A. Pendahuluan

merupakan jaminan kebendaan dan atau

Kegiatan

perekonomian

terus

berupa janji penanggungan utang sehingga

berlangsung di manapun dan oleh siapapun

merupakan jaminan perorangan. Jaminan

sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan

kebendaan memberikan hak kebendaannya

hukum privat atau publik, bahkan oleh

kepada pemegang jaminan.

gabungan orang yang bukan badan hukum

Berbagai lembaga keuangan, terutama

sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa

bank

kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun

pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan

sebagai bagian dari upaya peningkatan

perekonomian

perekonomian negara. Salah satu faktor

pinjaman uang antara lain dalam bentuk

yang

untuk

kredit perbankan. Jasa perbankan memiliki

menjalankan dan mengembangkan suatu

peranan yang besar dalam mendorong

usaha ekonomi tersebut adalah dana atau

perekonomian nasional.

menjadi

modal

penting

uang. Dana atau uang yang dibutuhkan
guna

pelaksanaan

usaha

dapat

pinjaman

dan

pengembangan

diperoleh

atau

kredit

konvensional,

telah

membantu

dengan

memberikan

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh
bank diberikan kepada siapa saja yang

dengan

cara

memiliki

kemampuan

melalui

jasa

kembali

dengan

untuk

syarat

membayar

melalui

suatu

perbankan. Bagi kalangan pengusaha dan

perjanjian utang piutang di antara kreditur

atau

pelaku

usaha,

pinjam

meminjam

dan debitur.1 Perjanjian kredit yang dibuat

kegiatan

yang

mewarnai

oleh bank kepada debitur merupakan salah

dinamika pengembangan usaha. Kegiatan

satu aspek yang sangat penting dalam

pinjam meminjam uang adalah kegiatan

pemberian

yang telah dilakukan sejak lama dalam

merupakan

kehidupan

debitur

merupakan

masyarakat

yang

telah

kredit.
ikatan

yang

Perjanjian
antara

isinya

kredit

kreditur

dan

menentukan

dan

mengenal uang sebagai alat pembayaran.

mengatur hak dan kewajiban kedua belah

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang

pihak

yang

terjadi

dengan

pemberian

masyarakat

dapat

kredit. Perjanjian kredit dalam Undang-

umumnya

sering

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

utang oleh pihak peminjam kepada pihak

Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kitab

diperhatikan

di

sehubungan

bahwa

pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat
berupa

barang

(benda)

sehingga

1

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan
Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1
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Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada

yang berupa perjanjian pinjam meminjam

pengaturannya

secara

atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada

pada

perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian

umumnya yang terjadi pada setiap bank

pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat

adalah setiap debitur yang meminjam uang

berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti

di bank harus mengajukan permohonan

perjanjian

kredit yang diajukan secara tertulis kepada

pokok berakhir, maka perjanjian jaminan

pihak bank, tanpa harus melihat berapa

juga

jumlah kredit yang diminta.2

perjanjian

tertulis

atau

Jasa

apakah
lisan,

dibuat

akan

perbankan

tetapi

dalam

membantu

bidang

perekonomian

bukanlah

resiko.

Resiko

yang

tanpa

pokoknya.

akan

berakhir
jaminan

Apabila
atau

perjanjian

hapus.

adalah

Sifat

merupakan

perjanjian asesor (accessoir). Perjanjian
jaminan merupakan perjanjian khusus yang

di

dibuat oleh kreditur dengan debitur atau

terutama

pihak ketiga yang membuat suatu janji

menyangkut pemberian kredit. Pemberian

dengan mengikatkan benda tertentu atau

kredit oleh bank pada dasarnya harus

kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan

dilandasi keyakinan bank atas kemampuan

memberikan

dan kesanggupan debitur untuk melunasi

hukum

utangnya.

pelaksanaan perjanjian pokok.3

kalangan

usaha

perbankan

keamanan

dan

pengembalian

kepastian

kredit

atau

adalah

merupakan

bagi

keamanan

Terhadap benda milik debitur yang

kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan

dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda

utang

bergerak

sarana

Jaminan

justru

terjadi

perlindungan
debitur

atau

pelaksanaan

suatu

dan

bisa

pula

benda

tidak

prestasi oleh debitur atau oleh penjamin

bergerak atau benda tetap. Apabila yang

debitur. Keberadaan jaminan merupakan

dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak

persyaratan untuk memperkecil resiko bank

bergerak atau benda tetap, maka ketentuan

dalam menyalurkan kredit.

undang-undang menetapkan pembebanan

Terhadap barang atau benda milik

atau pengikatannya menggunakan Hipotik

debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat

atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila

perjanjian pembebanannya yang disebut

yang dijadikan obyek jaminan itu adalah

perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini

benda bergerak, maka pengikatannya bisa

timbul karena adanya perjanjian pokok,
3

2
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Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan
Azas Pemisahan Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hlm. 236

3

memakai

Gadai

atau

Adanya

Perjanjian kredit yang terjadi antara

pembagian benda-benda menjadi benda

pihak bank dengan pihak debitur dalam

bergerak dan tidak bergerak, membawa

prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai

konsekuensi berbedanya lembaga jaminan

dengan keinginan para pihak. Perjanjian

yang digunakan atau diterapkan, ketika

kredit tersebut dapat menimbulkan masalah

bendabenda

yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang

tersebut

Fidusia.

dijadikan

jaminan

utang.

diberikan oleh pihak debitur kepada pihak

Benda yang dijadikan jaminan kredit

bank terutama pada benda jaminan seperti

pada bank, di samping jaminan benda tidak

kendaraan bermotor, peralatan mesin yang

bergerak seperti tanah, bangunan, kapal

dibebani jaminan fidusia ternyata musnah

berukuran 20 meter kubik ke atas, kereta

dan nilai dari benda bergerak tersebut

api termasuk mesin pabrik yang melekat

setiap tahun akan menyusut. Musnahnya

dengan tanah juga jaminan benda bergerak

benda jaminan dapat disebabkan karena

seperti

terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

kendaraan

bermotor.

Meskipun

demikian, pada umumnya benda bergerak

Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor

yang digunakan sebagai jaminan kredit.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Terkait

mengatur sebagai berikut :

dengan

digunakan

benda

sebagai

bergerak

jaminan,

yang

umumnya

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal

debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin

sebagai berikut :

menguasai

a. Hapusnya

bendanya

menjalankan

digunakan

untuk

usaha

atau

kegiatan

aktivitasnya. Dengan demikian, menurut
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992
tentang

Jaminan

jaminannya
fidusia

Fidusia,

adalah

dilakukan

fidusia.

melalui

lembaga
Pemberian

yang

dijamin

dengan fidusia;
b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia
oleh penerima Fidusia; atau
c. Musnahnya Benda yang menjadi
Objek Jaminan Fidusia.

yang

2. Musnahnya Benda yang menjadi objek

disebut dengan ”Constitutum Prossesorium”

Jaminan Fidusia tidak menghapuskan

(penyerahan

klaim asuransi sebagaimana dimaksud

kepemilikan

proses

utang

benda

tanpa

menyerahkan fisik bendanya).4

dalam Pasal 10 huruf b.
Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor

4

Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis,
Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Munir
Fuady I), Hlm. 152

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
mengatur tentang pengecualian terhadap

4

pembebanan jaminan atas benda atau

menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk

piutang yang diperoleh dengan perjanjian

dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan

jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu

mungkin

Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi,

perkembangan suatu aturan hukum tertentu

dalam hal benda yang menjadi objek

pada masa mendatang. Penelitian hukum

Jaminan Fidusia diasuransikan.

doktrinal

juga

mencakup

adalah

prediksi

penelitian

berbasis

Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang

kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

bahan hukum primer dan bahan hukum

Fidusia tersebut di atas, maka tidak jelas

sekunder.5

atau adanya kekaburan pengaturan tentang

Untuk menentukan bahan hukum yang

indikator musnahnya jaminan fidusia dan

akan digunakan pada penelitian doktrinal

lebih

ketidakjelasan

atau normatif disesuaikan dengan tipe

pengaturan tentang tanggung jawab pihak-

pendekatan yang akan dipakai, dalam

pihak dalam perjanjian khususnya dalam

penelitian ini tipe pendekatan yang akan

hal perjanjian kredit di bank. Selain itu, tidak

dipakai yaitu tipe pendekatan undang-

jelas perlindungan hukum bagi para pihak

undang (statute

karena musnahnya jaminan fidusia.

pendekatan

lanjut

juga

terjadi

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam
penelitian

ini

fokus

penelitian

dan

menelaah

approach)

yaitu

dilakukan

dengan

yang
semua

undang-undang

dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu

pembahasan pada Tanggungjawab Debitur

hukum yang sedang ditangani.

Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang

Bahan

Musnah Dalam Perjanjian Kredit Dengan

penelitian ini yaitu :

Pihak Bank dan Upaya Penyelesaiannya.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan

hukum

yang

digunakan

dalam

hukum yang bersifat autoritatif artinya
B. Metode Penelitian

mempunyai otoritas yang terdiri dari

Dalam penelitian ini jenis penelitian

Perundang-Undangan,

yang digunakan adalah penelitian doktrinal
atau

normatif,

yaitu

penelitian

atau

yang

risalah

dalam

Perundang-undangan

bertujuan untuk memberikan eksposisi yang

catatan
dan

resmi

Peraturan
putusan-

putusan hakim.6 Dalam penelitian ini

bersifat sistematis mengenai aturan hukum
yang mengatur bidang hukum tertentu,
menganalisis

hubungan

hukum

satu

yang

antara

dengan

yang

5

aturan
lain,

6

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2012,
Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta, Sinar
Grafika, Hlm 11
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum,
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bahan hukum primer yang dikgunakan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan

1. Tanggungjawab Debitur Terhadap
Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah
Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pihak
Bank

merupakan dokumen-dokumen resmi.

Istilah Fidusia berasal dari kata ”fides”

Publikasi tentang hukum meliputi buku-

yang

buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan

hukum yang terjadi antara kreditur dengan

artikel serta bahan dari media internet

debitur merupakan hubungan hukum yang

dan

berdasarkan

sumber

lainnya

yang

memiliki

berarti

kepercayaan.

atas

Hubungan

kepercayaan.

Istilah

korelasi untuk mendukung penelitian ini.

fidusia sudah lama dikenal dalam bahasa

Bahan hukum yang telah diperoleh

Indonesia dan merupakan istilah resmi

dalam penelitian ini, akan dianalisa dengan

dalam dunia hukum di Indonesia. Undang-

menggunakan teknik analisa deduksi yaitu

Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juga

teknik

menggunakan

analisa

yang

berpangkal

dari

istilah

”fidusia”.

Namun

pengajuan premis mayor yang kemudian

terkadang, untuk fidusia ini juga dikenal

diajukan premis minor, kemudian dari kedua

dengan

premis tersebut ditarik suatu kesimpulan

Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi

atau conclusion.7 Pada penelitian ini yang

Belandanya

merupakan premis mayor adalah aturan

Fiduciare Eigendom Overdracht, sedangkan

hukum undang-undang, sedangkan premis

dalam bahasa Inggrisnya sering disebut

minor adalah fakta hukumnya kemudian

dengan

dapat

Ownership.8

ditarik

mendapatkan

suatu
jawaban

masalah.

konklusi
atas

guna

rumusan

istilah

”Penyerahan
sering

istilah

Hak

disebut

Fiduciary

Milik

dengan

Transfer

of

Jaminan fidusia ini lahir karena adanya
kebutuhan

dalam

praktek

untuk

menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa
penyerahan barang secara fisik. Mengingat
lembaga

gadai

mensyaratkan

adanya

penyerahan benda maka dicarikanlah jalan
untuk dapat menjaminkan barang bergerak
C. Pembahasan

tanpa penyerahan fisik barang tersebut.

8
7

Ibid, Hlm 47

Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, Hlm. 3.
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Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk

Pada Pasal 1 butir (1) “Fidusia adalah

memenuhi

praktek

pengalihan hak kepemilikan suatu benda

tersebut yaitu dengan jalan pemberian

atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini akhirnya

bahwa benda yang hak kepemilikannya

diterima dalam praktek dan diakui oleh

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

yurisprudensi, baik di Belanda maupun di

pemilik benda”

Indonesia.9

Pada Pasal 1 butir 2 ”Jaminan Fidusia

kepentingan

dalam

Rekayasa hukum tersebut dilakukan
lewat

bentuk

globalnya

yang

disebut

adalah hak jaminan atas benda benda
bergerak baik yang berwujud maupun tidak

Posessorium"

berwujud

benda

tanpa

khususnya bangunan yang tidak dapat

menyerahkan fisik benda sama sekali).

dibebani hak tanggungan sebagaimana

Agar sahnya peralihan hak dalam kontruksi

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4

hukum

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

dengan

"Constitutum

(penyerahan

kepemilikan

tentang

fidusia

ini,

haruslah

dan

benda

tidak

bergerak

memenuhi syarat-syarat antara lain :

tetap berada dalam penguasaan Pemberi

a. terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

b. adanya titel untuk suatu peralihan hak

utang

c. adanya kewenangan untuk menguasai

kedudukan

tertentu,

benda dari orang yang menyerahkan

Penerima

benda

lainnya”.

yang

yang
Fidusia

memberikan

diutamakan

kepada

terhadap

kreditur

d. cara tertentu untuk penyerahan yaitu

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka

dengan cara constitutum posessorium

unsur-unsur fidusia dalam upaya pemberian

bagi benda bergerak yang berwujud,

hak jaminan kepada kreditur dengan tujuan:

atau

a. Sebagai agunan

dengan

cessie

untuk

hutang

piutang.10

Sebagai agunan menunjuk ciri umum

Berkaitan dengan Fidusia dan Jaminan

dari hak jaminan, bahwa pengalihan hak

Fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 42

milik

Tahun

diperuntukkan

1999

tentang

Jaminan

Fidusia

terhadap

suatu
sebagai

benda
agunan

hanya
atau

memberikan pengertian mengenai masing-

jaminan kredit, konsepsi pengalihan hak

masing tersebut :

milik dengan kepcrcayaan dalam jaminan
fidusia,

9

10

Ibid.
Ibid, Hlm. 4

adalah

mcmbcrikan

semata-mata
jaminan

untuk

kepastian

7

pengembalian kredit, sebagai perlindungan

yang

bagi keamanan kreditur. Memang apabila

merupakan perjanjian ikutan dari suatu

dilihat

perjanjian

lebih

jauh

terhadap

konstruksi

menyatakan
pokok

:

”Jaminan

yang

Fidusia

menimbulkan

jaminan fidusia akan membingungkan dan

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi

dapat menimbulkan salah tafsir apabila

suatu prestasi. Sedangkan ciri perjanjian

dikaitkan dengan unsur dari pengertian

tambahan (accessoir) adalah perjanjian

fidusia tentang ”pengalihan hak milik” yang

tersebut

sering ditafsirkan bahwa penerima jaminan

kemudian berakhirnya adalah tergantung

fidusia semestinya menjadi pemilik atas

pada berakhirnya perjanjian pokoknya.

benda yang bersangkutan. Apabila ditinjau

c. Memberikan

tidak

dapat

berdiri

sendiri,

kedudukan

yang

lebih jauh riwayat sebenarnya merupakan

diutamakan kepada penerima fidusia

penyelundupan atas ketentuan gadai yang

terhadap kreditur lain dari pelunasan

diatur

atau

pada

Pasal

1152

ayat

(1)

kewajiban

debitur

(pemberi

KUHPerdata untuk membedakan dari gadai

jaminan fidusia).

berdasarkan

hukum

Unsur ini menunjukkan bahwa kreditur

jaminan. Karena hukum merupakan suatu

penerima fidusia akan mempunyai posisi

sistem yang tidak memungkinkan untuk

lebih

adanya pertentangan sehingga digunakan

penagihan, demikian pula apabila terjadi

istilah

eksekusi terhadap benda jaminan fidusia,

kebutuhan

pengalihan

praktek

hak

milik

untuk

baik

di

depan

hukum

dalam

membedakan dengan gadai.

maka kedudukannya lebih diutamakan atau

b. Untuk kepentingan pelunasan tertentu

didahulukan

daripada

kreditur

lainnya

Unsur ini menunjuk pada penjelasan

dalam mengambil pelunasan piutangnya

bahwa pemberian jaminan fidusia memiliki

atas hasil eksekusi dari benda jaminan

tujuan yang sama dengan jaminan lainnya

fidusia.

yaitu untuk jaminan agar debitur memenuhi

preferen.

