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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan

  Di Indonesia mengenal dua jenis lembaga keuangan yaitu Lembaga 

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Kedua jenis lembaga 

keuangan tersebut memiliki peran yang sama yaitu sebagai lembaga 

pembiayaan, dimana peran tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

Indonesia terutama dalam kegiatan berusaha. Hal tersebut mengakibatkan 

lembaga keuangan khususnya Perbankan menduduki bangku yang sangat 

depan dalam dunia perekonomian. Peranan bank yang sangat signifikan 

dalam perekonomian menjadikan Bank sebagai salah satu kunci dalam 

rangka mewujudkan kemajuan ekonomi.  

  Era globalisasi saat ini banyak bermunculan inovasi baru termasuk 

dalam hal jasa pembayaran yang biasanya dikenal dengan nama e-money. 

Munculnya inovasi baru tersebut tentu menyebabkan peranan Bank 

sebagai penyedia jasa pembayaran mengalami penurunan. Namun, 

mengingat jasa utama yang disediakan Bank adalah jasa simpan dan jasa 

pinjam, dan hingga saat ini, belum munculnya lembaga lain yang mampu 

menggantikan Bank dalam menyediakan kedua jasa tersebut kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya keberadaan Lembaga Bank 

dalam masyarakat Indonesia masih sangat dibutuhkan. 

1. Pengertian Bank 
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Kata� “Bank”� berasal� dari� bahasa� italia� yaitu� banco yang artinya 

bangku.2 Istilah bangku tersebut dapat diartikan sebagai tempat 

untuk memberikan layanan kepada nasabah dari kegiatan 

operasionalnya. Seiring dengan berjalannya waktu istilah bangku 

lebih� dikenal� dengan� sebutan� “Bank”,� dimana� sebutan� tersebut 

masih digunakan hingga saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia� (KBBI),� Bank� adalah� “badan� usaha� dibidang� keuangan�

yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama 

memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran� uang.”3 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan 

operasional dibidang keuangan, dan dalam kegiatannya tersebut 

Bank memiliki tiga peran utama yaitu sebagai tempat penyimpanan 

uang, tempat meminjam uang, dan tempat pembayaran uang. 

  Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik 

Indonesia (UURI) Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah 

dengan UURI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (UU 

Perbankan),� “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada�masyarakat� dalam�bentuk� kredit�…”. Dalam memberikan 

jasa simpanan dan jasa pinjaman tersebut, oleh Bank diberlakukan 

2 Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, dan Lucky F Tamengkel F Tamengkel, 

“Analisis�Kredit�Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 4 No.1, (Manado: Universitas Sam 

Ratulangi Manado, 2016), hlm. 2.

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

hlm. 136. 
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sistem bunga. Ketentuan Bunga tersebut berlaku bagi pengguna 

jasa Bank, baik pengguna jasa simpanan yang biasanya disebut 

nasabah, maupun pengguna jasa pinjaman yang biasanya disebut 

Debitur. Ketentuan bunga pada jasa simpanan diberlakukan untuk 

menarik keinginan nasabah untuk menggunakan jasa tersebut. 

Nasabah yang menggunakan jasa simpanan diberikan balasan 

dalam bentuk bunga yang dihitung dari jumlah simpanannya. Dari 

uang yang diberikan nasabah tersebut, kemudian Bank akan 

menyalurkan kembali uang yang diterimanya dalam bentuk kredit 

atau pinjaman kepada Debitur. Dalam kegiatan pemberian kredit 

tersebut, keuntungan Bank diperoleh dari ketentuan Bunga, biaya 

provisi, biaya administrasi dan biaya lainnya yang dibayarkan 

Debitur kepada Bank.  

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank 

  Pasal 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa asas yang 

berlaku bagi perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan 

usahanya adalah asas demokrasi ekonomi serta memberlakukan 

prinsip kehati-hatian. Demokrasi sendiri merupakan sistem 

pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dalam Demokrasi, rakyat 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Negara. Disamping itu, 

pasal� 33� ayat� 1� UUD� 1945� menegaskan� bahwa� “Perekonomian 

disusun� sebagai� usaha� bersama� berdasar� atas� asas� kekeluargaan”.�

Dengan demikian, Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 

menjunjung tinggi kepentingan rakyat, yaitu dengan menerapkan 
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prinsip kehati-hatian agar menghasilkan keuntungan bersama, baik 

bagi Bank itu sendiri maupun masyarakat luas sebagai pengguna 

jasa perbankan. 

