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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

a. Pengertian perjanjian kredit 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak 

saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan 

mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian kredit 

merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan 

uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik 

beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan 

uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang. 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat 

ril.Sebagaimana perjanjian-perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan 

adalah assessoir nya. Ada atau berakhimya perjanjian jaminan 

bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit 

ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak 

mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan 

dalam Instruksi Presiden Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 

1966 Jo Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb 

tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan kepada masyarakat 
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perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-

bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.  

Dalam setiap pembuatan perjanjian kredit terdapat beberapa judul, 

dan dalam praktek perbankan tidak sama antara bank yang satu dengan 

bank yang lain. Ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad 

kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain 

sebagainya. Walaupun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi 

secara yuridis isi perjanjian pada umumnya sama, yaitu memberikan 

pinjaman berbentuk uang. 

b. Pengaturan perjanjian kredit 

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan dijelaskan bahwa adanya kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syari'ah. Kredit atau pembiayaan prinsip syari'ah 

yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperlihatkan asas-asas perkreditan atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi 

risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang 

diperjanjikan dan merupakan faktor yang penting yang harus 

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 

nasabah debitur. 
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c. Jaminan dalam perjanjian kredit 

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga 

jaminan dapat diartikan sebagai tanggunangan. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. 

Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut sebagai jaminan 

secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari 

seseorang disebut jaminan secara khusus. Jaminan fidusisa merupakan 

perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
1
 

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada 

kreditur dimaksudkan dapat memberikan kayakinan bahwa kredit akan 

dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan 

tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi 

persyaratan baik secara hukum maupun secara ekonomis. Syarat-syarat 

hukum meliputi:
2
 

1) Jaminan harus mempunyai wujud nyata  

2) Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat 

autentiknya  

3) Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut 

menandatangani akad kredit  

4) Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan  

5) Jaminan bukan sedang dalam sengketa  

6) Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah  

                                                           
1
 Undang-undang fidusia, UU RI No. 42 Th 1999(Jakarta:sinar grafika, 1999), h. 5 

2
 H. Malayu SP. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 88-90 
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Setiap pemberian kredit mengandung resiko tidak lancarnya 

pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu 

perlu diantisipasi dengan pemberian jamina yang cukup aman.Oleh 

karena jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian 

kredit, maka sifat dari perjanjian ini adalah accessoir yaitu perjanjian 

yang mengikuti perjanjian pokok. 

2. Tinjauan Umum Tentang Notaris  

a. Istilah Notaris 

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau 

karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan 

ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter 

yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat 

(private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan 

kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti otentik 

tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.
3
 Notaris seperti yang 

dikenal di zaman Belanda sebagai Republik der Verenigden mulai masuk 

di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Ind. 

Compagnie di Indonesia. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan 

                                                           
3
 G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit Erlangga, 

Jakarta, Hal, 41. 
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didalam Undang-Undang Jabatan Notaris
4
. Notaris disebut sebagai 

Pejabat Umum dikarenakan Notaris adalah seseorang yang diangkat, 

diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik 

dalam hal tertentu. Notaris merupakan Pejabat Umum maksudnya adalah 

seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara 

untuk melayani publik dalam hal tertentu. 

Berdasarkan UUJN, terdapat 4 (empat) macam yang dapat 

menggunakan wewenang Notaris, yaitu: 

1) Notaris, yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. 

2) Pejabat Sementara Notaris, adalah seorang yang untuk sementara 

menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang 

meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. 

3) Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat 

sebagai notaries untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit 

atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai 

Notaris. 

4) Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai 

Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana 

disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di 

dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang 

                                                           
4
 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1 
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Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan 

Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. 

 

b. Kewajiban, Kewenangan, Larangan Notaris dalam Undang-Undang 

tentang Jabatan Notaris. 

