sudah lahir sejak 

detik tercapainya kata sepakat. 

Perjanjian telah mengikat begitu kata 

sepakat dinyatakan dan diucapkan, 

sehingga sebenarnya tidak perlu lagi 

formalitas tertentu. Pengecualian 

terhadap prinsip ini adalah dalam hal 

undang-undang memberikan syarat 

formalitas tertentu terhadap suatu 

perjanjian, misalkan syarat harus tertulis 

– contoh, jual beli tanah merupakan 

kesepakatan yang harus dibuat secara 

tertulis dengan akta autentik notaris. 

4) Asas Itikad Baik (good 

faith/tegoeder trouw) 

 Itikad baik berarti keadaan batin 

para pihak dalam membuat dan 

melaksanakan perjanjian harus jujur, 

terbuka, dan saling percaya. Keadaan 

batin para pihak itu tidak boleh dicemari 

oleh maksud-maksud untuk melakukan 

tipu daya atau menutup-nutupi keadaan 

sebenarnya. 

5) Asas Kepribadian (personality) 

 Asas kepribadian berarti isi 

perjanjian hanya mengikat para pihak 

secara personal – tidak mengikat pihak-

pihak lain yang tidak memberikan 
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kesepakatannya. Seseorang hanya dapat 

mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat 

mewakili orang lain dalam membuat 

perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak hanya berlaku bagi mereka 

yang membuatnya. 

Keadilan menurut Hume, merupakan 

kebajikan yang sangat diharapkan dan 

diperhatikan dan yang tidak membiarkan 

pengorbanan yang dipaksakan pada 

segelintir orang.
9
 

John Rawls dengan teorinya ‘Teori 

Rawls’, mengungkapkan bagaimanapun juga 

cara yang adil untuk mempersatukan 

kepentingan dari berbagai kepentingan 

adalah dengan tanpa memberikan perhatian 

istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.
10

  

Menurut Talcott Parsons
11

, 

kebebasan tidak dapat diartikan sebagai 

kebebasan “behavioral organism”, tetapi 

kebebasan dalam arti “social system”, yakni 

yang terbentuk dari hubungan timbal balik 

para pihak dan yang berbentuk “system of 

expectations”. “System of expectations” di 

dalam perjanjian merupakan terjadinya 

harapan-harapan akibat terjadinya 

perubahan status dari seorang individu 

menjadi para pihak (baik kreditur maupun 

debitur).  

                                                        
9
  Hume dalam John Rawls, Op.Cit., hlm. 9. 

10
  Ibid. 

11
  Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 

Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi 

Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, PT. 

Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2007, hlm. 137. 

Berbagai konsepsi tentang keadilan 

dilahirkan dari berbagai pandangan 

masyarakat yang berhadapan dan yang 

bahkan bertentangan, Namun konsepsi 

keadilan sosial pada Pancasila harus 

dipandang sebagai sebuah standar 

bagaimana aspek-aspek struktur dasar 

masyarakat semestinya diukur. Sebuah 

konsepsi utuh yang menentukan prinsip-

prinsip bagi semua kebajikan struktur dasar 

adalah lebih dari sekedar konsep keadilan 

sosial; malahan ia merupakan konsep ideal 

sosial, dan prinsip-prinsip keadilan hanyalah 

bagian dari konsepsi semacam itu, walaupun 

merupakan bagian utama.
12

 

Keadilan, bagi setiap negara di dunia 

ini merupakan impian dan cita-cita untuk 

mengarahkan segenap pembuatan aturan-

aturan hukumnya dan pemberlakuannya 

serta penegakannya di negara tersebut.  

Manusia selalu terdorong secara 

alamiah untuk mencari kepastian dalam 

hidup, terutama karena masa depan sifatnya 

tidak pasti dan penuh ancaman mara bahaya. 

Perjanjian fidusia termasuk salah satu 

bentuk persenjataan diri manusia untuk 

melawan ketidakpastian. Dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka 

sebenarnya pembuat undang-undang 

bertujuan untuk memberikan suatu 

pengaturan yang lebih lengkap dari yang 

                                                        
12

  John Rawls, Op.Cit., hlm. 5. 
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sebelumnya ada dan sejalan dengan itu 

hendak memberikan perlindungan hukum 

yang lebih baik bagi para pihak yang 

berkepentingan. Dalam penjelasan Undang-

Undang Fidusia pada Bagian Umum 1 sub 3 

dikatakan, bahwa Undang-Undang Fidusia 

selain hendak menampung kebutuhan 

praktek yang telah ada, juga hendak 

memberikan kepastian hukum kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.
13

 

Dengan bantuan aturan-aturan 

hukum, masyarakat berupaya mewujudkan 

kehidupan bersama yang damai dan adil. 