kewajibannya yaitu dalam pelunasan utang

Hal

Dalam

demikian
praktek

dinamakan
perkreditan

hak
yang

tertentu. Dengan demikian terlihat bahwa

sesungguhnya,

perjanjian pokoknya adalah hutang piutang

merupakan hal yang sangat diutamakan

dan

oleh bank daripada sekedar jaminan berupa

perjanjian

pemberian

jaminan

ternyata

jaminan

fidusianya sebagai perjanjian tambahan

keyakinan

(accessoir). Hal tersebut ditegaskan dalam

membayar kembali kredit tersebut. Bank

Pasal 4 Undang- Undang Jaminan Fidusia

dalam

bahwa
rangka

debiturnya

akan

mengamankan

8

kepentingannya

tidak

bagian Penjelasan dari Undang-Undang

dilarang untuk meminta jaminan kepada

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

pihak debitur, hal tersebut mempunyai

Fidusia, hal tersebut disebabkan karena

dasar

hak kepemilikan atas benda tersebut telah

hukum

selaku

yang

kreditur

sangat

kuat

sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan

beralih

kepada

penerima

Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa

(constitutum poosessorium).

fidusia

seluruh harta kekayaan debitur merupakan

Resiko lain yang dapat terjadi adalah

jaminan bagi pelunasan piutang seluruh

dengan musnahnya barang jaminan. Dalam

krediturnya. Dengan demikian, maka hampir

peraturan yang mengatur tentang fidusia,

setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva

tidak ditemukan defenisi dalam aturan

pribadi dapat digunakan sebagai jaminan

tersebut tentang istilah ”musnahnya” barang

untuk kredit.

jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan

Perjanjian

kredit

dengan

meminta

musnahnya

barang

jaminan

dalam

jaminan dari debitur dimaksudkan untuk

penelitian ini perlu dipertegas. Berpedoman

mengurangi

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia,

resiko

yang

timbul

dari

perjanjian kredit tersebut, akan tetapi tidak

dapatlah

diartikan

semua perjanjian kredit yang dilakukan oleh

dimaksudkan

pihak bank dengan debitur dapat berjalan

lenyap, binasa atau hilang.11

dengan

bahwa
”musnah”

yang
adalah

sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat

Dengan demikian, musnahnya barang

terjadi dengan penggunaan benda jaminan

jaminan fidusia dalam penulisan ini adalah

bergerak memiliki resiko yang sangat besar

barang

karena pihak debitur bisa saja melakukan

dalam perjanjian kredit telah lenyap atau

fidusia ulang dengan mengalihkan hak

hilang. Sebelum lebih jauh menjelaskan

kepemilikan

bergerak

tentang resiko terhadap musnahnya benda

kepada pihak lain tanpa sepengetahuan

jaminan, maka dapatlah dikaji dengan

kreditur sebagai penerima fidusia.

memperhatikan pendapat Subekti, yaitu

benda

jaminan

Hal tersebut sebagaimana diatur pada

yang

dijadikan

jaminan

fidusia

resiko adalah kewajiban untuk memikul

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

kerugian

1999

peristiwa yang terjadi di luar kesalahan

tentang

Jaminan

Fidusia,

yaitu

pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia

yang

disebabkan

oleh

suatu

salah satu pihak, yang menimpa

ulang terhadap benda yang menjadi objek
jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pada

11

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,
Hlm. 767
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barang yang menjadi obyek dari suatu

tidak bisa dipertanggungjawabkan pada

perjanjian.12

salah satu pihak maka perjanjian sewa-

Resiko merupakan suatu akibat dari
suatu keadaan yang memaksa (Overmacht)

menyewa dengan sendirinya batal.
2. Musnah sebagian

sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari

Barang yang menjadi obyek perjanjian

wanprestasi. Sebagai contoh, pembebanan

sewa-menyewa

risiko terhadap obyek sewa didasarkan

sebagian apabila barang tersebut masih

terjadinya suatu peristiwa di luar dari

dapat

kesalahan para pihak yang menyebabkan

kegunaannya

musnahnya

barang tersebut telah musnah. Jika

barang

atau

obyek

sewa.

disebut

digunakan

obyek

perjanjian

perjanjian

musnah

sebagian

sewa-menyewa

dapat

dibagi

dan

walaupun

Musnahnya barang yang menjadi obyek

maka

1. Musnah secara total (seluruhnya)

a. Meneruskan

yang

menjadi

menyewa

oyek

oleh

peristiwa

di

luar

b. Meminta
Terkait

musnah di sini berarti barang yang

jaminan

menjadi

pada

obyek

perjanjian

sewa-

perjanjian

sewa-

dengan

meminta

pembatalan

perjanjian

sewa-menyewa.

kesalahan para pihak maka perjanjian
tersebut gugur demi hukum. Pengertian

penyewa

pengurangan harga sewa.

perjanjian sewa-menyewa musnah yang
diakibatkan

dari

sewa-menyewa

mempunyai pilihan, yaitu :

barang

dinikmati
bagian

menjadi dua macam yaitu :
Jika

musnah

dengan

musnahnya

sebagaimana
bagian

yang

sebelumnya

barang

dipaparkan
ini,

telah

bahwa

yang

menyewa tidak lagi bisa digunakan

memberikan

sebagaimana

meskipun

dimaksudkan dengan musnah yang dapat

terdapat sisa atau bagian kecil dari

terjadi pada sebuah barang khususnya

barang tersebut masih ada. Ketentuan

yang

tersebut diatur di dalam pasal 1553

musnah secara total dan musnah sebagian.

KUH Perdata yang menyatakan jika

Kedua hal tersebut tentunya membawa

musnahnya

selama

konsekuensikonsekuensinya secara sendiri.

yang

Dengan demikian, tergambar secara

diakibatkan oleh suatu keadaan yang

jelas bahwa Undang-Undang Nomor 42

mestinya,

barang

sewa-menyewa

terjadi

berlangsung

menjadi

gambaran

jaminan

ada

dua

yaitu

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam
12

Soebekti, R, 1975, Aneka Perjanjian, Alumni,
Bandung, Hlm. 92

pengaturan normanormanya masih belum

10

dapat menjawab permasalahan dalam hal
jaminan fidusia, khususnya mengartikan
musnahnya

barang

jaminan.

Sehingga

diartikan dengan berpedoman pada kamus
bahwa yang dimaksudkan dengan musnah

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan
fidusia;
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia
oleh Penerima Fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek

dalam pengkajian ini adalah hilangnya,

Jaminan Fidusia.

rusaknya barang yang dijadikan sebagai

Pada ayat (2) ditambahkan bahwa

jaminan dalam perjanjian kredit.

musnahnya benda yang menjadi objek
benda

Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim

tidak

asuransi sebagaimana dimaksud dalam

dengan

Pasal 10 huruf b. Sehingga tidak nampak

musnahnya benda jaminan. Namun, pada

secara rinci yang dimaksudkan dengan

bagian sebelumnya pada bab ini telah

musnahnya benda jaminan yang menjadi

dipertegas

obyek jaminan fidusia tersebut. Namun

Terkait
jaminan

dengan

dalam

diuraikan

musnahnya

perjanjian

yang

bahwa

kredit

dimaksud

yang

dimaksudkan

dengan musnahnya barang jaminan adalah

berdasarkan

lenyap atau hilang. Kondisi musnahnya

pada pengertian secara umum dari kata

barang jaminan dapat diklasifikasikan pada

”musnah”, maka diartikan sebagai lenyap

musnah seluruhnya atau musnah sebagian.

atau hilangnya barang yang menjadi objek

Di dalam Undang-Undang Nomor 42

jaminan. Jaminan fidusia tetap mengikuti

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak

benda yang menjadi objek jaminan fidusia

secara rinci menjelaskan tentang sebab

dalam tangan siapapun benda tersebut

akibat dari musnahnya barang jaminan.

berada, kecuali pengalihan atas benda

Terkait dengan musnahnya barang jaminan

persediaan yang menjadi objek jaminan

hanyalah disebutkan bahwa musnahnya

fidusia yang dikenal dengan prinsip ”droit de

benda yang menjadi objek jaminan adalah

suite” yaitu hak mutlak atas kebendaan.

salah

satu

bagian

dilandasi

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan,

hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut

menggadaikan atau menyewakan kepada

sebagaimana

pada

pihak lain benda yang menjadi obyek

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

jaminan fidusia yang tidak merupakan

tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25

benda

ayat (1) mengatur bahwa Jaminan Fidusia

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

hapus karena hal-hal sebagai berikut :

penerima fidusia. Benda persediaan adalah

secara

alasan

yang

dari

dikaji

atau

penafsiran

rinci

persediaan,

kecuali

dengan
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benda yang telah ada selain dari benda

sedangkan kewajiban hanya terfokus pada

pokok jaminan yang dijadikan jaminan

sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa

fidusia.

berdasarkan

menekankan pada konsekuensi. Penelitian

Pasal 21 ayat (1) boleh dialihkan oleh

ini mengkaji sejauhmana tanggungjawab

debitur tetapi wajib diganti dengan benda

dari salah satu pihak (debitur) terhadap

yang setara, kecuali apabila telah terjadi

musnahnya barang jaminan.