1) Kewajiban 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban
5
 : 

a) Bertindak jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum. 

b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris. 

c) Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta 

d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang 

menentukan lain. 

f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku 

yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid 

                                                           
5
 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Pasal 14 ayat 1 
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menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, 

bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. 

g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau 

tidak diterimanya surat berharga. 

h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut 

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. 

i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h 

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat 

Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had dalam minggu 

pertama setiap bulan berikutnya. 

j) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat 

pada setiap akhir bulan. 

k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 

bersangkutan. 

l) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat 

itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. 

m) Menerima magang calon Notaris. 

n) Menyimpan Minuta sepertii yang dimaksud pada poin 2) (dua) 

Akta yang tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta 

dalam bentuk originali. 
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o) Akta originali sepertii yang dimaksud pada poin 2) (dua) adalah 

akta : 

a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun. 

b) Penawaran pembayaran tunai. 

c) Protes terahdap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya 

surat berharga. 

d) Akta kuasa. 

e) Keterangan kepemilikan; atau 

f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

p) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat 

dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, 

bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta 

tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk 

semua” 

q) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama 

penerima kuasa  hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

r) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 (satu) k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

s) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf 

I tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, 

mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal 

tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap 

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris. 
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t) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 

huruf I dan ayat 7 (tujuh) tidak dipenuhi, akta yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagaimana akta dibawah tangan. 

u) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 (delapan) tidak 

berlaku untuk pembuatan akta wasiat.  

Merujuk dari beberapa kewajiban diatas yang harus ditaati oleh 

Notaris tidak ada satu ketentuanpun yang boleh dilanggar oleh setiap 

Notaris yang ada di Indonesia. 

2) Kewenangan 

Didalam menjalankan tugasnya beberapa Notaris berwenang 

untuk : 

1. Membuat akta otentuik mengenai semua perbuatan, perjanjian 

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 
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3. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar 

kedalam buku khusus. 

4. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 

5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya. 

6. Memberikan penyuluhan hokum sehubungan dengan pembuatan 

akta. 

7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

8. Membuat akta risalah lelang. 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud  hal tersebut diatas  

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan
6
. 

3) Larangan 

Notaris dalam menjalankan tugasnya dilarang untuk melakukan 

hal-hal yang telah ditetapkan diundang-undang yaitu : 

a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. 

b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut turut tanpa alasan yang sah. 

c) Merangkap sebagai pegawai negeri. 

d) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara. 

e) Merangkap jabatan sebagai advokat. 

                                                           
6
 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 27 
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f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan 

Usaha Swasta. 

g) Menjadi Notaris Pengganti, atau 

h) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma 

agama, kesusilaan kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan notaris. 

Larangan-larangan tersebut diatas bertujuan baik tidak lain 

untuk menjaga etik dan moral serta batasan-batasan kerja Notaris 

dalam menjalankan tugasnya. 

c. Kode Etik Notaris 

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga 

untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai 

sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang kepegawaian, 

sebab ia tidak menerima gaji, dia hanya menerima “honorium” atau “fee” 

dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa Notaris dipensiunkan oleh 

pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah. 

Oleh karena peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang 

semakin komplek, jabatan Notaris selain sebagai jabatan yang 

menggeluti masalah teknis hukum, juga harus turut berpatisipasi aktif 

dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, notaris harus 

selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh 

sehingga notaris mau tidak mau harus mengikuti perkembangan hukum 
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nasional yang semakin dinamis, agar notaris mampu melaksanakan 

profesinya secara profesional. 

Notaris merupakan pejabata umum yang berwenang membuat akta 

otentik. Selain itu, tugas sehari-hari notaris dapat melakukan hal-hal :  

1) Bertindak sebagai penasehat hukum, terutama yang menyangkut 

masalah hukum perdata khususnya bertalian dengan akta yang akan, 

sedang dan telah dibuat dihadapannya.  

2) Mendaftarkan akta-akta surat-surat dibawah tangan.  

3) Melegalisir tanda tangan.  

4) Membuat dan mengesahkan salinan turunan berbagai dokumen.  

5) Mengusahakan disahkannya badan-badan seperti Perseroan Terbatas 

dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan pengesahan sebagai 

badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.  

6) Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan) 

7) Pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan 

perpajakan, seperti urusan bea materai dan sebagainya.
7
 

Dengan demikian jelaslah bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 

diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan 

diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani public dalam hal-hal 

tertentu khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya 

yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris. Selain itu, menurut GHS 

                                                           
7
 Sri Kastini, Peraturan jabatan Notaris, USU Press, Medan, 1997, hal.38. 
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Lumban Tobing juga mengatakan bahwa Notaris bertugas juga untuk 

mengkonstatir perbuatan hukum. Pendapat yang sempit dan luas. 