Rasa keadilan termasuk ke dalam salah satu 

prinsip-prinsip keadilan. Berangkat dari rasa 

keadilan itulah, maka prinsip-prinsip 

keadilan tersebut dapat dicapai dan 

ditegakkan. Jadi, sebelum para pihak 

membuat suatu perjanjian fidusia, maka 

semestinya mereka telah mengetahui aspek-

aspek keadilan yang terkandung di dalam 

perjanjian tersebut, khususnya mengenai 

hal-hal yang dituangkan di dalam klausula 

kontrak. 

Fidusia pada prinsipnya adalah 

menyerahkan kepemilikan benda, namun 

yang secara kasat mata seolah tidak 

terlaksana demikian dan oleh karena itu juga 

                                                        
13

  Penjelasan Undang-Undang Fidusia Bagian I 

Sub 3, berbunyi:  

“Undang-Undang ini, dimaksudkan untuk 

menampung kebutuhan masyarakat mengenai 

pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu 

sarana untuk membantu kegiatan usaha dan 

untuk memberikan kepastian hukum kepada para 

pihak yang berkepentingan.” 

dirasakan tidak memberikan keadilan bagi 

penerima fidusia. Katakanlah bahwa di 

antara para pihak telah terikat suatu 

perjanjian kredit, maka Pihak A yang adalah 

kreditur, menyerahkan sejumlah uang 

(sesuai yang disepakati dalam perjanjian) 

kepada pihak B yang adalah debitur, dengan 

suatu jaminan hutang berupa jaminan 

kebendaan fidusia. Keberadaan jaminan itu 

menduduki posisi menggantikan hutang 

debitur, yang apabila dalam jangka waktu 

pembayarannya, debitur lalai untuk 

membayar hutangnya, maka benda jaminan 

tersebut akan dieksekusi baik dijual secara 

lelang ataupun di bawah tangan untuk 

membayar sisa hutang yang masih ada. 

Namun, karena secara nyata benda objek 

jaminan tersebut tidak berada di tangan 

kreditur (pihak penerima fidusia), maka 

pihak kreditur di satu sisi telah menjadi 

pihak yang menyerahkan uang, dan pada 

saat yang bersamaan di sisi lain ia juga 

menjadi pihak yang tidak menerima objek 

jaminan tersebut.  

Apabila ditinjau dari aspek keadilan, 

memang dianggap kurang adillah 

constitutum possessorium ini dimana si 

pemberi fidusia masih tetap bisa “memiliki 

dan memakai” benda yang sudah ia 

jaminkan pada pihak penerima fidusia 

secara leluasa.
14

 Kekhawatiran yang dibawa 

                                                        
14

  Eko Yudhistira, Pendaftaran Jaminan Fidusia: 

Hambatannya Dilihat dari Aspek Hukum, Tesis, 
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oleh constitutum possessorium ini adalah 

jika benda objek jaminan tersebut, ternyata 

diberikan atau dialihkan atau dihilangkan 

oleh pihak pemberi fidusia.  

Pada saat merancang undang-undang 

ini, tentunya para pembuat undang-undang 

mempertimbangkan prinsip keadilan di 

dalamnya. Tidaklah mungkin unsur keadilan 

itu diabaikan secara sengaja dan 

mengakibatkan salah satu pihak mengalami 

kerugian. Jika pranata lembaga jaminan 

fidusia pada sekitar abad ke-19 lahir karena 

desakan kebutuhan masyarakat akibat 

pengaturan lembaga gadai (pand) yang 

terlalu sempit, maka sejak ia diundangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999, ia jauh lebih memberikan pengaturan 

yang pasti dan adil bagi para pihak. Jadi, 

constitutum possessorium itu diimbangi oleh 

adanya pengaturan yang pasti dan adil dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 

yakni yang termuat dalam beberapa pasal 

yang terkait dengan hal itu, yaitu: 

1) Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:  

“Benda yang dibebani dengan 

jaminan fidusia wajib didaftarkan.”
15

  

Beserta dengan ayat (2) yang 

berbunyi: “Dalam hal benda yang 

dibebani dengan jaminan fidusia 

berada di luar wilayah negara 

                                                                                   

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

Medan, 2008, hlm. 21. 
15

  Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 

Republik Indonesia, kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tetap berlaku.”
16

 