Fungsi Bank di Indonesia tercantum dalam Pasal 3 UU 

Perbankan� yang� berbunyi� “Fungsi� utama perbankan Indonesia 

adalah� sebagai� penghimpun�dan� penyalur� dana�masyarakat”.�Dari�

penjelasan diatas dapat terlihat adanya fungsi Bank sebagai agen 

pembangunan perekonomian, hal tersebut dikarenakan dalam usaha 

perbankan, baik masyarakat yang kekurangan dana maupun 

masyarakat yang kelebihan dana dapat memperoleh keuntungan 

secara bersama-sama. Kegiatan usaha Bank dapat meningkatkan 

kemajuan ekonomi suatu Negara, dimana dari kegiatan 

menghimpun dana Bank memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

kelebihan dana dengan menyediakan tempat penyimpanan uang 

yang sekaligus dapat memberikan keuntungan masyarakat dengan 

memberikan bunga simpanan. Selain itu, melalui kegiatan 

memberikan pinjaman, Bank dapat memenuhi kebutuhan keuangan 

masyarakat untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Misalnya 

bagi masyarakat yang kekurangan dana untuk berusaha dapat 

memperoleh pinjaman uang dari bank, dan kemudian ia dapat 

memperoleh keuntungan dari usahanya tersebut. 

Pasal� 4�UU�Perbankan�menjelaskan� “Perbankan�Indonesia�

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 
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stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak.”� Tujuan� perbankan� tersebut� sejalan� dengan� fungsi�

perbankan sebagai agen pembangunan (agent of development.)4

Selain bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi bank dan 

masyarakat, kegiatan perbankan ternyata juga berpengaruh pada 

perekonomian nasional suatu Negara karena pada dasarnya Bank 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Jenis-jenis Bank 

a. Dari Segi Peraturan Perundang-undangan 

  Dari ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU Perbankan 

dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis Bank di Indonesia 

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut 

Pasal 1 angka� 3� menjelaskan� Bank� Umum� adalah� “Bank� yang�

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 1 angka 4 

menjelaskan� bahwa� “BPR� adalah� bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

b. Dari Segi kepemilikannya 

1) Bank Pemerintahan 

4 Neni Sri Imaniyati,  Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 

hlm. 13-14.
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  Bank yang secara keseluruhan maupun sebagian 

dimiliki oleh Negara,5 yaitu : 

a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

b) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

c) Bank Tabungan Negara (BTN) 

d) Bank Mandiri 

e) BPD DKI Jakarta 

f) BPD Jawa Barat 

g) BPD daerah lainnnya 

2) Bank Swasta Nasional6

  Bank yang didirikan oleh pihak swasta, dimana 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pihak swasta 

yang berstatus di dalam negeri, yaitu : 

a) Bank Central Asia (BCA) 

b) Bank Danamon 

c) Bank Lippo 

d) Bank Bumi Putra 

e) BPR Dana Nusantara 

f) dan Bank lainnya 

3) Bank Asing 

5 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 21. 

6Ibid., hlm. 22.
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  Bank yang merupakan cabang dari Kantor pusatnya 

yang berada diluar negeri, dimana kepemilikan berada 

ditangan pihak asing, contohnya : 

a) American Express Bank 

b) City Bank 

c) Standard Chartered Bank 

d) European Asian Bank 

e) Deautsche Bank 

f) dan Bank asing lainnya. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

Menurut Kasmir Bank�dapat�diartikan�sebagai�“lembaga�keuangan�

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk pinjaman serta memberikan jasa-jasa� lainnya.”7 Dari 

pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan utama 

lembaga perbankan adalah mengelola keuangan dengan menyediakan jasa 

simpanan dan jasa pinjam. Dalam menyediakan jasa simpanan maupun 

jasa pinjaman, menuntut adanya suatu kepercayaan, baik kepercayaan dari 

masyarakat kepada bank untuk menggunakan jasa simpanan maupun 

kepercayaan dari bank kepada masyarakat dalam memberikan jasa 

pinjaman. Disamping itu, Salah satu asas yang berlaku dalam dunia 

perbankan yaitu asas kehati-hatian, dengan demikian Bank dalam 

7 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 3. 
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memberikan kepercayaannya kepada masyarakat yaitu dalam memberikan 

pinjaman dalam bentuk kredit wajib berhati-hati dan teliti untuk 

memastikan tidak adanya kerugian bank dikemudian hari.  