Pendapat yang sempit mengemukakan bahwa Notaris tidak berwenang 

untuk mengkonstatir dalam akta otentik penyerahan uang untuk melunasi 

suatu hutang atau melunasi harga pembelian barang ataupun uang yang 

dipinjam, yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, 

demikian juga Notaris tidak berwenang untuk mengkonstatir dalam akta 

sedemikian penyerahan yang benar dari barang-barang yang dilakukan 

dihadapan Notaris dan para saksi. Sedangkan menurut pendapat yang 

luas mengemukakan bahwa Notaris berwenang untuk mengkonstatir hal-

hal tersebut dalam akta otentik, asal saja Notaris dapat menyaksikannya. 

Sedangkan menurut pendapat yang luas ini, Notaris memperoleh 

wewenang dari Pasal 1 UUJN untuk mengkonstatir dalam akta otentik 

perbuatan hukum dan perbuatan nyata yang bukan merupakan perbuatan 

hukum, perjanjian dan ketetapan. 

Dengan demikian, Notaris sebagai salah satu element manusia harus 

memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, 

sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan dengan 

penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat 

jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan 

masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan 

ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa 

Indonesia juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.  
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Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya juga mendapat 

honorarium, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris menerima 

pihak yang kurang mampu dalam hal ini membuat akta notaris maka 

diberikan kemudahan. Hal ini yang membedakan dengan profesi lain 

bahwasanya Notaris merupakan profesi yang bertanggung jawab penuh 

atas pekerjaan yang dilakukannya.
8
 Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode 

Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 

Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk 

selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang 

ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar 

keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu 

dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang menjalankan 

tugas dan jabatannya sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat 

Sementara Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Fidusia. 

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh 

para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang 

lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
9
 

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu 

                                                           
8
 Wawan Setiawan, Notaris profesional, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal 23. 

9
 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1977: 15-116. 
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perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan.  Namun lama kelamaan 

dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi 

kepentingan para pihak. 

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang 

berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal 

dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi 

Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom 

Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. 

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of 

Ownership. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum 

berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan 

kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.  

Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 1999, 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. Pengertian Fidusia dalam pasal 1 ayat 

1 Undang Undang Jaminan Fidusia adalah: pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
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benda itu. Para ahli memaparkan fidusia itu adalah: Suatu cara pengoperan 

hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok 

(perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya 

haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara 

kepercayaan saja (sebagai jaminan uant debitur), sedangkan barangnya tetap 

dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, 

melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- 

eigenaar.
10

 

a. Jaminan Fidusia. 

1) Pengertian Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 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 dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 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 kreditor lainnya.  

 “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sementara 

Penerima Fidusia adalah orang perseroangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang yang pembarayannya dijamin dengan Fidusia”
11

. 

                                                           
10

 A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987 
11
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Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh undang-undang tersebut, maka 

ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan bahwa yang bertindak 

sebagai pemberi fidusia adalah debitur (pihak yang mempunyai utang) 

maupun pihak ketiga. Sedangkan penerima fidusia adalah kreditur 

(pihak yang mempunyai piutang) yang bisa lebih dari satu dalam 

rangka pembayaran kredit konsorsium sebagaimana dalam Penjelasan 

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Debitur maupun Kreditur 

harus dalam bentuk perseorangan ataupun Korporasi. Biasanya dalam 

prakteknya yang mayoritas penerima fidusia itu dalam bentuk 

Korporasi yang ditinjau langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau 

Bank Indonesia, baik itu Bank, Bank Perkreditan Rakyat, maupun 

Leasing, tetapi tidak menutup kemungkinan penerima fidusia itu 

merupakan perseorangan. 

Data identitas-identitas Pihak Pemberi Fidusia itu dalam bentuk 

perseroangan untuk dapat dibuatkan Akta Jaminan Fidusia harus 

melampirkan : 

a) Kartu Tanda Penduduk  

b) Kartu Keluarga 

c) Akta Nikah (jika telah menikah) 

d) Akta Cerai (jika cerai hidup) 

e) Akta Kematian (jika cerai mati) 

f) dan identitas para pihak yang mempunyai hak memberikan 

persetujuan atas objek fidusia tersebut, baik pemilik lain yang 
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mempunyai hak yang sama atas kepemilikan objek maupun 