2) Pasal 17, yang berbunyi: “Pemberi 

fidusia dilarang melakukan fidusia 

ulang terhadap benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia yang sudah 

terdaftar.”
17

 

3) Pasal 20, yang berbunyi: “Jaminan 

fidusia tetap mengikuti benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dalam 

tangan siapapun benda tersebut 

berada, kecuali pengalihan atas 

benda persediaan yang menjadi 

objek jaminan fidusia.”
18

 

4) Pasal 21 ayat (3), yang berbunyi: 

“Benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia yang telah dialihkan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib diganti oleh pemberi 

fidusia dengan objek yang setara.”
19

  

Ayat (1) berbunyi: “Pemberi fidusia 

dapat mengalihkan benda persediaan 

yang menjadi objek jaminan fidusia 

dengan cara dan prosedur yang lazim 

                                                        
16

  Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 
17

  Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999. 
18

  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999. 
19

  Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 
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dilakukan dalam usaha 

perdagangan.”
20

 

5) Pasal 28, yang berbunyi: “Apabila 

atas benda yang sama menjadi objek 

jaminan fidusia yang lebih dari 1 

(satu) perjanjian jaminan fidusia, 

maka hak yang didahulukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27, diberikan kepada pihak yang 

lebih dahulu mendaftarkannya pada 

Kantor Pendaftaran Fidusia.”
21

  Pasal 

27 ayat (1) berbunyi: “Penerima 

fidusia memiliki hak yang 

didahulukan terhadap kreditor 

lainnya.”
22

 

Pasal-pasal tersebut diyakini dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak, sekaligus juga menegakkan prinsip 

keadilan di perjanjian fidusia dalam hal 

constitutum possessorium.  

Selain constitutum possessorium, 

parate eksekusi juga telah menjadi salah satu 

aspek yang dipertanyakan keadilannya. 

Sesuai dengan substansi kontrak pada 

umumnya, apabila debitur wanprestasi, 

memang wajar dan tepat jika kreditur 

melakukan eksekusi. Namun yang sering 

menjadi masalah adalah ketika si debitur 

dengan segala kondisi dan keadaannya yang 

                                                        
20

  Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 
21

  Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999. 
22

  Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999. 

telah jelas-jelas tidak dapat melanjutkan 

pembayaran cicilan kreditnya pada saat itu, 

“dianggap” tidak beriktikad baik, dan karena 

itu segera dilakukan parate eksekusi oleh 

kreditur, padahal cicilan yang tertunda 

tersebut misalnya merupakan cicilan 

terakhir. Hal ini telah dirasakan sebagai 

dilema untuk mewujudkan rasa keadilan 

yang semestinya ada pada suatu perjanjian. 

Seperti yang disebutkan di atas, keadilan 

tidak membiarkan pengorbanan yang 

dipaksakan pada segelintir orang diperberat 

oleh sebagian besar keuntungan yang 

dinikmati yang sekiranya telah tidak 

terwujud dalam kondisi tertentu. 

Parate eksekusi dapat terjadi karena 

ada wanprestasi (suatu keadaan yang tidak 

seharusnya terjadi menurut suatu 

perjanjian). Rasa keadilan dan kehendak 

para pihaklah yang mengawali suatu 

kesepakatan. Kehendak yang dimaksud di 

sini adalah yang dilandasi dengan iktikad 

baik. “Iktikad baik sudah harus ada sejak 

saat proses negosiasi dan penyusunan 

kontrak hingga pelaksanaan kontrak.”
23

  

Berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak yang disimpulkan dari ketentuan 

Pasal 1320 Jo Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dalam 

hukum kita diakui bahwa pada asasnya 

orang bebas menciptakan titel (peristiwa 

perdata) untuk peralihan hak milik. Para 

                                                        
23

  Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 13. 
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pihak bebas menyepakati perjanjian apa saja 

yang menimbulkan kewajiban ber-prestasi 

dan ber-kontraprestasi serta akibat ber-

wanprestasi.
24

 Parate eksekusi tersebut 

merupakan konsekuensi dari dilanggarnya 

kesepakatan tersebut. Semasa membuat 

suatu perjanjian dengan asas kebebasan 

berkontrak, para pihak telah bebas 

menentukan apa yang mereka setujui 

bersama. Termasuklah di sini eksistensi 

parate eksekusi tersebut. Ia merupakan 

substansi yang disetujui bersama. Seperti 

pendapat Ridwan Khairandy, bahwa 

“Kebebasan berkontrak harus disertai 

keadilan dalam kontrak.”
25

, maka 

sesungguhnya eksistensi parate eksekusi 

adalah memang untuk mempertahankan titik 

kesepakatan dan rasa keadilan yang terdapat 

pada para pihak sewaktu mereka membuat 

perjanjian tersebut.  