Benda

persediaan

cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi
Fidusia pihak ketiga.
Tanggung
musnahnya
perjanjian

Terkait dengan suatu perjanjian pada
dasarnya akan menimbulkan kewajiban

jawab

debitur

barang

jaminan

kredit

adalah

terhadap

bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

dalam

Jika debitur tidak melakukan apa yang

sebuah

dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi.

konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Di

Jika

sini

kewajibannya,

akan

muncul

perbedaan

antara

pihak

kreditur
maka

yang
ia

lalai

akan

disebut

mora

tanggung jawab dan kewajiban. Terkait

creditor. Wanprestasi dari seorang debitur

dengan

dapat berupa :

penelitian

ini,

maka

dapatlah

dijelaskan bahwa istilah ”tanggung jawab”

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

diartikan menurut Kamus Besar Bahasa

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak

Indonesia adalah perbuatan (hal tersebut)
bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat
dipertanggungjawabkan.13
sesuatu

dilaksanakan,

sesuatu

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak
tepat waktu.

”Kewajiban” adalah sesuatu yang harus
dikerjakan,

sesuai dengan yang diperjanjikan.

yang

sesuatu

yang

menurut

perjanjian tidak boleh dilakukannya.

berkenaan

Risiko merupakan suatu akibat dan

dengan tugas atau pekerjaan.14 Dengan

suatu keadaan yang memaksa (Overmacht)

demikian dapat disimpulkan secara ringkas

sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari

bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya

wanprestasi. Apabila debitur atau pemberi

dibandingkan kewajiban. Sebab tanggung

fidusia

jawab berisiko pada akibat dari sesuatu

mengembalikan kredit tepat pada waktunya,

atau sesuatu yang dilaksanakan dengan

maka

mempertegas

pelaksanaan eksekusi atas barang yang

pada

yang

harus

4. Melakukan

konsekuensi,

cidera

janji,

mekanisme

tidak
atau

dapat
prosedur

menjadi jaminan fidusia adalah pihak bank
13

Depdiknas, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 739
14 Ibid, Hlm. 795

harus

memberitahukan

secara

tertulis
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kepada

mereka

agar

segera

lain untuk menerima risiko tersebut. Ini

menyerahkannya kepada bank. Setelah

dilakukan dengan memperalihkan risiko

barang dikuasai oleh bank, maka tindakan

tersebut berdasarkan suatu perjanjian.

selanjutnya

eksekusi

Beberapa cara mengatasi risiko maka

jaminan fidusia. Terhadap risiko tersebut di

pengalihan risiko merupakan cara yang

atas, maka beberapa usaha yang dilakukan

paling

oleh manusia untuk mengatasi risiko, yaitu :

mengalihkan risiko kepada pihak lain yang

1. Menerima risiko, apabila suatu risiko

telah disepakati tentunya pihak tersebut

melaksanakan

yang

dihadapi

oleh

seseorang

efektif,

bersedia

karena

mengambil

dengan

alih

risiko.

cara

Hal

diperkirakan tidak begitu besar atau

demikian berarti bahwa jika risiko atau

usaha untuk menghindari, mencegah,

peristiwa yang tidak pasti benar-benar

memperalihkan itu diperhitungkan lebih

terjadi

besar daripada keuntungannya, maka

menanggung

orang

adalah

yang

menghadapi

risiko

itu

maka

pihak

yang

peralihan

lembaga

bersedia

risiko

tersebut

pertanggungan

mungkin akan mengambil sikap, bahwa

perusahaan

ia

pertanggungan yang diterima tidak akan

akan

menerima

saja

risiko

itu.

asuransi.

Besarnya

yaitu
uang

Dengan kata lain ia akan pasrah saja.

pernah sebanding dengan akibat yang

2. Menghindari risiko, menghindari atau

ditimbulkan karena kecelakaan, kerusakan,

menjauhi

adalah

menghadapi
dengan

suatu

cara

kehilangan, dan cacat. Namun, setidaknya

yang

penuh

uang pertanggungan yang diterima, dapat

Seseorang

yang

masalah

risiko.

meringankan beban ganti rugi.

menghindari atau menjauh dari suatu

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

pekerjaan, suatu benda yang penuh

Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

risiko, berarti dia berusaha menghindari

Usaha Perasuransian, pengertian Asuransi

risiko itu sendiri.

atau Pertanggungan adalah perjanjian dua
cara

pihak atau lebih dengan mana pihak

melakukan beberapa usaha sehingga

penanggung mengikatkan diri kepada pihak

akibat yang tidak diharapkan, yang

tertanggung,

mungkin timbul akan dapat diatasi atau

asuransi untuk memberikan penggantian

dihindari.

kepada

3. Mencegah

risiko,

dengan

4. Mengalihkan risiko, bahwa seseorang
yang menghadapi risiko meminta orang

tertanggung

kerusakan
yang

dengan

atau

diharapkan

menerima
karena

kehilangan
atau

premi

kerugian,
keuntungan

tanggungjawab
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hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

diberikan tenggang waktu pengembalian

akan diderita tertanggung yang timbul dari

dari

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

ditentukan dalam perjanjian, dan juga

memberikan
didasarkan

suatu
atas

hidupnya

dalam

waktu

nilai

telah

yang

keringanan

meninggalnya

atau

yang harus dilunasi oleh debitur.

yang

Debitur tidak memiliki tanggung jawab

seseorang

terhadap

yang

pembayaran

dipertanggungkan.
Dari

tenggang

pinjaman

terhadap jaminan benda bergerak yang

pengertian

tersebut,

mengarungi

manusia

kehidupannya

dan

hilang atau musna yang tidak ada unsur
kesengajaan

atau

kelalian

dari

pihak

selalu

debitur, dengan musnanya jaminan fidusia

berhadapan dengan risiko. Setiap orang

mengakibatkan perjanjian antara debitur

yang ingin memperkecil risiko yang akan

dan kreditur ikut menjadi hapus, hal ini

terjadi karena peristiwa yang tidak pasti

didasarkan pada ketentuan yang diatur

dapat dilakukan dengan mengasuransikan

dalam

segala sesuatu yang dapat menimbulkan

menyatakan bahwa ”Jika barang tertentu

risiko.

tidak

yang menjadi pokok suatu persetujuan

memberikan ganti rugi sepenuhnya atas

musnah, tak dapat diperdagangkan, atau

benda

musnah

hilang hingga tak diketahui sama sekali

tersebut, yang mengakibatkan bank masih

apakah barang itu masih ada atau tidak,

mengalami kerugian maka bank meminta

maka hapuslah perikatannya, asal barang

kepada

itu musnah atau hilang di luar kesalahan

dalam

setiap

kegiatannya

Perusahaan
jaminan

debitur

asuransi

fidusia

yang

untuk

menutup

sisa

Pasal

1444

debitur

cara:

menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur

1. Dengan cara pengembalian langsung

lalai menyerahkan suatu barang, yang

kerugian

yang

tidak

diganti

sepenuhnya oleh perusahaan asuransi.

sebelumnya

sebelum

tidak

kejadian-kejadian

ia

yang

kerugian yang timbui dengan beberapa

sisa

dan

KUHPer

ditanggung
yang

lalai

terhadap

tak

terduga,

dapat

perikatan tetap hapus jika barang itu akan

mengembalikan sepenuhnya kerugian

musnah juga dengan cara yang sama di

yang timbul tanpa melalui perusahaan

tangan

kreditur,

asuransi karena benda jaminan tidak

tersebut

sudah

diasuransikan maka debitur meminta

Debitur diwajibkan membuktikan kejadian

kebijakan

tak terduga yang dikemukakannya.”

