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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN 

KREASI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA 

(STUDI KANTOR CABANG PEGADAIAN KEDATON) 

 

 

Oleh: 

Tassa Intania Hendri 

 

 

Perkembangan usaha membutuhkan tambahan permodalan untuk 

mengembangkan usahanya, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. 

Perum Pegadaian merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai penyalur 

dana ke masyarakat. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian memiliki salah satu 

produk bagi masyarakat yaitu produk Pegadaian Kreasi dengan jaminan fidusia. 

Dengan adanya kreasi memudahkan masyarakat dalam usaha kecil dan menegah. 

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil 

dan menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Dalam 

perjanjian kredit kreasi dimana barang jaminan tetap dikuasai atau berada 

ditangan debitur dan bertujuan mengembangkan usaha debitur karena barang 

jaminan tetap dikuasai.  Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi 

dengan menggunakan jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia dan 

berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan 

fidusia. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

hukum deskriptif yang menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, 

wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematika data yang selanjutnya 

dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses terjadinya perjanjian 

kreasi. Proses Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Jaminan Fidusia dari 

Proses terjadinya perjanjian kreasi pegadaian kreasi yaitu tahap permohonan 

kredit oleh nasabah, tahap petugas administrasi mikro, tahap analis kredit, tahap 



pemutus dan terjadinya perjanjian kredit. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur 

yaitu kreditur berhak meminta data identitas debitur, menerima pelunasan, 

memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan, dan melakukan penyesuaian 

terhadap perjanjian. kewajiban kreditur adalah memberi pinjaman, 

mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan. Sedangkan debitur berhak 

mengambil bukti kepemilikan barang jaminan dan menerima sisa atau uang. 

kewajiban debitur adalah memberi data identitas diri yang sebenar-benarnya, 

menyerahkan agunan, memelihara barang jaminan, membayar angsuran dan 

denda keterlambatan. Berakhirnya Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan 

menggunakan Jaminan Fidusia dapat disebabkan dua hal yaitu pelunasan hutang 

(prestasi) dan wanprestasi. dan berakhirnya perjanjian kredit dengan adanya 

prestasi dan wanprestasi sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu 

perjanjian kredit. 

 

Kata kunci: Perjanjian, kredit, fidusia dan kreasi.  

Tassa Intania Hendri 



 

 

 

 

 

 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEGADAIAN 

KREASI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA 

(STUDI KANTOR CABANG PEGADAIAN KEDATON) 

 

 

Oleh 

Tassa Intania Hendri 

 

 

Skripsi 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum 

pada 

Bagian Hukum Keperdataan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Tanggerang, pada 13 Desember 1996, 

dan merupakan anak pertama pasangan Nofdi Hendri dan 

Marlina. 

 

 

 

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Pertiwi Bandar Lampung pada 

tahun 2001 sampai tahun 2002, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 

Pesawahan Bandar Lampung hingga tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama 

Taman Siswa Bandar Lampung hingga tahun 2011, Sekolah Menengah Atas 

Negeri 8 Bandar Lampung hingga tahun 2014. 

 

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan SNMPTN, dan mengikuti 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Bumi Raharjo, Kecamatan 

Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MOTO 

 

Firman Allah SWT 

Dalam Qs. Thaaha : 114 

Yang artinya : 

“ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Indonesia dapat memelihara dan meneruskan pembangunan yang sangat 

berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun 

masyarakat ,baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang 

sangat besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula 

kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Di satu sisi 

ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk 

mengusahakannya dan di sisi lainnya ada kelompok masyarakat yang memiliki 

kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya 

memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.
1
  

Kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai kepala penggerak ekonomi 

diperlukan lembaga jaminan. Masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, 

untuk mempertemukan keduanya untuk keperluan yang sangat penting terpaksa 

harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana 

yang ada dan untuk menangani masalah keuangan atau kekurangan dana bagi 

masyarakat menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman jasa kredit. Salah 

                                                           
1
 Malayu HP Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta PT Bumi Aksara, 2002, halaman 

87 
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satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa pegadaian (lembaga kredit) 

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Semakin majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan perkreditan 

semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai, 

dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar individu, individu 

dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kredit merupakan salah satu cara 

untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana. Berkaitan 

dengan kebutuhan dana bagi masyarakat untuk kegiatan konsumsi ataupun modal 

usaha, muncullah permintaan kredit. Kredit modal dapat digunakan masyarakat 

dalam membuka usaha. 