Dalam perundang-undangan jaminan 

fidusia juga telah diatur ketentuan yang 

mengandung nilai keadilan bagi 

dilakukannya parate eksekusi terhadap 

cicilan tertunda yang apabila merupakan 

cicilan terakhir sekalipun, yaitu terdapat 

pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang 

Fidusia, yang menyatakan bahwa kreditur 

wajib mengembalikan kelebihan hasil 

                                                        
24

  Ida Nurdaeni, Perlindungan Nasabah Terhadap 

Pembuatan Syarat-Syarat Baku dalam 

Perjanjian Gadai pada Perum Pegadaian 

Cabang Mrican Kota Semarang, Tesis, Fakultas 

Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 

2006, hlm. 79. 
25

  Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 25. 

eksekusi kepada debitur setelah dikurangi 

dengan cicilan tertunda yang belum 

dibayarkan tersebut.
26

 Rasio dari ketentuan 

ini adalah sesungguhnya untuk mencegah 

terjadinya ketidakadilan jika kreditur 

memiliki benda jaminan yang nilainya lebih 

besar dari jumlah hutang debitur kepada 

kreditur. Maka dari itu, sebenarnya nilai dan 

prinsip keadilan sudah terkandung di dalam 

ketentuan-ketentuan yang dirancang oleh 

para pembuat undang-undang dalam 

membuat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia.  

 

2. Perimbangan Kedudukan Para Pihak 

dalam Perjanjian Fidusia 

Melalui kontrak sebagai instrumen 

lalu lintas pertukaran barang dan jasa, 

terwujudlah pergeseran kekayaan secara 

sukarela. Kenyataan bahwa munculnya 

keterikatan kontraktual secara faktual 

disyaratkan dengan minimal ada dua pihak, 

menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

peran para pihak. Keberadaan dua pihak 

muncul sebagai “kepatutan sosial” dan 

menjadikan kontrak itu seimbang dan 

harmonis. 

Asas keseimbangan dilandaskan 

pada upaya mencapai suatu keadaan 

seimbang, yang sebagai akibat darinya harus 

memunculkan pengalihan kekayaan secara 

                                                        
26

  Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999. 
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absah.  Asas keseimbangan harus secara 

konsisten terarah pada kebenaran logika dan 

secara memadai bersifat konkrit. Oleh 

karena itu, asas keseimbangan dipahami 

sebagai asas yang layak atau adil dan 

selanjutnya diterima sebagai landasan 

keterikatan yuridikal di dalam suatu 

perjanjian.  

Suatu perjanjian harus dirumuskan 

dalam bentuk impersonal dan diuji 

berdasarkan ukuran-ukuran baku. Unsur-

unsur subjektif harus dikesampingkan, sebab 

yang menentukan sah dan adilnya suatu 

pertukaran bukanlah unsur subjektif, 

melainkan kesetaraan para pihak.
27

  

Falsafah negara Indonesia, yakni 

falsafah Pancasila menyatakan bahwa 

individu dan masyarakat adalah selaras satu 

sama lainnya dalam semangat kekeluargaan 

dan gotong royong.
28

 Maka dari itu, pada 

prinsipnya, dalam konteks semangat ini, 

setiap individu terhadap individu lainnya 

tidak dihadapkan berseberangan satu sama 

lain, melainkan sejajar dan secara langsung 

berada dalam keadaan seimbang. 

Perjanjian merupakan suatu proses 

yang bermula dari suatu janji menuju 

kesepakatan (bebas) dari para pihak dan 

berakhir dengan pencapaian tujuan, yaitu 

                                                        
27

  Supriyono, “Kontrak”, 2009, 

<http://asiamaya.com/konsultasi hukum/ist 

hukum/kontrak.htm>, [17/04/2012]. 
28

  “Pancasila”, 

<file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/.../BA

B_2.pdf>, [23/03/2012]. 

yang tercapai dalam semangat atau jiwa 

keseimbangan.
29

  

Suatu kontrak/perjanjian memiliki 

maksud dan tujuan untuk menciptakan 

keadaan yang lebih baik bagi kedua belah 

pihak. Agar pertukaran sebagai suatu 

tindakan yang adil dan dapat dipandang 

sebagai fair exchange (pertukaran yang 

adil), maka suatu prestasi harus diimbangi 

dengan kontraprestasi. Pertukaran secara 

timbal balik merupakan konsep kunci bagi 

terciptanya keadilan.
30

  

Pembahasan tentang keseimbangan 

hubungan kontraktual para pihak memang 

pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan 

hubungannya dengan masalah keadilan.  