2. Jika

debitur

kepada

belum

kreditur

untuk

seandainya
diserahkan

barang

kepadanya.
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Jika

benda

yang

jaminan atau kreditur tidak dibenarkan

diasuransikan hilang maka debitur tetap

menjadi pemilik yang penuh atas benda

mempertanggungjawabkan

tersebut,

pinjaman

kredit

bergerak

pengembalian

melalui

artinya

kewenangan

kreditur

perusahaan

hanyalah kewenangan yang berhak atas

asuransi kepada kreditur, walaupun tidak

benda jaminan dalam hal ini hanya hak

dibayar

sepenuhnya

kepemilikan yang beralih sedangkan benda

asuransi

dimana

oleh

perusahaan

benda

jaminan

diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit
yang belum lunas tetap dilunasi oleh pihak

jaminan

masih

dikuasai

oleh

pemberi

fidusia.
Konsekuensi hukum jika timbul masalah

debitur. Tetapi jika benda jaminan bergerak

atau

tidak diasuransikan ternyata musnah maka

(kesengajaan atau kekuranghati-hatian) dari

debitur bertanggung jawab penuh dalam

pemberi

pengembalian

penggunaan

pinjaman

kredit

kepada

gugatan

karena

fidusia

kesalahan

sehubungan

atau

dengan

pengalihan

benda

kreditur. Hal ini dikarenakan debitur telah

jaminan fidusia, maka pihak penerima

terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak

fidusia dibebaskan dari tanggung jawab.

bank, hal ini didasarkan pada ketentuan

Dengan kata lain pihak pemberi fidusia

Pasal 1445 KUHPer yang menyebutkan

yang bertanggung jawab penuh. Hal ini

bahwa ”Jika barang yang terutang musnah,

ditegaskan oleh Pasal 24 UU. No. 42 Tahun

tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang

1999

di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika

menyatakan bahwa : “Penerima Fidusia

ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi

tidak menanggung kewajiban atas akibat

mengenai

diwajibkan

tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau

memberikan hak dan tuntutan tersebut

kelalaian) dari pihak pemberi fidusia, baik

kepada kreditur”.

yang timbul karena hubungan kontraktual

barang

tersebut,

Pada dasarnya setiap perjanjian kredit

atau

tentang

timbul

Jaminan

dari

Fidusia,

perbuatan

yang

melanggar

yang dilaksanakan tidak merugikan pihak

hukum, sehubungan dengan penggunaan

bank,

dan pengalihan benda yang menjadi objek

walaupun

dalam

pelaksanaan

perjanjian kredit itu benda jaminan musnah.

jaminan fidusia.”

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak

Dengan

demikian

di

dalam

setiap

milik dimaksud haruslah tetap mengacu

peijanjian kredit yang dilakukan adanya

kepada

sistem

pengikatan

berlaku,

yaitu

hukum
bahwa

jaminan
pihak

yang

penerima

atau

perlindungan

terhadap

benda jaminan debitur melalui perusahaan
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asuransi

khususnya

terhadap

benda

tertentu yang memberikan kedudukan yang

jaminan bergerak merupakan syarat penting

diutamakan

yang

terhadap

bertujuan

untuk

mengantisipasi

kepada

kreditur

penerima

lainnya.

fidusia

Obyek

atau

peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di

benda-benda yang dapat dibebani jaminan

kemudian hari. Sehingga dengan demikian

fidusia antara lain:

pihak bank dapat menuntut ganti rugi

a. Benda bergerak berwujud, contohnya:

kepada perusahan asuransi, dimana benda

kendaraan bermotor seperti mobil, bus,

jaminan itu diasuransikan walaupun tidak

truck, sepeda motor;

dibayar

sepenuhnya

oleh

perusahaan

b. Barang

asuransi tersebut.
2.

Upaya

bergerak

tidak

berwujud,

contohnya: wesel; sertifikat deposito;
Penyelesaian

saham; obligasi; deposito berjangka;

Masalah

dan lain sebagainya;

Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah
Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pihak

c. Hasil dari benda yang menjadi obyek

Bank

jaminan;

Dasar

hukum

pengaturan

Jaminan

d. Klaim asuransi dalam hal benda yang

Fidusia secara umum diatur oleh Undang-

menjadi

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

diasuransikan;

Jaminan Fidusia (Undang- Undang Fidusia).

e. Benda

obyek
tidak

jaminan

bergerak

fidusia

khususnya

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya

bangunan yang tidak dapat dibebani

bahwa

hak

hak tanggungan yaitu hak milik satuan

dasar

rumah susun di atas tanah hak pakai

bahwa

atas tanah negara dan bangunan rumah

fidusia

kepemilikan
kepercayaan

ialah

suatu

pengalihan

benda

dengan

atas

ketentuan

yang dibangun di atas tanah orang lain;

benda yang hak kepemilikannya dialihkan
f.

tersebut tetap

Benda-benda termasuk piutang yang

dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan

telah ada pada saat jaminan diberikan

fidusia adalah hak jaminan atas benda

maupun

bergerak baik yang berwujud maupun yang

kemudian hari.

tidak berwujud dan benda tidak bergerak

Pada Pasal 25 (1) Undang-Undang

khususnya bangunan yang tidak dapat

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

dibebani hak tanggungan yang tetap berada

Fidusia menjelaskan hapusnya Jaminan

dalam

Fidusia

sebagai

penguasaan
acuan

bagi

pemberi
pelunasan

fidusia,
utang

piutang

disebabkan

yang

diperoleh

peristiwa-peristiwa

sebagai berikut yaitu: 1) Hapusnya utang
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yang dijamin dengan fidusia; 2) Pelepasan

Sifat accessoir dari jaminan fidusia

hak atas jaminan fidusia oleh penerima

berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang

fidusia (kreditur); 3) Musnahnya benda yang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

menjadi obyek jaminan fidusia.

Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia

Penyelesaian
permasalahan

hukum
yang

bagi

terkait

dengan

merupakan perjanjian ikutan dan suatu
perjanjian

pokok

yang

menimbulkan

musnahnya benda jaminan fidusia dalam

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi

perjanjian kredit bank tidak terlepas dari

prestasi.

memperhatikan

menegaskan bahwa Jaminan Fidusia hapus

Fidusia

sifat-sifat

sebagai

hak

dari

Jaminan

kebendaan

yang

karena

Sedangkan
hapusnya

Pasal

utang

25

yang

juga
dijamin

sekarang ini diatur dalam Undang-Undang

dengan fidusia.
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b. Jaminan Fidusia mempunyai sifat droit

Fidusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai

de suite

berikut sebagaimana telah diuraikan pada

Jaminan fidusia memiliki sifat droit de

bab-bab sebelumnya, yaitu :
a. Jaminan

Fidusia

suite ini mengikuti sifat droit de suite, seperti

mempunyai

sifat

accessoir
Jaminan

Hak Tanggungan karena prinsip droit de
suite merupakan bagian dari peraturan

Fidusia

bersifat

accessoir

perundang-undangan

Indonesia

dalam

artinya jaminan fidusia bukan hak yang

kaitannya

berdiri

lahirnya,

kebendaan. Jaminan fidusia yang memiliki

keberadaannya atau hapusnya tergantung

sifat droit de suite artinya penerima Jaminan

perjanjian

Fidusia

sendiri

tetapi

pokoknya.