Kredit yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan oleh lembaga keuangan, baik 

lembaga keuangan perbankan maupun lembaga  keuangan bukan bank. Namun, 

meningkatnya kredit perbankan tidak dapat di rasakan oleh masyarakat menengah 

kebawah, dimana umumnya mereka tidak dapat memenuhi syarat kredit pada 

perbankan yang rumit dan prosedurnya lama, kemudian untuk mengatasi 

permasalahan kredit tersebut salah satunya adalah dengan mengajukan kredit pada 

lembaga keuangan bukan bank maupun pada pihak perorangan.  

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman 

kepada masyarakat adalah perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum 

pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi  untuk 

melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk 

penyaluran dana ke masyarakat. Penyaluran kredit melalui PT Pegadaian (Persero) 

diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan  
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kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pegadaian di Indonesia 

sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda  (VOC). Usaha pegadaian ini 

dikenal pertama kali di Italia yang kemudian meluas ke Eropa termasuk negeri 

Belanda yang oleh penjajah Belanda dalam hal ini zaman VOC diterapkan di 

Indonesia .  

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan 

pinjaman berdasarkan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat,
2
 

dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses 

kedalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman tidak wajar. 

Pegadaian bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah 

dalam bidang usaha  agar terhindar dari yang menerapkan sistem bunga tinggi dan 

tidak jelas.  Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi 

PT Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat 

golongan menengah ke bawah. 

Tabel 1: Produk Perum Pegadaian dari tahun 2014 – 2017 (Sumber: Warta Perum 

Pegadaian)  

Tahun Produk Perum Pegadaian Nasabah 

2014 
1.Bisnis gadai 

KCA 

Krasida 

 

5.441.484 

21.506 

2.Bisnis Mikro dan 

Fisudia 

Kreasi 

Kresna 

 

47.143 

5.334 

 

                                                           
2
Warta Pegadaian, Pegadaian Untuk Usaha Mikro, edisi 161/tahun xxiii/2013 Jakarta 

diakses tanggal 10 april 2018 pukul 14.00 
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3.Bisnis emas 

Mulia  

 

56.127 

2015 
1.Bisnis gadai 

KCA 

Krasida 

 

6.543.899 

43.644 

 

2.Bisnis Mikro dan 

Fidusia 

Kreasi  

Kresna  

 

70.607 

8.462 

3.Bisnis Emas 

Mulia 

 

84.780 

2016 1.Bisnis gadai 

KCA 

Krasida 

 

56.115.030 

1.680.612 

2.Bisnis Mikro dan 

Fidusia 

Kreasi 

Kresna 

 

 

3.370.651 

4.441.543 

3.Bisnis Emas 

Mulia 

 

760.889 

2017 1.Bisnis gadai 

KCA 

Krasida 

 

57.234.420 

2.270.357 

2.Bisnis Mikro dan 

Fidusia 

Kreasi 

Kresna 

 

4.458.936 

4.870.325 

3.Bisnis Emas 

Mulia 

 

561.816 

 

Tabel tersebut menunjukan bahwa pengguna atau nasabah produk perum 

pegadaian meningkat secara signifikan, dan terjadi peningkatan lebih dari 100%
3
 . 

Tahun 2016 sampai 2017 tidak hanya produk lain dalam pegadaian produk bisnis 

mikro dan fidusia yaitu produk Kreasi juga meningkat dengan ini menunjukan 

bahwa produk perum pegadaian di minati oleh masyarakat. Terkait dengan 

realisasi Pegadaian kreasi, Pegadaian Lampung di tahun 2018 menargetkan 

                                                           
3
 Warta pegadaian, strategi di era kompetisi, edisi 171 2016 
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Pegadaian kreasi lebih dari tahun 2017
4
, dalam data pendukung nasabah pengguna 

produk pegadaian membuat pertumbuhan nasabah didukung oleh berbagai 

kelebihan serta layanan maksimal melalui jaringan yang sudah menjakau hingga 

ke pelosok  daerah yang menyebabkan Pegadaian semakin di kenal dan diminati 

masyarakat kalangan menengah bawah. 