   Oleh karena itu, Bank membutuhkan suatu pegangan atau alat 

bukti yang kuat terkait pemberian pinjaman atau kredit tersebut kepada 

masyarakat untuk menghindari kerugian. Pegangan atau alat bukti tersebut 

berkaitan dengan akta autentik yang pada dasarnya memiliki fungsi 

sebagai alat dokumentasi suatu perbuatan hukum, dimana akta autentik 

tersebut dapat membuktikan suatu perbuatan hukum jika dibutuhkan 

dikemudian hari termasuk perbuatan hukum berupa pemberian kredit. 

Dalam dunia perbankan akta autentik yang berfungsi untuk mencatat 

perbuatan hukum berupa pemberian pinjaman tersebut dikenal dengan 

istilah Akta Perjanjian Kredit. 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian atau sering juga disebut dengan istilah persetujuan 

berasal dari bahasa belanda yakni overeenkomst.8 Perjanjian adalah 

hubungan hukum yang terjalin antara dua pihak atau lebih, dimana 

didalamnya terdapat hak pihak tertentu untuk menuntut terpenuhinya 

kewajiban pihak lain sesuai dengan yang telah diperjanjikan.9 Selain itu 

perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu seorang 

berkomitmen kepada orang lain atau antara dua orang tersebut saling 

8 Leli Joko Suryono, Pokok-pokok Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014), hlm. 

43. 

9Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VI, (Jakarta: PT. Intermasa, Ttp, 1979), hlm. 1.  
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berkomitmen mengenai sesuatu.10 Perjanjian dapat juga diartikan 

sebagai komitmen para pihak mengenai sesuatu hal yang harus 

dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.  

Pasal� 1313� KUHPerdata� mengatur� bahwa� “suatu� persetujuan�

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap� satu� orang� lain� atau� lebih.”� Sedangkan� dalam� Pasal� 1320�

mengatur adanya persyaratan untuk menyatakan suatu perjanjian adalah 

sah yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan 

tidak melanggar hukum. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Perjanjian pada intinya merupakan perikatan yang lahir dari 

kesepakatan para pihak mengenai sesuatu hal, dimana hal-hal yang 

telah disepakati tersebut wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukan 

perjanjian. 

Perjanjian sangat penting dalam dunia bisnis, hal tersebut 

dikarenakan dalam kegiatan usaha para pihak melakukan berbagai 

perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan mereka, 

Perjanjian berperan sebagai dasar terjadinya transaksi bisnis dalam 

mengelola harta kekayaan tersebut demi mencapai laba atau 

keuntungan. Contohnya seperti kerja sama, jual beli, pemberian kredit, 

pengangkutan barang, dan lain sebagainya. 

2. Asas-asas Perjanjian 

Asas merupakan dasar lahirnya suatu peraturan atau merupakan 

latar belakang berlakunya suatu ketentuan. Setiap peraturan yang 

10 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XIV, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992),  hlm. 1. 
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berlaku termasuk putusan dari pengadilan mengandung asas-asas yang 

dapat dilihat dari dasar pemikiran dalam menentukan peraturan maupun 

putusan tersebut. Asas-asas yang ada dalam melaksanakan suatu 

perjanjian yaitu sebagai berikut: 

a. Asas Konsensualisme 

Kata� “konsensualisme”� berasal� dari� “concensus”� yang�

artinya perjumpaan kehendak. Perjumpaan kehendak yang 

dimaksud adalah bersatunya keinginan satu pihak dengan pihak 

yang lainnya sehingga memunculkan kata sepakat. Pasal 1320 butir 

(1) KUH Perdata menyebutkan syarat pertama untuk membuat 

suatu perjanjian adalah kesepakatan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan asas konsensualisme ini, suatu 