Kontrak sebagai wadah yang 

mempertemukan kepentingan satu pihak 

dengan pihak lain menuntut bentuk 

pertukaran kepentingan yang adil.  

Aristoteles membagi keadilan 

menjadi dua jenis, yaitu keadilan universal 

(umum) dan keadilan partikular. 

Berdasarkan keadilan yang dibedakan oleh 

Aristoteles, maka keadilan yang mendasari 

perimbangan kedudukan para pihak dalam 

perjanjian fidusia adalah keadilan partikular, 

yakni keadilan distributif dan keadilan 

rektifikarotis.  

                                                        
29

  Yonna Fitriana, Keseimbangan Hak, Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. 

hlm 20. 
30

  Ibid. 
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Dinamika keadilan yang berkembang 

di masyarakat dalam telaah para ahli pada 

umumnya berlandaskan pada teori keadilan 

distributif, meskipun dengan berbagai versi 

dan sisi pandangnya masing-masing. Oleh 

karena itu, melakukan telaah kritis mengenai 

hubungan kontraktual para pihak, khususnya 

dalam kontrak bisnis komersial, tentunya 

harus dilandasi pemikiran proporsional yang 

terkandung dalam keadilan distributif. 

Keadilan dalam berkontrak lebih 

termanifestasi apabila pertukaran 

kepentingan para pihak terdistribusi sesuai 

dengan hak dan kewajibannya secara 

proporsional.
31

 

Sehubungan dengan hakikat keadilan 

dalam kontrak, beberapa sarjana 

mengajukan pemikirannya tentang keadilan 

yang berbasis kontrak, antara lain John 

Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John 

Rawls.  

Menarik untuk digarisbawahi bahwa 

konsep kesamaan menurut Rawls harus 

dipahami sebagai ”kesetaraan kedudukan 

dan hak”, bukan dalam arti ”kesamaan 

hasil” yang dapat diperoleh semua orang. 

Bagi Rawls kesamaan hasil bukanlah alasan 

untuk membenarkan sebuah prosedur. 

Keadilan sebagai fairness atau sebagai pure 

procedure justice (prosedur keadilan yang 

murni) tidak menuntut setiap orang yang 

                                                        
31

  Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas 

dalam Kontrak Komersial, PT.Kencana, Jakarta, 

2010, hlm.50. 

terlibat dalam menempuh prosedur yang 

sama juga harus mendapat hasil yang sama. 

Sebaliknya, hasil prosedur yang fair (adil) 

itu harus diterima sebagai adil, juga apabila 

setiap orang tidak mendapat hasil yang 

sama.
32

  

Dimensi kontrak bisnis komersial 

tidak lagi berkisar pada keseimbangan 

matematis, namun justru lebih menekankan 

pada proporsionalitas pertukaran hak dan 

kewajiban di antara para pihak. Asas 

proporsionalitas dalam kontrak juga tidak 

diartikan akan diperoleh hasil temuan 

berupa angka-angka matematis, namun lebih 

menekankan proporsi pembagian hak dan 

kewajiban di antara para pihak yang 

berlangsung secara layak dan patut (fair and 

reasonable).
33

 

Pengaturan hak dan kewajiban para 

pihak dalam perjanjian fidusia hanya diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu: 

1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

2. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia.  

                                                        
32

  John Rawls, Op.Cit., hlm. 17. 
33

  Yusoff, Sakina Shaik Ahmad, “Isi Kandungan 

Kontrak: Klasifikasi Terma Dan 

Permasalahannya”, Malaysian Journal of Law 

and Society, Faculty of Law Universiti 

Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001, hlm. 49. 
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3. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 

4. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 

5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 

6. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

7. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

8. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

9. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

10. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  

11. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

12. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

13. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

14. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Dalam pasal-pasal tersebut, dapat 

ditarik konklusi bahwa : 

1. Hak dari pemberi fidusia dalam 

perjanjian fidusia adalah : 

a. Memberikan fidusia kepada pihak 

kreditur atas benda miliknya yang 

dijadikan jaminan pembayaran 

hutang. 

b. Memakai benda yang dijadikan 

objek jaminan fidusia sebagai 

status pinjam pakai. 

c. Menerima prestasi yang 

diperjanjikan pada perjanjian 

pokok. 

d. Menerima sisa hasil eksekusi dari 

benda yang dijadikan objek 

jaminan fidusia setelah dikurangi 

dengan hutang. 

e. Menerima kembali benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia 

apabila telah melunaskan hutang 

pada perjanjian pokok. 