Pegadaian membuat masyarakat terjamin atau mudah dalam menyalurkan kredit 

pegadaian mempunyai kelebihan yaitu prosesnya cepat dalam pegadaian, 

pelayanan pegadaian prima, banyak jenis barang yang dapat digadaikan, dapat 

menggadaikan bpkp kendaraan, produk pegadaian banyak diminati.
5
 Pegadaian 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Perusahaan Umum 

(Perum) yang saat ini telah berubah status badan hukumnya.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan 

badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan dalam rangka 

pengembangan usaha dan kegiatan dalam penyaluran uang pinjaman berdasar 

jaminan fidusia ini diatur Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian pada 

pasal 8 ayat (b) yang berbunyi “ Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan 

fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertipikasi logam mulia dan emas 

serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri 

Keuangan”. Pemberian pinjaman berdasarkan jaminan fidusia juga tertuang ke 

                                                           
4
 http:lampung.tribunnews.com/amp/2018/01/28/jaminan-bpkb-produk-kreasi-pegadaian-

bagi-warga-yang-ingin-berbisnis diakses tanggal 11 april 2018 pukul 20.00 
5
 http://pegadaian-portal.blogspot.co.id/2016/04/apa-kelebihan-pegadaian-dibanding.html 

diakses tanggal 11 april 2018 pukul 22.00  

http://pegadaian-portal.blogspot.co.id/2016/04/apa-kelebihan-pegadaian-dibanding.html
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 (Persero (peraturan 

pemerintah Republik Indonesia (PP) no.51 tahun 2011)  

Pegadaian memiliki tiga produk utama yakni pembiayaan, produk emas, dan 

aneka jasa. Produk pembiayaan meliputi Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), 

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), KCA (Kredit Cepat Aman), Krista, 

Kucica (kiriman uang cara instan,cepat dan aman)
6
. Kredit Kreasi merupakan 

modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit 

Kelayakan Usaha Pegadaian. Dengan nama Kreasi sekarang, Kreasi semakin di 

kenal termasuk bagi UMKM untuk Pinjaman jenis pinjaman dana dengan 

mengenalkan Fidusia. Sebuah layanan sistem pinjaman dengan hanya 

menjaminkan BPKB Motor untuk kegiatan usaha. 

Masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon hal tersebut dengan mengajukan 

suatu bentuk keredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk 

menciptakan untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang 

berusaha yang seluas-luasnya. salah satu bentuk kredit yang ditawarkan perum 

penggadayan adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Kreasi adalah pola 

pengajuan kredit, dimana kredit diberikan kepada pelaku usaha dalam jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara fidusia 

untuk keperluan pengembangan usahanya, sementara barang yang dijadikan 

jaminan tetap berada dalam penguasaannya sehingga masih tetap dapat digunakan 

oleh pelaku usaha (peminjaman dana). 

                                                           
6
 www.pegadaian.co.id diakses tanggal 11 april 2018 pukul 23.00 

http://www.pegadaian.co.id/
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Pelaksanaan penyaluran kredit mikro di pegadaian telah berhasil dengan baik, 

terutama penyaluran kredit ke usaha mikro kecil dan menengah. Perum pegadaian 

berperan sebagai UMKM sehingga dapat memberikan nilai yang positif. Perum 

pegadaian meluncurkan usaha mikro yang dikenal dengan kreasi (kredit angsuran 

fidusia) kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit 

cepat,mudah dan murah.
7
   

Kreasi produk yang fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, Kreasi 

ini pada dasarnya berbeda dengan gadai, dimana pada sistem kreasi bahwa benda 

yang dijadikan jaminan kredit tetap dikuasai oleh  pemilik  benda  semula  

(debitur),  berbeda  pada  gadai  yang  mana  benda jaminan harus ada pada 

penerima gadai (kreditur), dalam hal ini produk kreasi tidak menyulitkan kegiatan 

usaha debitur, karena barang jaminan tetap dikuasai dan dapat dipergunakan untuk 

mendukung kegiatan usaha debitur. kreasi merupakan solusi terpercaya untuk 

mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. 

Keunggulan Kreasi yaitu prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah 

dengan agunan cukup BPKP kendaraan bermotor, pengguna pinjaminan mulai 

dari Rp.1,000,000 hingga Rp.200,000,000,sewa bunga pinjaman relative murah 

dengan angsuran tetap per bulan,pinjaman berjangka waktu yang fleksibel dengan 

pilihan 12,18,24,36 bulan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

pemberian diskon untuk sewa modal. 