Yang

dimaksud

dengan

atau

hak

Kreditur

mutlak

atas

mempunyai

hak

perjanjian pokok adalah perjanjian yang

mengikuti

menimbulkan kewajiban bagi para pihak

jaminan fidusia dalam tangan siapapun

untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok

benda berada. Namun, sifat ini dikecualikan

misalnya perjanjian kredit atau perjanjian

untuk obyek jaminan fidusia yang berbentuk

utang

benda

atau

perjanjian

lainnya

yang

benda

persediaan

yang

menjadi

(inventory).

objek

Obyek

menimbulkan kewajiban para pihak untuk

Jaminan Fidusia yang berbentuk benda

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan

persediaan tersebut merupakan barang-

tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai

barang dari hasil produksi industri yang

dengan uang.

memang untuk diperdagangkan.
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Sifat droit de suite dapat dicontohkan

sebagai

penerima

fidusia

terlebih

mendapatkan

benda obyek jaminan fidusia berupa bus-

pelunasan

dahulu

bus atau truk oleh pemilik benda dijual

eksekusi benda jaminan, sedangkan BTN

kepada pihak lain, maka dengan sifat droit

baru mendapatkan pelunasan jika hasil

de suite, jika debitur cidera janji kreditur

eksekusi

sebagai penerima jaminan fidusia tetap

pelunasan seluruh hutang B kepada BTN.

dapat mengeksekusi benda jaminan bus-

d. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang

tersebut

lebih

dari

besar

bus atau truk meskipun oleh pemberi fidusia

yang telah ada atau akan ada

telah dijual dan dikuasai pihak lain. Jadi

Fungsi

penjualan

obyek

jaminan

fidusia

oleh

jaminan

hasil

fidusia

ialah

dari

untuk

menjamin pelunasan suatu utang yang

pemilik benda tersebut tidak menghilangkan

besarnya

hak kreditur untuk mengeksekusi benda

perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau

jaminan (obyek fidusia) itu.

perjanjian

c. Jaminan

Fidusia

memberikan

hak

diperjanjikan

utang.

pelunasannya

Utang

dengan

dalam

yang

dijamin

fidusia

harus

memenuhi syarat sesuai Pasal 7 Undang-

preferent
Kreditur

telah

sebagai

penerima

fidusia

memiliki hak yang didahulukan (preferent)
terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia, yaitu :
1) Utang

yang

telah

ada

artinya

cidera janji atau lalai membayar hutangnya,

besarnya utang yang ditentukan

maka kreditur penerima fidusia mempunyai

dalam

hak untuk menjual atau mengeksekusi

perjanjian lainnya. Besarnya utang

benda

kreditur

yang ada dalam perjanjian kredit

untuk

merupakan jumlah utang maksimum

mendapatkan pelunasan hutang dari hasil

atau disebut plafond kredit. Sering

eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

terjadi jumlah plafond kredit yang

Contoh Bank Nasional Indonesia (BNI)

tercantum dalam perjanjian kredit

memberikan

tidak seluruhnya ditarik oleh debitur

jaminan

mendapat

fidusia

hak

dan

didahulukan

kredit

kepada

B

dengan

perjanjian

jaminan fidusia berupa kendaraan truk dan

sehingga

bus. Ternyata B juga mempunyai hutang di

sebenarnya

Bank

jumlah

Tabungan

Negara

(BTN)

tanpa

jumlah
tidak

plafond

kredit

utang
sama

dalam

atau

yang
dengan

perjanjian

jaminan. Jadi B memiliki hutang kepada BNI

kredit. Oleh karena itu besarnya

dan BTN. Jika debitur cidera janji, maka BNI

utang

telah

ada,

dapat
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menggunakan

bukti

tambahan

akan menentukan jumlah utang riil

berupa rekening koran atau bukti

debitur berdasarkan perjanjian kredit

lainnya

atau rekening koran yang meliputi

yang

dikeluarkan

bank.

Rekening koran yang diterbitkan

penarikan

bank

pokok,bunga,denda

inilah

merupakan

bukti

hutang

besarnya jumlah utang riil yang ada

dan

yang dijamin pelunasannya dengan

dikeluarkan kreditur. Berdasarkan

jaminan fidusia.

bukti-bukti tersebut jumlah utang

lainnya

yang

dapat ditentukan pada saat kreditur

2) Utang yang akan timbul di kemudian

akan mengajukan eksekusi.

hari yang telah diperjanjikan dalam
jumlah tertentu. Utang yang akan

biaya-biaya

keterlambatan

e. Jaminan Fidusia dapat menjamin lebih

timbul di kemudian hari atau yang

dari satu utang

akan ada ini misalnya utang yang

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor

timbul dari pembayaran yang akan

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dilakukan

untuk

mengatur bahwa jaminan fidusia dapat

kepentingan debitur dalam rangka

diberikan kepada lebih dari satu penerima

pelaksanaan garansi bank. Utang ini

fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari

merupakan utang yang akan ada

penerima fidusia tersebut. Dari ketentuan

karena terjadinya di masa akan

pasal ini, maka benda jaminan fidusia dapat

datang

tetapi

utang

dijaminkan oleh debitur kepada kreditur

sudah

bisa

sesuai

hanya berlaku dalam rangka pembiayaan

komitmen kreditur untuk membayar

kredit secara konsorsium atau sindikasi.

bank garansi akibat debitur tidak

Artinya seorang kreditur secara bersama-

memenuhi

sama

oleh

kreditur

jumlahnya
ditentukan

kewajibannya

kepada

dengan

kreditur

lain

(secara

penerima bank garansi (pihak yang

konsorsium atau sindikasi) memberikan

dijamin).

kredit kepada seorang debitur dalam satu

3) Utang yang pada saat eksekusi
dapat

ditentukan

jumlahnya

perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang
diberikan

debitur

digunakan

untuk

berdasarkan perjanjian kredit yang

menjamin kepada semua kreditur itu secara

menimbulkan kekayaan memenuhi

bersama. Antara kreditur satu dengan

suatu prestasi. Pada saat eksekusi

kreditur

terhadap jaminan fidusia, kreditur

yang sama atas jaminan fidusia, tidak ada

lainnya

mempunyai

kedudukan
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kreditur yang memiliki peringkat yang lebih

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

tinggi dibanding debitur lain.

mengatur

apabila

kreditur

sebagai

Dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

debitur

cidera

penerima

janji,
fidusia

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

mempunyai hak untuk menjual benda yang

Fidusia

menjadi

ini

tidak

berlaku

ketentuan

obyek

jaminan

fidusia

atas

pertama,

kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual

pemegang jaminan fidusia peringkat kedua

obyek jaminan fidusia atas kekuasaan

terhadap kreditur yang memberikan kredit

sendiri merupakan perwujudan dari sertifikat

secara bilateral kepada seorang debitur.

jaminan

Tidak adanya peringkat jaminan fidusia

eksekutorial yang sama dengan putusan

dengan

Pengadilan

pemegang

jaminan

peringkat

peringkat

utama,

kedua

dan

fidusia

mempunyai

yang

mempunyai

kekuatan
kekuatan

seterusnya dapat mengacu pada Pasal 17

hukum tetap. Hal ini ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

tentang Jaminan Fidusia yang mengatur

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan

Fidusia yang artinya menegaskan Sertifikat

fidusia ulang terhadap benda yang menjadi

Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-

obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

kata

Hal ini berbeda dengan Hak Tanggungan

Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai

yang mengenal peringkat Hak Tanggungan

kekuatan eksekutorial yang sama dengan

pertama,

putusan Pengadilan yang telah memperoleh

kedua

dan

seterusnya

yang

”Demi

Keadilan

hukum

berlaku bagi kreditur dalam memberikan

kekuatan

kredit kepada debitur baik dilakukan secara

eksekutorial ini jika debitur cidera janji maka

bersama-sama dengan kreditur lain atau

kreditur sebagai penerima fidusia dapat

konsorsium atau sindikasi maupun secara

melakukan penjualan benda jaminan secara

bilateral atau masing-masing kreditur.

langsung dengan bantuan Kantor Lelang

f.

Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan

atau tidak dengan bantuan Kantor Lelang

eksekutorial

dan

tidak

perlu

tetap.

Berdasarkan

Dengan

meminta

fiat

sifat

dari

fidusia

Pengadilan. Hak kreditur untuk menjual

mempunyai hak untuk mengeksekusi benda

sendiri benda jaminan dinamakan Parate

jaminan bila debitur cidera janji. Hak untuk

Eksekusi.

mengajukan eksekusi tersebut berdasarkan

g. Fidusia mempunyai sifat spesialitas dan

Kreditur

sebagai

penerima

Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42

publisitas
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Sifat spesialitas adalah uraian yang

pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42

jelas dan rinci mengenai obyek jaminan

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang

fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan

mengatur bahwa benda yang dibebani

fidusia harus diuraikan secara jelas dan

dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

rinci dengan cara mengidentifikasi benda

h. Fidusia berisi hak untuk melunasi utang

jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat

Pada umumnya sifat ini ada dalam

bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan

setiap

Fidusia. Sifat publisitas adalah berupa

pelunasan utang, seperti Hak Tanggungan

pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang

juga memiliki sifat ini. Sifat ini sesuai fungsi

merupakan akta pembebanan benda yang

setiap jaminan yang memberikan hak dan

dibebani

kekuasaan

Jaminan

Fidusia.