2. Kewajiban dari pemberi fidusia 

dalam perjanjian fidusia adalah : 

a. Menghindari pembuatan substansi 

fidusia ulang terhadap benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia 

yang sudah didaftar.  

b. Menghindari pembuatan 

pengalihan, penggadaian, atau 

penyewaan kepada pihak lain 

benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia yang tidak 
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merupakan benda persediaan, 

kecuali dengan persetujuan 

tertulis dari penerima fidusia. 

c. Mengganti benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia yang telah 

dialihkan dengan objek yang 

setara. 

d. Menyerahkan benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi 

Jaminan Fidusia. 

e. Apabila hasil eksekusi tidak 

mencukupi untuk pelunasan 

hutangnya, wajib memikul 

tanggungjawab hutang yang 

belum terbayar. 

f. Membayar hutangnya sesuai 

dengan ketentuan yang telah 

diperjanjikan.  

3. Hak dari penerima fidusia dalam 

perjanjian fidusia adalah : 

a. Menerima sertifikat jaminan 

fidusia yang diterbitkan oleh 

kantor pendaftaran fidusia. 

b. Mengambil pelunasan yang 

didahulukan terhadap piutangnya 

atas hasil eksekusi benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia. 

c. Menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia atas 

kekuasaannya sendiri apabila 

debitur cidera janji. 

d. Mendapat hasil klaim ganti rugi 

dari perusahaan asuransi apabila 

terjadi evenement atas benda yang 

dijadikan jaminan fidusia. 

4. Kewajiban dari penerima fidusia 

dalam perjanjian fidusia adalah : 

a. Mengajukan permohonan 

pendaftaran jaminan fidusia 

kepada Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia di kantor 

pendaftaran fidusia. 

b. Mengajukan permohonan 

pendaftaran atas perubahan 

kepada kantor pendaftaran fidusia 

apabila terjadi perubahan 

mengenai hal-hal yang tercantum 

dalam sertifikat jaminan fidusia. 

c. Apabila hasil eksekusi melebihi 

nilai penjaminan (hutang debitur), 

wajib mengembalikan kelebihan 

tersebut kepada pemberi fidusia. 

d. Mengembalikan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia 

kepada pemberi fidusia, apabila 

hutangnya telah lunas. 

e. Secara umum, biasanya biaya 

pembuatan akta jaminan fidusia 

dibebankan kepada penerima 

fidusia. 
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3. Perlindungan Hukum terhadap Para 

Pihak dalam Perjanjian Fidusia 

dalam Hal Terjadinya Wanprestasi 

Adapun tujuan utama dilahirkannya 

Undang-Undang Fidusia adalah untuk 

memberi ketentuan-ketentuan yang 

mengatur lembaga jaminan kebendaan yang 

tidak hanya memberikan kedudukan kuat 

dan perlindungan bagi kepentingan kreditur 

penerima fidusia, tetapi juga bagi 

kepentingan pihak debitur pemberi fidusia. 

Sesuai dengan yang diutarakan oleh 

Veronica Komalawati:   

“Fidusia sebagai lembaga jaminan atas 

benda bergerak di luar gadai telah 

dikenal dalam praktek dunia usaha dan 

awalnya telah mendapat pengakuan 

hukumnya dalam yurisprudensi, namun 

dengan ditegaskannya kembali dalam 

Undang-Undang Fidusia, maka 

sesungguhnya adalah diharapkan dapat 

memberikan kepastian jaminan 

perlindungan hukum secara seimbang 

baik bagi kreditur penerima jaminan 

maupun debitur pemberi jaminan.”
34

 

Sejak diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

                                                        
34

  Veronica Komalawati, “Peranan Lembaga 

Fiducia dan Leasing dalam Rangka Menjamin 

Perlindungan Hukum bagi Kreditur dan 

Debitur”, Peranan Korporasi dalam Rangka 

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah 

dalam Perspektif UUPT, UUF, Leasing, dan 

Hak Tanggungan, Sukabumi, 2006, hlm. 3. 

Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran 

jaminan fidusia telah menjadi sebuah 

kewajiban mutlak yang harus dipenuhi 

untuk memperoleh perlindungan hukum. 

