
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
 
 
 

A. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ekonomi saat ini, modal merupakan salah satu faktor 
yang sangat dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Salah satu cara 
untuk memperoleh modal ataupun dana segar adalah dengan mengambil kredit, baik 
melalui bank maupun lembaga penyedia jasa keuangan lainnya (misalnya lembaga 
finance untuk kendaraan bermotor).  

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan 
adanya suatu jaminan dari debitur. Di samping itu, undang-undang perbankan juga 
sangat menekankan arti pentingnya jaminan (collateral) sebagai salah satu sumber 
pemberian kredit dalam rangka “pendistribusian” dana nasabah yang terkumpul 
olehnya, serta untuk menggerakkan roda perekonomian.1  

Jaminan yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah jaminan kebendaan 
berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada 
yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan Bier Brouwerij 
Arrest, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme 
penjaminan seperti tersebut.2 Dan juga sedikit sekali panduan yang dapat dipegang 
sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Yang patut dicatat adalah 
beberapa yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/Sip/1970 
atas perkara BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/ 
Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai 
suatu instrumen jaminan. 

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak 
preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam 
bentuk Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur cidera janji, maka kreditur 
sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia 
atas kekuasaannya dalam rangka pelunasan hutang debitur.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan dalam makalah ini 
adalah pengikatan dan eksekusi objek jaminan jaminan fidusia, di mana menurut 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia 

                                                 
1 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia,  PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2001, hal. 73.
2 Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,  PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hal. 60. 
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hanya dapat memberikan hak istimewa (hak preferen) bagi pemegang fidusia, apabila 
telah dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan 
Fidusia.  

B. JAMINAN FIDUSIA  

1. Pengertian Jaminan Fidusia 
Perjanjian yang didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, tidak disebutkan 

adanya suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah dicapai itu, maka 
dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu sah (dalam arti mengikat) apabila telah 
tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Perjanjian 
yang seperti itu disebut perjanjian konsensuil. 

Di samping itu terdapat undang-undang yang menetapkan, bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu (perjanjian penghibahan barang 
tetap) tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu perkecualian.3

Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan 
suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. Apabila 
perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh 
undang-undang, maka batal demi hukum. 

Perjanjian Jaminan Fidusia ini termasuk dalam perjanjian formil, karena 
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pembebanan 
benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia 
dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Bahkan akta tersebut wajib didaftarkan ke 
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan 
kemudian baru dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia. 

Perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain, 
yang merupakan perjanjian yang bersifat accesoir, sebagaimana ditegaskan pada 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi: Jaminan Fidusia 
merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Accesoir 
mempunyai ciri-ciri: tidak bisa berdiri sendiri, ada/lahirnya, berpindahnya dan 
berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. 

Mengenai fidusia sebagai perjanjian assessoir, dijelaskan Munir Fuady lebih 
lanjut sebagai berikut:  

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, 
hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu 
perjanjian yang assessoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian 
assecoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti 
perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang 
merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi 
dari perjanjian assesoir ini adalah jika perjanjikan pokok tidak sah, atau 
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karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka 
secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assessoir juga ikut menjadi 
batal.4
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan pengertian Fidusia adalah pengalihan  
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa  
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. 

Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut antara lain:  
a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; 
b. Atas dasar kepercayaan; 
c. Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.5 

Pengalihan hak milik adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai 
jaminan, dialihkan oleh pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga 
selanjutnya hak milik atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. 

Atas dasar kepercayaan, tidak ada penjelasan resmi dalam Undang-Undang 
Fidusia. Kata “kepercayaan” mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya, bahwa 
penyerahan ”hak miliknya” tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan 
kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya kalau 
kewajiban perikatan pokok, untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi, maka 
benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. 