Pendaftaran

hak

jaminan

yang

kepada

menjamin

kreditur

untuk

Akta Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor

mendapatkan

Pendaftaran

dimana

penjualan jaminan tersebut bila debitur

Untuk

cidera janji bukan untuk dimiliki kreditur.

Jaminan

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi

Fidusia tetapi berada di luar wilayah Negara

debitur dari tindakan sewenang-wenang

Republik Indonesia tetap didaftarkan di

kreditur.

kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia

mencantumkan janji bahwa benda yang

dimana pemberi fidusia berkedudukan.

menjadi obyek fidusia akan menjadi milik

Pemberi

Fidusia

Fidusia

benda-benda

tempat

berkedudukan.

yang

dibebani

pelunasan

Seandainya

dari

hasil

debitur

setuju

pendaftaran

debitur jika debitur cidera janji maka oleh

benda yang dibebani jaminan fidusia di

Undang-Undang janji semacam itu batal

Kantor

maka

demi hukum. Batal demi hukum artinya

masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu

sejak semula dianggap tidak pernah ada

benda telah dibebani Jaminan Fidusia

sehingga tidak perlu dilaksanakan (Pasal 33

sehingga
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Dengan

dilaksanakan

Pendaftaran

masyarakat

Fidusia,

akan

berhati-hati

untuk melakukan transaksi atas benda
tersebut dan sekaligus memberikan jaminan
kepastian
mengenai

terhadap
benda

kreditur

yang

telah

lainnya

tentang Jaminan Fidusia).
Sifat-sifat atau karakteristik dari jaminan
fidusia

sebagaimana

diuraikan

di

atas

dibebani

sesuai atau selaras dengan azaz-azas yang

jaminan fidusia. Pendaftaran benda yang

ada dalam lembaga jaminan. Peraturan

telah dibebani jaminan fidusia ini untuk

perundang–undangan Indonesia mengatur

memenuhi asas publisitas seperti tercantum
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tentang azas-azas jaminan yang garis

ikut berakhir. Pemberlakuan aturan ini

besarnya sebagai berikut :

mempunyai arti akta otentik yang berupa

a. Benda yang menjadi obyek jaminan

akta jaminan fidusia dapat gugur karena

adalah benda bergerak maupun benda

akta perjanjian utang yang dibuat di bawah

tidak bergerak.

tangan cacat hukum. Dalam hal piutang

b. Mempunyai sifat hak kebendaan (real

beralih kepada kreditur lain atau baru, maka

right) sebagaimana diatur dalam Pasal

jaminan fidusia yang menjaminnya demi

528 KUH Perdata. Sifat dari pada hak

hukum ikut beralih kepada kreditur baru.

kebendaan itu sendiri, yaitu :

Jaminan fidusia bukan jaminan yang berdiri

1) Absolut, yaitu dapat dipertahankan

sendiri

tetapi

hapusnya

pada setiap orang.

keberadaannya

bergantung

pada

atau

perjanjian

2) Droit de suite,yaitu hak kebendaan

pokoknya yang menimbulkan kewajiban

mengikuti benda pada siapapun dia

para pihak untuk memenuhi prestasi yang

berada.

dapat

c. Memiliki hak accessoir, yaitu suatu hak
yang

hapusnya

perjanjian

dengan

uang,

walaupun

perjanjian pokoknya dibuat secara otentik

pada

maupun di bawah tangan, baik dibuat di

(accessoirum),

Indonesia maupun di luar negara Indonesia.

bergantung

pokoknya

dinilai

Di dalam Undang-Undang Nomor 42

seperti perjanjian kredit.
d. Adanya hak preferent yaitu hak yang

Tahun

1999

tentang

Jaminan

Fidusia

dari

menegaskan secara jelas bahwa Jaminan

piutang lainnya (Pasal 1133, 1134 dan

Fidusia adalah agunan atau kebendaan

1198 KUH Perdata)

atau jaminan kebendaan yang memberikan

Berdasarkan sifat-sifat jaminan fidusia

kedudukan

didahulukan

pemenuhannya

yang

didahulukan

kepada

sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka

penerima fidusia. Penerima fidusia memiliki

dapatlah dijelaskan bahwa konsekuensi dari

hak yang didahulukan terhadap kreditur

perjanjian

lainnya.

accessoir

apabila

perjanjian

Hak

yang

induk atau perjanjian pokok tidak sah atau

penerima

fidusia

karena sebab apapun hilang berlakunya

adanya

kepailitan

atau

Penegasan

dinyatakan

tidak

berlaku

karena

didahulukan

tidak

hapus

pemberi

dimaksud

dari

karena
fidusia.

menghilangkan

berakhirnya perjanjian pokok, maka secara

keraguan dan pendapat bahwa jaminan

hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian

fidusia tidak menimbulkan hak agunan atas

accessoir juga ikut menjadi batal atau juga

kebendaan, melainkan hanya merupakan
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perjanjian obligatoir yang melahirkan hak

membayar ganti rugi karena perbuatan

yang bersifat persoonlijk (perorangan) bagi

melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

kreditur.

dan negotiorum gestio atau zaakwarneming

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia

seperti

diatur

dalam

Pasal

1354-1357

KUHPerdata.
Perjanjian pengalihan hak kepemilikan

diberikan sebagai agunan bagi pelunasan

suatu

utang. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

dengan ketentuan hak kepemilikan atas

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

benda yang dialihkan itu tetap berada

Fidusia berbunyi ”Jaminan Fidusia adalah

dalam

hak jaminan atas benda bergerak baik yang

Apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji,

berwujud maupun yang tidak berwujud dan

kreditur

benda tidak bergerak khususnya Bangunan

memiliki benda jaminan itu atau dijual untuk

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

mengambil pelunasan piutangnya sesuai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

dengan hak preferensi yang diberikan oleh

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Undang-Undang kepada kreditur. Selain itu,

Tanggungan yang tetap berada dalam

bahwa fidusia merupakan perjanjian yang

penguasaan

memiliki sifat accessor dan berkarakter

Pemberi

Fidusia,

sebagai

benda

atas

penguasaan
penerima

agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang

kebendaan.

memberikan kedudukan yang diutamakan

Jaminan

dasar

si

kepercayaan

pemilik

fidusia

secara

benda.

tidak

hukum

dapat

mempunyai

kepada penerima fidusia terhadap kreditur.”

fungsi untuk menanggulangi utang, karena

Pada Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 7

itu jaminan merupakan sarana perlindungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

bagi para kreditur yaitu kepastian akan

tentang Jaminan Fidusia mengatur lebih

pelunasan utang debitur atau pelaksanaan

lanjut jenis utang yang pelunasannya dapat

suatu prestasi oleh debitur atau penjamin

dijamin

debitur.

dengan

Secara

hukum

baik

jaminan

jaminan

fidusia.

kedua

ketentuan

kebendaan maupun perorangan, keduanya

dimaksud perlu ditegaskan bahwa yang

merupakan sarana untuk menanggulangi

dimaksud dalam kedua pasal tersebut

utang.

adalah perikatan dalam Pasal 1233 dan

mengkaji tentang jaminan selalu dikaitkan

1234 KUH Perdata. Utang yang lahir karena

pada hak kebendaan karena dalam KUH

Undang-Undang adalah misalnya kewajiban

Perdata

Sehubungan

dengan

Dalam

berbagai

jaminan

literatur,

merupakan

jika

hak

23

kebendaan yang diatur dalam Buku II,

yang

sedangkan sebenarnya ada jenis jaminan

didahulukan pembayarannya.

lain yang dalam KUH Perdata diatur dalam
Buku

III

yaitu

tentang

sah

menurut

hukum

untuk

Hal tersebut di atas menjadi kaitan

perjanjian

diperlukannya lembaga jaminan, karena

penanggungan (bortoght) yang merupakan

seorang debitur itu tidak bisa dipaksa

jaminan

jaminan

(secara fisik) membayar hutangnya di luar

kebendaan maupun jaminan perorangan

kehendaknya sendiri, sekalipun dengan

merupakan sarana perlindungan bagi para

putusan

kreditur.

dilakukan dengan penjatuhan uang paksa

perorangan.