Adapun untuk itu, terdapat dua tahap yang 

akan ditempuh yaitu tahap pembebanan 

jaminan fidusia, yang mana harus berurusan 

dengan pejabat notaris dan tahap 

pendaftaran jaminan fidusia, yang berurusan 

dengan pejabat di kantor pendaftaran 

fidusia. Kedua tahapan ini tentu terlekat juga 

di dalamnya dua langkah wajib. 

Pembebanan dan pendaftaran jaminan 

fidusia diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 18 

Undang-Undang Fidusia.  

 Suatu jaminan tentu berfungsi untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi 

kreditur yang meminjamkan uangnya 

kepada debitur, dan juga bagi debitur agar 

dapat melunasi hutangnya sesuai dengan 

ketentuan isi perjanjian yang disepakati. 

Salah satu perlindungan yang biasanya 

diharapkan oleh kreditur adalah kemampuan 

untuk mengeksekusi.  

Eksekusi jaminan fidusia diatur 

dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 

Undang-Undang Fidusia. Yang dimaksud 

dengan eksekusi jaminan fidusia adalah 

penyitaan dan penjualan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia, guna 

melunasi hutang debitur.
35

 Yang menjadi 

                                                        
35

  M.Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap 

Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan 
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penyebab timbulnya eksekusi jaminan 

fidusia ini adalah karena debitur / pemberi 

fidusia cedera janji (wanprestasi) atau tidak 

memenuhi prestasinya tepat pada waktunya 

kepada penerima fidusia.  

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Fidusia merupakan suatu ketentuan 

bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat 

tersebut dipenuhi, yaitu syarat bahwa 

“debitur atau pemberi fidusia sudah cidera 

janji”.
36

 Hal ini tentunya juga termasuk 

kondisi overmacht di dalamnya. Overmacht 

(keterpaksaan) yang diatur dalam pasal 1244 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

memang tidak menuntut 

pertanggungjawaban dari pihak yang 

seharusnya melakukan prestasi tersebut, 

namun berbeda dengan ketentuan itu, pasal 

29 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, hanya 

mensyaratkan adanya suatu kondisi cidera 

janji/wanprestasi. Dengan demikian, syarat 

di pasal 29 ayat (1) ini mengharuskan tetap 

adanya eksekusi sekalipun terdapat kondisi 

overmacht. Dalam hal ini berlaku asas Lex 

Spesialis Derogat Lex Generali, dimana 

Undang-Undang Fidusia sebagai ketentuan 

khusus mengenyampingkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang adalah 

ketentuan umum. 

                                                                                   

dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 299 
36

  J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan 

Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002,hlm. 318. 

Pendaftaran jaminan fidusia yang 

melekatkan hak preferen kepada kreditur 

merupakan bentuk perlindungan hukum 

terhadap kreditur. Hak preferensi adalah hak 

dari kreditur pemegang jaminan tertentu 

untuk didahulukan haknya (dibandingkan 

dengan kreditur lainnya) atas pelunasan 

hutangnya yang diambil dari hasil penjualan 

barang jaminan tersebut.
37

 

Akan tetapi, seringkali hanyalah 

pihak penerima fidusia yang mendapat 

sorotan untuk mendapat perlindungan 

hukum dalam perjanjian fidusia. 

Berdasarkan kedudukan para pihak yang 

seimbang ketika membuat perjanjian fidusia 

tersebut, hukum yang dalam hal ini adalah 

Undang-Undang Fidusia memberikan 

pengaturan yang adil dan tidak memihak 

pada pihak manapun. Sesuai dengan cita-cita 

para pembuat Undang-Undang Fidusia, 

yaitu dapat memberikan perlindungan 

terhadap debitur/pemberi fidusia selain 

daripada kreditur. 

Hakikat pendaftaran jaminan fidusia 

telah secara tidak langsung juga 

memberikan perlindungan hukum terhadap 

debitur. Bagi debitur atau pemberi fidusia, 

apabila benda objek jaminan fidusia itu 

didaftarkan, maka timbul suatu keterikatan 

yang sekiranya kian cukup kuat dan sah 

bahwa benda yang didaftarkan tersebut 

                                                        
37

  Munir Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut 

Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm. 41. 
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sebenar-benarnya adalah milik debitur, yang 

hanya saja diagunkan untuk menjamin 

pelunasan hutangnya kepada kreditur. Jadi 

seandainya ia wanprestasi dan kreditur 

melakukan parate eksekusi lewat pelelangan 

umum, maka hasil penjualan objek agunan 

tersebut yang bersisa setelah dikurangi 

dengan hutang, adalah harus dan wajib 

dikembalikan kepada debitur.
38

 Dari hal ini, 

terlihat jelas bahwa para pihak dalam 

perjanjian jaminan fidusia, baik penerima 

fidusia maupun pemberi fidusia menurut 

Undang-Undang Fidusia sama-sama 

diberikan perlindungan hukum.  