Tetap dalam penguasaan pemilik benda maksudnya adalah bahwa penyerahan 
itu dilaksanakan secara contitutum possesorium, yang artinya penyerahan “hak milik” 
dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara physic tetap dikuasai oleh 
pemberi jaminan. Jadi kata-kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh 
pemberi jaminan.6

Menurut V. Oven sebagaimana dikutip J. Satrio, yang diserahkan adalah hak 
yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian hak pemanfaatan (hak untuk 
memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian 
maka hak milik yuridisnya ada pada kreditur penerima fidusia, sedang hak sosial 
ekonominya ada pada pemberi fidusia.7

Selanjutnya menurut Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, dalam jaminan 
Fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi 
pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia. Hal ini 
dikuatkan lagi dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa setiap janji yang memberikan 
kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek 

                                                 
4 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 19. 
5 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hal. 159. 
6 Ibid., hal. 160. 
7 Ibid.,hal. 160.  
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jaminan fidusia apabila debitur cidera janji akan batal demi hukum. Objek Jaminan 
Fidusia (benda) telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 
UUJF:8

2. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Pasal 4 UUJF menyatakan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari 
suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi di sini adalah memberikan sesuatu, 
berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. 

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia diatur Pasal 5 yaitu:  
(1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 

bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia; 
(2) Terhadap pembuatan Akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Selanjutnya Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  
(1) haruslah berupa akta notaris; 
(2) haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia; 
(3) harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

a. Identitas pihak pemberi fidusia: 
Nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir 
tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan; 

b. Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang dana seperti tersebut di 
atas; 

c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia; 
d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia; 
e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni 

tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikan. Jika 
benda selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (inventory) 
haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda 
tersebut. 

f. Berapa nilai penjaminannya; 
g. Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 

Mengacu Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya 
di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk 
akta otentik dapat dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan 
dengan objek jaminan fidusia. 

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan 
sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. 
Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya 
                                                 

8 Munir Fuady, op. cit., hal. 22-23 
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menunjukkan Akta Jaminan yang dibuat Notaris. Sebab menurut Pasal 14 ayat (3) 
UU Fidusia No.42 Tahun 1999, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia 
dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di kantor 
Pendaftaran Fidusia.9  

Selanjutnya, mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 yang 
bunyinya: 
(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan; 
(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tetap berlaku. 

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia kepada 
Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum 
ada maka didaftarkan Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tingkat Propinsi. 

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah 
penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya, dengan melampirkan pernyataan 
pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: 

a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; 
b. Tanggal nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan 

Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia; 
c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; 
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia; 
e. Nilai penjaminan dan; 
f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 
Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 
pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku daftar Fidusia adalah 
dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan Fidusia. Pada hari itu juga Kantor 
Pendaftaran Fidusia di Kanwil Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Fidusia di 
tingkat kabupaten/kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan 
Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia. 

Dalam sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata ”DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat tersebut 
mempunyai eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah sertifikat Jaminan Fidusia ini 
dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui 
Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan 
tersebut. 

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 
Fidusia, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat 
                                                 

9 Ibid., hal. 34. 
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Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, maka dalam jangka waktu paling 
lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya sertifikat tersebut, pemohon wajib 
memberitahukan kepada kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Penerbitan 
sertifikat perbaikan tersebut tidak dikenakan biaya. 

3. Hak Preferensi Pemegang Fidusia 

Ketentuan KUH Perdata dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan 
pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang :  
a. Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara)  
b. Gadai  
c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)  
d. Fidusia.  

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUJF, 
yang bunyinya, hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil 
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami 
pailit atau likuidasi, telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUJF, yang bunyinya: ”hak 
preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya 
debitur.” 

Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima 
fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari 
penjualan barang objek fidusia dan jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur 
lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu 
objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 hak preferensi diberikan kepada 
hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima 
fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:  
a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak 

mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua; 
b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftarkan 

tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan; 
c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Fidusia No.42 

Tahun 1999. 10 

4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia 

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUJF, 
bunyinya yaitu:11

                                                 
10 Ibid., hal. 42-43. 
11 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, op. cit., hal. 173 
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a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan 
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada 
kreditur baru. 

b. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor 
Pendaftaran Fidusia. 

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang 
dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan 
mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka 
kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat 
dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). 
Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia 
pada Kantor Pendaftaran Fidusia.12

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia 
lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut 
diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan 
menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek 
fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini 
adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi 
objek jaminan fidusia.13

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang 
dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan 
kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus 
mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. 