Baik

hakim.Pemaksaannya

bisa

Jaminan kebendaan merupakan hak

(dwangsom) dalam suatu putusan hakim,

mutlak atas suatu benda tertentu yang

namun uang paksa sebenarnya hanya satu

dijadikan untuk suatu ketika, apabila debitur

upaya agar debitur atas kesediaannya

ingkar janji dapat diuangkan bagi pelunasan

sendiri

suatu utang. Pembahasan tentang jaminan

(melakukan perbuatan hukum tertentu).

diarahkan

kepada

berbagai

cara

Apabila debitur tidak membayar hutangnya

kreditur

untuk

menjamin

dipenuhi

(tidak melakukan perbuatan hukum sendiri)

dan

memberikan

kewajiban

tagihannya
debitur

untuk

kekayaannya

jenis

memberikan

untuk

diambil

pada

bersedia

membayar

waktunya

hutangnya

sebagaimana

yang

harta

ditentukan dalam putusan hakim, maka ia

kreditur

bisa dikenakan uang paksa untuk setiap

sebanyak utang debitur. Kewajiban debitur

hari

tersebut dihubungkan dengan ketentuan

paksa itu harus dibayarnya kepada kreditur.

Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132

Dalam hal seorang debitur tetap tidak

KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur

memenuhi kewajibannya untuk membayar

semua barang bergerak dan tidak bergerak,

sebagaimana ditentukan dalam putusan

baik yang sudah ada maupun yang akan

hakim, maka yang bisa dilakukan oleh

ada, menjadi jaminan bagi semua perikatan

Pengadilan

perorangannya. Barang-barang itu menjadi

eksekutorial atas harta kekayaan debitur

jaminan bagi semua krediturnya. Hasil

atas permintaan kreditur. Dengan adanya

penjualannya

sita

akan

dibagi

menurut

keterlambatan

pembayaran.

adalah

eksekutorial

ini

melakukan

kemudian

Uang

sita

diikuti

perbandingan besarnya piutang masing116

pelelangan di muka umum. Hasil penjualan

masing kreditur, kecuali apabila di antara

lelang tersebut diserahkan kepada kreditur

para kreditur itu ada yang memiliki alasan

sebagai

pelunasan

atas

piutangnya.
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Langkah ini bisa dilakukan kalau debitur

Berdasarkan

teori

sistem

ini

dapat

masih memiliki barang-barang yang dapat

dirumuskan bahwa sistem hukum jaminan

disita dan dijual di muka umum.

kebendaan adalah kumpulan asas-asas

Di lain pihak, dalam hal eksekusi untuk

hukum yang merupakan landasan, tempat

kepentingan beberapa orang kreditur pada

berpijak di atas mana tertib hukum jaminan

saat yang bersamaan, karena seorang

kebendaan itu dibangun. Jadi, dengan

kreditur melakukan gugatan bersama-sama

adanya ikatan asas-asas hukum tersebut,

dengan beberapa kreditur lainnya, maka

berarti

semua hasil penjualan atas harta kekayaan

merupakan suatu sistem Hukum.

debitur dibagi secara seimbang. Namun, hal

hukum

Hukum

jaminan

jaminan

kebendaan

fidusia

bukanlah

tersebut menimbulkan rasa tidak aman oleh

sekedar

para kreditur untuk itulah diperlukannya

norma-norma hukum yang masing-masing

lembaga penjamin. Dalam menganalisis

berdiri sendiri melainkan peraturan hukum

jaminan fidusia tersebut baik yang terdapat

jaminan fidusia memiliki arti yang penting

dalam

dalam

putusan-putusan

Pengadilan

kumpulan

kaitannya

atau

penjumlahan

dengan

norma-norma

maupun perjanjian fidusia yang terjadi

hukum lain dari jaminan kebendaan secara

dalam praktek perbankan dan peraturan

keseluruhan. Dengan demikian Undang-

perundangundangan

yang

mengatur

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

diperlukan

pendekatan

Jaminan Fidusia sebagai sub sistem hukum

jaminan

fidusia,

system

(approach

system).

Maksud

jaminan

kebendaan

tidak

boleh

menggunakan pendekatan sistem adalah

bertentangan satu

mensyaratkan

dengan yang lainnya. Dengan perkataan

masalah

terdapatnya

hukum

yang

lain, norma hukum yang terdapat dalam

tujuan

untuk

Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah

pandangan

yang

satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur

persoalan

jaminan

yang berinteraksi satu sama lain dan

fidusia sehingga menghasilkan pendapat

bekerjasama untuk mencapai tujuan dari

yang keliru.

Undang-Undang

dihadapi

jaminan

kompleksitas

dengan

menghindarkan
menyederhanakan

fidusia

Suatu sistem adalah kumpulan asas-

tersebut.

jaminan fidusia sebagai sub sistem hukum

asas yang terpadu merupakan landasan di

jaminan

kebendaan

atas

terhadap

kompleks

15

mana

dibangun

tertib

hukum.15

Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem

”Kesatuan

harus

diterapkan

unsurunsur

yuridis

Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, Hlm. 15
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seperti peraturan hukum jaminan fidusia,
asas hukum dan pengertian hukumnya.”16
Pendekatan

sistem

terhadap

Namun

ketentuan

tanggungjawab
jaminan

mengenai

debitur

terhadap

benda

yang

musnah

dalam

fidusia

pemecahan jaminan fidusia akan lebih

perjanjian kredit dengan pihak Bank secara

sempurna apabila ditambahkan unsur lain

jelas dapat dilihat pada Pasal 1444 KUHPer

dari sistem hokum yaitu budaya hukum.

yang menyatakan bahwa ”Jika barang

Menurut Lawrence M. Friedmann, suatu

tertentu

sistem hokum terdiri dari tiga unsur yaitu

persetujuan

struktur (structure), substansi (substance)

diperdagangkan, atau hilang hingga tak

dan budaya hukum (legal culture).17

diketahui sama sekali apakah barang itu

yang

menjadi

pokok

suatu

tak

dapat

musnah,

masih ada atau tidak, maka hapuslah
perikatannya, asal barang itu musnah atau

D. Penutup
Jika didasarkan pada Undang-Undang

hilang

di

luar

kesalahan

debitur

dan

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan

Fidusia, tanggungjawab debitur terhadap

meskipun debitur lalai menyerahkan suatu

benda jaminan fidusia yang musnah dalam

barang, yang sebelumnya tidak ditanggung

perjanjian kredit dengan pihak Bank tidak

terhadap

diatur secara jelas. Pada Pasal 25 ayat (1)

terduga, perikatan tetap hapus jika barang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

itu akan musnah juga dengan cara yang

tentang

sama di tangan kreditur, seandainya barang

Jaminan

Fidusia,

hanya

menyebutkan bahwa :
Jaminan Fidusia hapus karena :
1. Hapusnya utang yang dijamin dengan
fidusia;
2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia
oleh Penerima Fidusia; atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia.

tersebut

kejadian-kejadian

sudah

yang

diserahkan

tak

kepadanya.

Debitur diwajibkan membuktikan kejadian
tak terduga yang dikemukakannya.”
Maka jika didasarkan pada Pasal 1444
KUHPer, debitur tidak bertanggung jawab
terhadap

benda

jaminan

fidusia

yang

musnah dalam perjanjian kredit dengan
pihak Bank, asal barang itu musnah atau
hilang di luar kesalahan debitur.
Sedangkan

16

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum
Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 102
17 Kamelo Tan, 2004, Hukum Jaminan Fidusia,
Alumni Bandung. Hlm. 5-6

masalah

benda

upaya

penyelesaian

jaminan

fidusia

yang

musnah dalam perjanjian kredit dengan
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pihak Bank yaitu dengan cara mengalihkan
risiko

kepada

pihak

lain

yang

telah

disepakati tentunya pihak tersebut bersedia
mengambil alih risiko. Hal demikian berarti
bahwa jika risiko atau peristiwa yang tidak
pasti benar-benar terjadi maka pihak yang
bersedia

menanggung

peralihan

risiko

tersebut adalah lembaga pertanggungan
yaitu

perusahaan

asuransi.Berkenaan

dengan pihak ketiga sebagai penanggung

Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga
Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan
Benda Lain yang Melekat pada Tanah
dalam Konsepsi Penerapan Azas
Pemisahan Horizontal, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
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Penelitian
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Research). Sinar Grafika, Jakarta.
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Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
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yang menyebutkan bahwa ”Jika barang
yang terutang musnah, tak lagi dapat
diperdagangkan,

atau

hilang

di

luar

kesalahan debitur, maka debitur, jika ia
mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi
mengenai

barang

tersebut,

diwajibkan

memberikan hak dan tuntutan tersebut
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