terkait dengan harta bersama 

Data identitas-identitas Pihak Pemberi Fidusia itu dalam bentuk 

Korporasi untuk dapat dibuatkan Akta Jaminan Fidusia harus 

melampirkan : 

a) Akta Pendirian (Perseroan Terbatas, CV, Yayasan, dll) 

b) Surat Keputusan Pengesahan Korporasi dari Kementrian Hukum 

dan HAM, dll 

c) Akta-akta Perubahan Rapat Pembegang saham atau juga Rapat 

Korporasi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Saham Korporasi 

d) Dan persetujuan pihak-pihak untuk menjadikan objek tersebut 

sebagai Objek Agunan/ hutang maupun Objek Fidusia yang diatur 

dalam Rapat Pemegang Saham masing-masing korporasi 

Fidusia yang telah didaftarkan tentu saja dapat juga dihapus atau 

dinamakan Roya, maka berikut penjelasan mengenai proses 

pembebanan fidusia serta hal-hal yang menyebabkan hapusnya 

jaminan fidusia, dan berikut penjelasannya:  

a) Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut: 

i. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa 

perjanjian kredit;Proses kedua, pembebanan benda dengan 

jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, 

tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data 
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perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai 

penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia; 

ii. Proses ketiga, adalah pendaftaran Online di 

www.fidusia.ahu.go.id pendaftaran ini biasanya dilakukan 

oleh notaris dengan nomer id yang sudah didaftarkan 

sebelumnya, dan memasukkan data-data tertulis di dalam 

Akta Jaminan  Fidusia yang telah di terbitkan sebelumnya ke 

situs ini, yang kemudian akan terbit Sertifikat Jaminan 

Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia dalam 

bentuk soft copy, yang nantinya akan di print ke dalam kertas 

sertifikat; 

Proses pendaftaran Fidusia telah diatur secara khusus dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan melalui 

sistem Pendaftaran Fidusia secara elektronik dan 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 
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f) nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 
12

 

pendaftaran tersebut harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia. Pemohon 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui 

bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan 

pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia, yang dibayarkan 

kenegara dalam bentu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam 

hal ini notaris dapat membantu para pihak untuk mendaftarkan serta 

memohonkan Fidusia tersebut hingga terbitnya Sertifikat Fidusia.  

Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan 

pendaftaran Jaminan Fidusia setelah sertifikat Jaminan Fidusia 

dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan 

permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri. 

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia paling sedikit 

memuat: 

i.  nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan 

diperbaiki; 

ii. data perbaikan; dan 

iii. keterangan perbaikan. 

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut 

melampirkan: 

                                                           
12

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

Nugraha Ramadhan Qoddri, Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia Mobil dan Motor Pada Kantor Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Dian Arianto, S.H., S.E., M.Kn 
UIB Repository©2019



 26 Universitas Internasional Batam 

i. nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan 

diperbaiki; 

ii. salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki; 

iii. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan; 

iv. salinan akta Jaminan Fidusia. 

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut 

diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan 
13

 

a) Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut: 

(1)  Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 

(2)  Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima 

fidusia; 

(3)  Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. 

(4) Berakhirnya perjanjian pokok (perjanjian kredit, perjanjian 

hutang piutang, dll) 

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-

undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji 

yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk 
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memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur 

cidera janji, adalah batal demi hukum
14

. 

b. Akibat Hukum dari Jaminan Fidusia 

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia 

menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa 

melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat 

menimbulkan kesewenang-wenangan  dari kreditor. Bisa juga karena 

mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full 

sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban 

sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian 

milik kreditor.  

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga 

yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat 

digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek 

fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 

KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman 

perampasan. 

Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi  melakukan 

pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui 

dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
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Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah 

milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di 

kantor fidusia.  

Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat  terjadi mengingat bahwa 

dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu 

butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah 

urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. 

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan 

dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 

Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya 

perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. 

c. Proses Eksekusi dari Jaminan Fidusia 

Bahwa asas perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan 

bahwa perjanjian yang dibuat oleh  pihak-pihak yang bersepakat, akan 

menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas 

utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang 

memberikan  penjaminan fidusia  di bawah tangan tidak dapat dilakukan 

eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan 

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang 

normal hingga turunnya putusan pengadilan.  

Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga 

keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang 

dikandungnya.   Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau 

para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia.  Biaya yang 
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musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan 

dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan 

rasa keadilan semua pihak. 

Namun untuk jaminan yang sudah didaftarkan fidusianya, kreditor 

dapat mendaftarkan jaminan tersebut untuk dieksekusi melaui lelang, di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (badan pelelangan 

umum), mengikuti prosedur-prosedur lelang, serta membayar biaya 

lelang. Kreditur dapat memintakan hak nya sesuai dengan nilai 

pertanggungan yang telah dicantumkan di Akta Fidusia yang telah dibuat 

sebelumnya. Jika didapati pelelangan objek tersebut melebihi dari nilai 

pertanggungan maka kelebihan dari uang tersebut sudah sepantasnya 

menjadi milik debitur atau pemberi fidusia. Proses ini tidak 

membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, menjadikan win-win 

solution untuk kreditur maupun debitur dalam pengurusan eksekusi 

jaminan tersebut. 

 

B. Landasan Yuridis   

1. Landasan Yuridis mengenai Jabatan Notaris 

Notaris memiliki perlindungan yang didukung oleh kententuan 

yuridis yang mana telah diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, undang- undang tersebut mengatur 

khusus mengenai hak-hak, kewajiban, ketentuan-ketentuan yang dimiliki 

oleh setiap Notaris, maupun segala hal yang menyangkut Jabatan Notaris. 
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Aturan mengenai beberapa Kewenangan, Kewajiban dan Larangan,  

Notaris yang terkait dengan pembahasan Laporan Kerja Praktek ini yaitu: 

1. Pasal 9 ayat 1 poin d yang berbunyi : 

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: 

“melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan 

serta kode etik Notaris” 

2. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yangdiharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang.” 

3. Pasal 15 ayat 2 poin a, d, dan e yang berbunyi : 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 
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c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta.” 

4. Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi : 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: 

“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” 

5. Pasal 44 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 

a. “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani 

oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada 

penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan 

dengan menyebutkan alasannya. 

b. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara 

tegas pada akhir Akta.” 

 

Selain diatur didalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Jabatan 

Notaris juga diatur dan dibahas dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris 

Indonesia (I.N.I) yang sebelumnya telah dilangsungkan dan 

ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, yang hingga kini 

menjadi acuan dan panduan Notaris dalam menjalankan tugasnya. 

 

2. Landasan Yuridis mengenai Jaminan Fidusia. 

Jaminan Fidusia  yang menjadi pembahasan penulis juga mempunyai 

landasan hukum yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kutipan beberapa aturan 
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mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembahasan Laporan 

Kerja Praktek ini yaitu : 

1. Pasal 1  yang berbunyi : 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

a. “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. 

b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun yang tidakberwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor 

lainnya. 

c. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. 

d. 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 

yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

atau hipotek. 
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e. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

f. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

Jaminan Fidusia. 

g. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 

dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia 

atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun 

kontinjen. 

h. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau undang-undang. 

i. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian 

atau undang-undang. 

j. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi” 

2. Pasal 5 yang berbunyi : 

a. “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan 

akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta 

Jaminan Fidusia. 

b. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 (satu), dikenakan biaya yang besarnya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” 

3. Pasal 6 yang berbunyi : 

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sekurang-kurangnya memuat : 
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a. “identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

c.  uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 

d. nilai penjaminan; dan 

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” 

4. Pasal 11 yang berbunyi : 

a. “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib 

didaftarkan. 

b. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 

berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.” 

5. Pasal 12 yang berbunyi : 

“Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” 

6. Pasal 13 yang berbunyi : 

a. “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh 

Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan 

pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. 

b. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memuat : 

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

2. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat 

kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia; 

3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 
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4. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia; 

5. nilai penjaminan; dan 

6. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

c. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam 

Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan pendaftaran. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

7. Pasal 14 yang berbunyi :  

a. “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan 

kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada 

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran. 

b. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku 

Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

c. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal 

dicatatnya Jaminan Fidusia dalamBuku Daftar Fidusia.” 

 

Sementara Itu Untuk Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Telah Diatur Kembali Secara 

Khusus Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 
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Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Didalam Peraturan Pemerintah ini 

telah dirangkum dengan jelas mengenai pendaftaran fidusia yang 

sekarang didaftarkan secara online. 
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