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat hapus. Yang dimaksud 
dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 
tiga sebab hapusnya jaminan fisudia, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:  
a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia yang dimaksud hapusnya hutang 

adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan 
yang dibuat kreditur; 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau; 
c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda 

jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.14 
Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban 
penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk memberitahukan secara tertulis 
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang 
disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling 
lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri 

                                                 
12 Salim HS., op. cit., hal. 87-88. 
13 Ibid., hal. 88. 
14 Ibid., hal. 88.  
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dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya 
pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, 
yaitu:  
a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar 

fidusia; dan 
b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku 

daftar fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang 
menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.15 

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia 
adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian 
ikutan/assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika 
perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap 
pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah 
wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau 
melepaskan haknya. 

Dengan musnahnya objek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus 
karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika objeknya musnah. Namun 
apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda 
tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat dipakai sebagai 
pengganti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima 
fidusia, karena menurut Pasal 10 huruf dan Pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia 
meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak 
menghapus klaim asuransi. 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib 
diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada kantor penerima fidusia dengan 
melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan 
fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini 
merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa 
apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan 
fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan 
tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. 

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan 
pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan 
surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan 
tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut 
sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia. 

                                                 
15 Ibid., hal. 88-89. 
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C. EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  

Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari 
debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana 
jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang- 
piutang yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), jika debitur tidak memenuhi prestasi 
secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya 
(hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai 
jaminan.16

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan 
karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi 
kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap 
lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. 

Di dalam UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, 
sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, 
penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
atas kekuasaannya sendiri. 

Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUJF 
yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 
1. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia; 
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima 

Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 
dari hasil penjualan; 

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 
Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 
sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak 
kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke 
pengadilan.17

Salah satu syarat agar suatu fiat eksekusi dapat dilakukan adalah bahwa dalam 
akta tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi: “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dan yang dimaksud suatu 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni dengan cara meminta “fiat” 
dari Ketua Pengadilan, yaitu memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk 
melakukan eksekusi. Kedua, eksekusi fidusia secara parate eksekusi lewat pelelangan 
umum (di kantor lelang), dan dapat dilakukan tanpa melibatkan Pengadilan. Ketiga, 
eksekusi fidusia secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat Pengadilan) 

                                                 
16 Sri Soedewi Masjchon Sofwan, Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan 

Dasar, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, hal. 31. 
17 Munir Fuady, op. cit., hal. 62. 
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dengan cara menjual benda yang menjadi objek fidusia secara di bawah tangan. 
Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:  
a. Dilakukan berdasarkan  kesepakatan antara Pemberi dengan Penerima Fidusia; 
b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak; 
c. Diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan; 
d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di 

daerah yang bersangkutan; 
e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis. 18 
Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady berpendapat, 

walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak kreditur tidak menempuh prosedur 
eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan. Sebab keberadaan UUJF dengan 
model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi 
untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum.19

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF maka ada larangan tegas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap 
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum. 

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi 
objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak 
mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta 
bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UUJF, yang 
menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 
34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang 
maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi 
terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada 
debitur. 
 
D. PENUTUP 

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, sebagai lembaga pengikatan jaminan kebendaan bergerak atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur). Akta Jaminan Fidusia 
dibuat dalam bahasa Indonesia di hadapan Notaris, dan untuk asas publisitas agar 
kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferensi maka Akta Jaminan 

                                                 
18 Ibid., hal. 62. 
19 Ibid., hal. 63. 
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Fidusia tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor 
Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada 
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sebagai 
tanggal lahirnya jaminan Fidusia, dan diserahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada 
pemohon atau kreditur sebagai penerima fidusia, yang di dalam sertifikat jaminan 
fidusia dicantumkan kata-kata ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan 
yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kreditur atas kekuasannya 
sendiri dapat mengeksekusi objek jaminan debitur untuk pelunasan kredit jika terjadi 
cidera janji dari debitur atau terjadinya kredit macet. 
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