Pada kenyataannya, juga terdapat 

perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan di 

kantor pendaftaran fidusia, yakni yang 

terdiri atas dua bentuk, yaitu: 

1. Perjanjian fidusia yang otentik. 

2. Perjanjian fidusia di bawah 

tangan. 

Perjanjian fidusia yang tidak 

terdaftar, baik yang otentik maupun secara 

di bawah tangan merupakan perjanjian yang 

tidak diperkenan di dalam Undang-Undang 

Fidusia. Oleh karena itu, perjanjian tersebut 

tidak mendapat perlindungan hukum yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia. 

Jadi, apabila terjadi wanprestasi, maka 

perlindungan yang diperoleh dan dirasakan 

                                                        
38

   Rachmadi Usman, Hukum Jaminan 

Keperdataan, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 

hlm.241. 

hanyalah perlindungan secara umum dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yaitu dengan mengajukan gugatan perdata 

wanprestasi ke pengadilan. Prosedural 

hukum formil inilah yang diharapkan agar 

dapat tetap menjaga keadilan dan penegakan 

terhadap hukum materil yang dikandungnya.  

 

C. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan seluruh data yang 

diperoleh melalui penelitian normatif, dapat 

diambil dan dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa perjanjian fidusia yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

yang telah menerapkan prinsip-prinsip 

keadilan adalah perjanjian fidusia yang 

telah memenuhi beberapa syarat sahnya 

perjanjian menurut pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dan 

yang juga oleh syarat-syarat tersebut, 

telah sekaligus memenuhi asas 

konsensualitas, asas pacta sunt servanda 

dan asas kebebasan berkontrak. 

2. Teori keadilan dan asas proporsionalitas 

merupakan dasar paradigma yang 

mempedomani lahirnya perimbangan 

terhadap kedudukan para pihak dalam 

segala bentuk perjanjian. Oleh karena 

itu, dalam perjanjian fidusia yang akan 

dibuat perlu diterapkan teori keadilan 
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dan asas proporsionalitas ini. Dengan 

demikian, dominasi dari pihak manapun 

yang terlibat dalam perjanjian tersebut 

dapat diredam dengan seimbang. 

3. Perlindungan hukum dalam pasal 29 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia hanya diberikan 

kepada pihak penerima fidusia yang 

mendaftarkan objek jaminan fidusianya 

ke kantor pendaftaran fidusia, yakni 

kantor hukum dan HAM, sehingga 

memiliki sertifikat jaminan fidusia 

dengan irah-irahnya yang memiliki 

kekuatan eksekutorial dan pasal 34 dari 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia memberikan 

perlindungan hukum bagi pemberi 

fidusia terhadap jaminannya yang telah 

dieksekusi dan dilelang sehingga dalam 

hal ini tercipta suatu keadaan yang 

berbasis kepada win-win solution. 

Bersamaan dengan kesimpulan, juga 

terdapat beberapa saran tentang pembahasan 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan pengadilan negeri sebagai 

tempat ditegakkannya keadilan dapat 

menanggapi dengan lebih cepat dan 

serius terhadap penetapan pengadilan 

yang dimohonkan oleh penerima fidusia 

untuk melaksanakan parate eksekusi 

apabila pemberi fidusia melakukan 

wanprestasi agar dengan demikian, salah 

satu keistimewaan perjanjian fidusia 

dapat dinikmati oleh para pihak. 

2. Kiranya para pihak baik pemberi fidusia 

maupun penerima fidusia dengan segala 

kebebasan, kehendak dan kesetaraan 

kedudukan mereka dalam membuat 

suatu perjanjian dapat memahami hak 

dan kewajiban masing-masing dan 

melaksanakannya dengan sebaik-

baiknya. 

3. Dalam membuat suatu perjanjian fidusia, 

disarankan agar para pihak dapat 

mentaati segala ketentuan yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

secara keseluruhan misalnya dalam hal 

pembebanan benda objek jaminan 

fidusia dengan akta notaris ataupun 

pendaftaran objek jaminan fidusia 

tersebut ke kantor pendaftaran fidusia 

agar para pihak dapat memperoleh 

perlindungan hukum yang pasti dan 

jelas. 
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