perjanjian atau perikatan timbul atau dianggap mempunyai 

kekuatan ketika tercapainya komitmen bersama atau disebut 

kesepakatan. Sebagai contoh ketika seseorang hendak menjual Hak 

Atas Tanah miliknya kepada pihak lain, dan pihak lainnya juga 

telah setuju untuk membelinya. Kedua belah pihak tersebut 

kemudian menentukan secara bersama harga transaksi atas jual-beli 

Hak atas tanah tersebut. Meskipun kedua belah pihak belum 

menandatangani perjanjian jual beli, namun sesungguhnya 

perjanjian itu sudah terjadi sejak para pihak menyepakati sesuatu 

hal tersebut.  

b. Asas Kebebasan Berkontrak 
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 Berdasarkan asas ini setiap individu berhak secara hukum 

untuk mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kepada 

siapapun. Setiap individu bebas memilih kepada siapa ia akan 

mengikatkan dirinya. Asas kebebasan berkontrak ini termasuk pada 

kebebasan menentukan isi dari suatu perjanjian yang hendak 

dibuatnya dengan syarat isi dari perjanjian tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku. 

c. Asas Personalia 

“Pada� umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

pengikatan� atau� perjanjian� selain� untuk� dirinya� sendiri”.� Bunyi�

pasal 1315 KUHPerdata tersebut berisi asas personalia, dimana 

suatu perjanjian yang dibuat hanya berkaitan dengan seseorang 

pribadi sendiri sebagai pihak yang bertindak untuk dirinya 

sendiri.11

d. Asas Itikad Baik 

Berdasarkan� pasal� 1338� ayat� (3)� KUHPerdata� “perjanjian�

itu� harus� dilakukan� dengan� itikad� baik”.� � Asas� itikad� baik� yang�

dimaksud adalah suatu perjanjian hendaknya dibuat dengan sebab 

yang baik dan pantas, tidak untuk mengakibatkan kerugian pihak 

lain atau hanya menguntungkan dirinya sendiri. Suatu perjanjian 

hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma 

dalam masyarakat terutama norma keadilan, norma kepatutan dan 

11 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 14-15.
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norma kesusilaan. Suatu perjanjian hendaknya dilaksanakan 

dengan sewajarnya sesuai dengan budaya masyarakat. 

e. Asas Pacta Sunt Servanda

 Peraturan yang memberlakukan asas Pacta Sunt Servanda

adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai 

berikut� “Semua�perjanjian�yang�dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang�bagi�mereka�yang�membuatnya”.�Dari�bunyi�pasal�

tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua pihak 

bebas membuat perjanjian apa saja yang diinginkan. Namun 

perjanjian akan berlaku jika dibuat secara sah sesuai dengan pasal 

1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sah suatu 

perjanjian. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya 

tersebut, maka perjanjian akan berlaku seperti undang-undang dan 

bersifat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika dikemudian 

hari para pihak tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati, 

maka para pihak dapat dituntut dengan alasan adanya ingkar janji 

(wanprestasi).

3. Syarat Sah Perjanjian 

Ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu perjanjian akan berlaku dan memiliki 

kekuatan hukum apabila memenuhi empat syarat dibawah ini yaitu:

“Supaya� terjadi� persetujuan� yang� sah,� perlu� dipenuhi� empat�

syarat;  

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  
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2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3. suatu pokok persoalan tertentu;  

4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Syarat yang pertama dan kedua menyangkut para pihak yang 

melakukan perjanjian, biasanya kedua syarat pertama itu disebut 

syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat 

merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal yang diperjanjikan, 

biasanya disebut syarat objektif. Selanjutnya keempat syarat sah 

perjanjian diatas akan dipaparkan lebih rinci dengan penjelasan 

dibawah ini: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

 Syarat ini sejalan dengan asas konsensualisme dan 

merupakan syarat paling dasar dan utama dalam membuat 

sebuah perjanjian. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan 

dari sekurang-kurangnya dua pihak yang saling menyatukan 

kehendaknya akan melahirkan suatu perjanjian. Kesepakatan 

berarti adanya kesamaan antara keinginan pihak yang satu 

dengan yang lainnya mengenai suatu hal tertentu. Kesepakatan 

merupakan hal utama dan sangat diperlukan untuk menghasilkan 

suatu perjanjian yang mengikat para pihak. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

 Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan para pihak. Dalam melakukan segala perbuatan 

hukum termasuk perjanjian diperlukan pihak-pihak yang 
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sungguh-sungguh mengerti dan dapat bertanggungjawab atas 

apa yang telah ia lakukan atau perjanjikan kepada pihak lain. 

Syarat kedua dalam membuat perjanjian ini menuntut adanya 

kewenangan dan kemampuan para pihak untuk melakukan suatu 

perjanjian. Kecapakan menurut hukum perdata diatur dalam 

pasal 1330 KUHPerdata� yaitu� berbunyi� sebagai� berikut� “Yang 

tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang 

belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. 

perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan 

undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh 

undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”�

c. Suatu pokok persoalan tertentu 

 Hal yang mengikat para pihak dalam sebuah perjanjian 

adalah prestasi yang merupakan pokok perjanjian yang 

disepakati� para� pihak.� “Dalam� prestasi� ada suatu kewajiban 

untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak 

melakukan� sesuatu.”12 Syarat ini mengatur bahwa dalam suatu 

perjanjian harus ditentukan secara jelas apa jenis dari suatu 

perjanjian beserta isinya, selain itu harus ditentukan secara jelas 

hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat. 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang 

 Para pihak wajib memastikan sebab dari lahirnya suatu 

perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan atau tidak 

12Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 17. 
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terlarang. Suatu sebab yang tidak terlarang diatur dalam Pasal 

1337�KUHPerdata� yang�berbunyi� sebagai�berikut�“Suatu sebab 

adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang 

atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan 

ketertiban�umum.”

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan 

Kedudukan Bank sangat penting dalam perekonomian masyarakat. 

Kegiatan usaha bank yang dijalankan secara tidak benar selain dapat 

menyebabkan kerugian bank itu sendiri juga dapat menyebabkan kerugian 

masyarakat lain. Contohnya apabila Bank tidak menerima pembayaran 

kembali pinjaman-pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dan 

menyebabkan bank mengalami bankrupt, maka hal tersebut dapat turut 

menyebabkan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank yang sama 

tidak dapat menarik kembali uangnya. Oleh karena itu, dalam memberikan 

pinjaman uang atau kredit, Bank wajib memastikan bahwa uang yang 

dipinjamkan tersebut dapat dibayar kembali dikemudian hari sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan.  

   Apabila janji pembayaran kembali dari debitur hanya dalam bentuk 

pernyataan semata, maka sesungguhnya kepastian tersebut belum 

terwujud. Maka dari itu, Bank dalam memberikan pinjaman membutuhkan 

adanya jaminan dari Debitur yang diberikan dari harta kekayaan yang 

dimilikinya. Jaminan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran kredit 
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apabila dikemudian hari debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada 

Bank sesuai dengan yang dijanjikan.  

1. Pengertian Jaminan 

Asal�mula�kata�“jaminan”�adalah�zekerheid atau catie yang artinya 

kepastian. Keberadaan jaminan pada dasarnya adalah sebagai suatu 

kepastian yang diserahkan penjamin atas apa yang telah ia janjikan. 

Dalam hal ini, jaminan mencakup kepastian seorang debitur untuk 

melakukan pembayaran kembali atas uang yang ia pinjam dari kreditur. 

Jaminan sering juga disebut dengan istilah agunan. Menurut pasal 1 

angka� 23� UU� Perbankan� “jaminan� tambahan� diserahkan� nasabah�

debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau 

pembiayaan� berdasarkan� prinsip� syariah.”� � Dari� ketentuan� tersebut�

terlihat adanya tujuan dari penyerahan jaminan dari debitur kepada 

kreditur, yaitu demi mendapatkan pinjaman uang atau fasilitas kredit. 

Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan diberikan debitur 

kepada kreditur dalam rangka menimbulkan keyakinan bahwa debitur 

akan memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya yang lahir dari suatu 

perjanjian kredit.13 Sesungguhnya debitur memiliki suatu kepentingan 

untuk meyakinkan kreditur bahwa ia akan melunasi kredit yang 

diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk 

menimbulkan keyakinan tersebut Debitur� menyerahkan� “jaminan”.�

Suatu jaminan dapat digunakan apabila menurut penilaian kreditur, 

jaminan tersebut dapat mengembalikan sejumlah dana yang ia serahkan 

13Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: 

Liberty, 2004), hlm. 50. 
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kepada debitur jika dikemudian hari debitur tidak bersedia melunasi 

sisa utangnya. 

2. Jenis-jenis Jaminan 

a. Jenis jaminan menurut lahirnya  

1) Jaminan yang lahir dari undang-undang  

 Jaminan yang diberikan oleh undang-undang termuat dalam 

pasal�1131�KUHPerdata�yang�berbunyi�“Segala barang-barang 

bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-

perikatan�perorangan�debitur�itu.”

2) Jaminan yang lahir karena perjanjian 

 Jaminan yang diberikan secara khusus oleh debitur kepada 

kreditur tertentu dengan melalui suatu perjanjian penjaminan. 

Jaminan jenis ini lahir karena kesepakatan antara debitur 

dengan kreditur. 

3) Jenis jaminan menurut objeknya 

a) Jaminan Umum 

 Jaminan yang secara umum dimiliki oleh semua 

kreditur dari seorang debitur. Jaminan umum ini 

berkaitan dengan Pasal 1131 -1132 KUHPerdata dimana 

segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas 

utangnya. Menurut hukum kepailitan apabila debitur 

mengalami pailit, maka jaminan umum akan dijual atau 

dikonversi menjadi uang untuk melunasi utang-utangnya. 
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b) Jaminan khusus 

 Jaminan kepada kreditur selain berwujud harta 

kekayaan juga dapat berwujud jaminan dari pribadi 

seseorang, jaminan jenis ini biasanya dari pihak ketiga 

yang memiliki hubungan tertenu dengan debitur. 

Jaminan ini dikenal dengan sebutan jaminan perorangan 

(borgtocht). Sistem pelaksanaan jaminan ini adalah 

apabila debitur tidak lagi mampu melunasi utangnya 

maka kewajiban pembayaran akan jatuh kepada pihak 

ketiga yang menjanjikan dirinya sebagai penjamin utang 

debitur tersebut. 

4) Jenis jaminan menurut hukum yang berlaku 

a) Jaminan materiil (Jaminan Kebendaan) 

  Jaminan materiil atau jaminan kebendaan ada 

jaminan yang objeknya merupakan benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak milik debitur, dimana atas benda 

tersebut memiliki nilai tertentu. Penjaminan atas benda 

bergerak maupun benda tak bergerak tersebut menimbulkan 

hak kreditur untuk didahulukan pembayaran uangnya dari 

hasil penjualan benda-benda yang telah dijaminkan secara 

khusus kepadanya. Sifat dari jaminan kebendaan adalah 

melekat pada benda tersebut dimana pun benda tersebut 

berada, dengan kata lain sifat dari jaminan kebendaan 
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adalah melekat pada objek jaminan tidak tergantung pada 

subjek atau pemiliknya.  

Jaminan materiil (kebendaan) terdiri dari: 

i. Gadai 

ii. Hipotek 

iii. Hak Tanggungan 

iv. Jaminan Fidusia

v. Borg

vi. Tanggung-menanggung 

vii. Perjanjian garansi 

b) Jaminan imateriil (Jaminan perorangan) 

  Prof. Soebekti, S.H. mengartikan jaminan 

perorangan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan 

pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut, pihak ketiga 

menjamin terpenuhi kewajiban debitur tertentu.14 Dari 

penjelasan tersebut jaminan perorangan berarti jaminan yang 

melekat pada diri seseorang. Seseorang yang dimaksud pada 

umumnya dari pihak ketiga. Pihak ketiga menjamin utang 

dari debitur tersebut. Oleh karena itu, jika debitur tidak dapat 

melunasi utangnya maka pihak ketiga yang memberikan 

jaminan perorangan berkewajiban melunasi utang debitur 

tersebut dengan menggunakan harta kekayaannya. 

14Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.15. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia 

a. Pengertian Jaminan Fidusia 

 Jaminan Fidusia diatur secara khusus dalam Undang-

undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UU 

Fidusia),� dalam� pasal� 1� angka� 1� menjelaskan� “Fidusia� adalah�

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut� tetap� dalam�penguasaan� pemilik� benda.”�Kemudain� pada�

pasal 1 angka 2 UU Fidusia menjelaskan arti dari jaminan fidusia 

yaitu� “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�kreditur�lainnya.”

 Dari kedua ketentuan tersebut sama-sama menegaskan 

bahwa dalam penjaminan fidusia benda penyerahan jaminan 

dilakukan dengan mengutamakan kepercayaaan, hal tersebut 

dikarenakan penguasaan terhadap benda jaminan fidusia tetap 

berada pada penjaminnya atau pemberi fidusia. Melalui jaminan 

fidusia ini yang menjadi pegang bagi penerima jaminan fidusia 
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hanya surat bukti kepemilikan. Contohnya jika jaminan fidusia 

yang diserahkan adalah mesin maka bukti kepemilikannya dari 

berupa invoice, surat pemesanan, dan bukti penerimaan mesinnya. 

Bukti kepemilikan tersebut menjadi disimpan oleh penerima 

jaminan (Kreditur) sampai pembayaran kredit oleh debitur telah 

selesai atau lunas. 

b. Sifat Jaminan Fidusia 

1) Menurut pasal 4 UU Fidusia, perjanjian jaminan fidusia 

bersifat�accesoir,�yaitu�“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian 

ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban� bagi� para� pihak� untuk� memenuhi� suatu� prestasi.”�

Jika dilihat dari proses pemberian kredit dari Bank, Perjanjian 

pokok yang dimaksud adalah Perjanjian Kredit sedangkan 

jaminan fidusia merupakan perjanjian yang timbul dari 

perjanjian kredit tersebut dalam rangka memenuhi kewajiban 

pembayaran utang. 

2) Bersifat droit de suit, artinya jaminan fidusia selalu berlekatan 

pada benda yang dibebankan jaminan fidusia tersebut. Melalui 

persetujuan Bank, Jaminan kredit berkemungkinan untuk 

alihkan kepada pihak lain. Dengan berlakunya sifat ini, 

meskipun benda jaminan  fidusia dialihkan kepada pihak lain, 

pengikatan sebagai jaminan fidusia yang telah dilakukan tetap 

melekat pada benda tersebut. 
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3) Menyediakan hak preferensi atau hak untuk didahulukan. 

Maksud dari hak preferensi adalah penerima fidusia dapat 

menerima pelunasan utang lebih dahulu daripada kreditur 

lainnya, khusus terhadap hasil penjualan benda yang 

dijaminkan kepada kreditur tersebut. 

4) Mempunyai sifat spesialitas dan publisitas 

Sifat spesialitas berarti jaminan fidusia hanya dapat 

dilaksanakan terhadap barang-barang yang tercatat atas nama 

orang tertentu. Sedangkan bersifat publisitas berarti jaminan 

fidusia dipublikasikan dengan cara pendaftaran jaminan fidusia 

kepada instansi pemerintahan yang berwenang. 

5) Memiliki kekuatan eksekutorial 

Jaminan fidusia memberikan kewenangan bagi penerima 

fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang 

dibebankan jaminan fidusia. Kekuatan eksekutorial diberikan 

agar penerima fidusia dapat melakukan pelelangan terhadap 

benda jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya 

dalam pelunasan utang. 

2. Pembebanan Jaminan Fidusia 

  Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU 

Fidusia yaitu berbunyi : 

“(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan 

akta   
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notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan 

Fidusia. 

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana 

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

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

  Dari ketentuan tersebut pembebanan jaminan fidusia 

dilakukan dengan menggunakan akta notaris yang isinya diatur 

dalam pasal 6 UUF yang berbunyi: 

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. Identitas penerima dan pemberi fidusia 

b. Hutang yang dijaminkan dengan fidusia 

c. Benda atau objek jaminan fidusia 

d. Nilai penjaminan 

e. Nilai�asli�benda�yang�menjadi�objek�jaminan�fidusia.”

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

  Pendaftaran fidusia diatur dalam pasal 11 ayat (1) UU 

Fidusia� yang� berbunyi� “Benda yang dibebani dengan Jaminan 

Fidusia� wajib� didaftarkan.”� Pendaftaran fidusia menurut pasal 12 

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pada pasal 

13�UU�Fidusia�mengatur�bahwa�“Permohonan pendaftaran Jaminan 

Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya 

dengan� melampirkan� pernyataan� pendaftaran� Jaminan� Fidusia.”�

Ria Agustini. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Mesin Industri 
yang Mengalami Kerusakan atau Penurunan Nilai, 2019. 
UIB Repository©2019



37

Universitas Internasional Batam 

Setelah pendaftaran berhasil dilakukan akan diterbitkan sertifikat 

jaminan fidusia yang tercantum kata-kata� “Demi� Keadilan�

Berdasarkan� Ketuhanan� Yang� Maha� Esa”.� Kalimat� tersebut�

melahirkan kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia. 

Selanjutnya tata cara pendaftaran fidusia diatur secara khusus 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia. 

4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia 

  Jaminan Fidusia yang dimiliki seorang kreditur dapat 

dialihkan kepada pihak lain berdasarkan pasal 19 UU Fidusia yang 

mengatur bahwa : 

“(1)� Pengalihan� hak� atas� piutang� yang� dijamin� dengan� fidusia�

mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban 

penerima fidusia kepada kreditur baru. 

(2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru 

kepada�Kantor�Pendaftaran�Fidusia.”

 Pengalihan piutang yang melekat jaminan fidusia dapat dilakukan 

dengan perjanjian baik secara bawah tangan maupun akta notaris. 

Dengan adanya ketentuan diatas terhadap pengalihan yang 

dimaksud dilakukan pendaftarannya oleh kreditur baru. 

  Terhadap jaminan fidusia selain dapat dilakukan 

pengalihan, juga dapat terjadi penghapusan. Pasal 25 UU Fidusia 
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mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia dan sekaligus 

menjelaskan 3 (tiga) sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu: 

a. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : 

1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 

2) pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; 

atau

3) musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

b. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak 

menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf b. 

c. Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran 

Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan 

mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya 

Benda�yang�menjadi�objek�Jaminan�Fidusia�tersebut.”

5. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia 

  Title eksekutorial berupa irah-irah� “Demi Keadilan 

Berdasarkan� Ketuhanan� Yang�Maha� Esa” merupakan hal paling 

dasar untuk mengetahui ada atau tidak kekuatan eksekutorial. Pada 

umumnya kekuatan eksekutorial berada pada pelaksanaan putusan 

hakim yang bersifat memaksa, Namun sebenarnya kekuatan 

eksekutorial memiliki cakupan yang lebih luas yaitu kekuatan 

eksekutorial yang berada pada benda jaminan baik itu Hak 

Tanggungan, Gadai, maupun Fidusia. Eksekusi terhadap benda 
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jaminan dapat terjadi apabila hak kreditur atas kewajiban 

berprestasi debitur dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi. Dengan 

kata lain, jika debitur tidak melaksanakan janjinya yaitu 

pembayaran kembali uang yang dipinjam, maka kreditur berhak 

untuk menuntut pelunasan utang debitur dari harta kekayaan 

debitur yang dijaminkan. 

  Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan kebendaan tersebut 

pada umumnya dengan berdasarkan suatu sertifikat yang tercantum 

irah-irah� “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Sertifikat tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan 

masing-masing lembaga jaminan tersebut dan dikeluarkan oleh 

instansi pemerintah yang berwewenang untuk itu. Eksekusi 

terhadap jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia 

yaitu�“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara 
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demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

para�pihak.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan 

fidusia dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 

1. Eksekusi melalui putusan pengadilan 

2. Eksekusi melalu pelelangan umum 

3. Eksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan harga 

yang disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.
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