Bentuk jaminan dalam fidusia berbeda dengan gadai. Pada gadai, jaminan 

disebabkan karena pemberi gadai tak dapat mengalihkan benda jaminan, karena 

                                                           
7
 http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php diakses tanggal 11 april 2018 pukul 

23.45 

http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php
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benda jaminan berada pada kreditor (penerima gadai). Serta kreditor berhak 

menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai. Pada jaminan 

fidusia diharapkan benda jaminan tetap ada pada pemberi jaminan fidusia, atas 

dasar pemberi jaminan fidusia namun kita tak dapat menghindari tindakan 

pemberi jaminan yang nekad.
8
 

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu 

hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana 

mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya 

tersebut, dalam prakteknya kemudian orang sudah mulai  menggunakan fidusia 

untuk barang-barang tidak bergerak perbedaan antara barang bergerak dengan 

barang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak terwujud. Undang-

Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Objek Jaminan Fidusia . 
9
 

Meminjam uang di bank lebih sulit karena banyaknya dokumen yang harus 

dipenuhi, namun di pegadaian begitu mudah dilakukan. Masyarakat cukup datang 

ke pegadaian membawa barang jaminan tertentu,maka uang pun akan di terima 

dalam waktu singkat, jaminan nya pun cukup sederhana. Keuntungan pegadaian 

lainnya adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut 

digunakan dan bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus di buat 

serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.
10

 

 

                                                           
8
 J. Satrio, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 192   
9
 Ibid,hlm. 64. 

10
 http://www.ensikloblogia.com/2016/05/keuntungan-usaha-gadai-dan-besarnya.html 

diakses tanggal 12 april 2018 pukul 21.00 

http://www.ensikloblogia.com/2016/05/keuntungan-usaha-gadai-dan-besarnya.html
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Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana proses dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis 

Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi 

Kantor Cabang Pegadaian Kedaton) yang diterapkan saat ini. 

B. Rumusan Masalah   

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skipsi ini,yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan  

menggunakan jaminan fidusia? 

2. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit 

pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia? 

3. Bagaimanakah berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan 

menggunakan  jaminan fidusia? 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah Perjanjian Kredit 

Angsuran Sistem Fidusia Kreasi Pada Perum Pegadaian. ruang lingkup  bidang  

ilmu  adalah  hukum  perdata  ekonomi. 
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D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian dilakukan bertujuan: 

a Mengetahui dan  menganalisis proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan 

menggunakan lembaga jamianan fidusia pada perum pegadaian. 

b Mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia. 

c Mengatahui dan menganalisis berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi 

dengan menggunakan jamian fidusia. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak 

hanya mengetahui tetapi juga memahami tinjauan pelaksanaan perjanjian 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum 

perdata ekonomi serta dapat mengambil tindakan apabila adanya ketidak 

sesuaian dalam perjanjian.  

b. Kegunaan Praktis 

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis 

pada penelitian, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi 

siapapun untuk bahan masukan dalam rangka mengetahui perjanjian kredit 

kreasi pegadaian dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

Perjanjian merupakan suatu “perbuatan” yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang 

mempunyai akibat hukum. Dengan perbuatan tersebut,para pelakunya akan terikat 

dalam suatu hubungan hukum dan memperoleh seperangkat hak dan kewajiban di 

dalam nya. Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut digambarkan adanya suatu perbuatan 

oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya, definisi ini tidak secara tegas menjelaskan apakah perbuatan 

tersebut harus merupakan perbuatan hukum atau bukan.
11

  

  

Prof Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian,
12

 memberikan definisi perikatan 

sebagai berikut : “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau 

dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari 

pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.” 

 

                                                           
11

 Ricardo Simanjuntak,  Corporate Law Workshop Series, Business Contract Drafting, hal 

24  
12

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, cetakan ke XII, 1990), hal 1 
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Sedangkan perjanjian didefinisikan sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah 

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”  

J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan,
13

 perikatan yang lahir 

dari perjanjian yang menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum dalam 

lapangan hukum kekayaan antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan di 

lain pihak ada kewajiban. Sedangkan tidak terpenuhinya suatu prestasi perikatan 

dapat dilakukan dengan ganti rugi dalam sejumlah uang tertentu yang 

pemenuhannya dapat dituntut di hadapan hakim.  

 

Perikatan oleh Miriam Darus Badrulzaman
14

 yang mendefinisikan pengertian 

perikatan sebagai berikut : “Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua 

orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu 

berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.” Miriam 

Darus Badrulzaman, menggaris bawahi adanya 4 unsur penting dalam suatu 

perikatan, yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi.  

 

Perbedaan pengertian antara perjanjian dengan perikatan adalah didasarkan karena 

lebih luasnya pengertian dari perjanjian dibandingkan dengan perikatan, artinya 

bahwa dalam hal pengertian perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka 

perjanjian akan mempunyai arti sebagai suatu hubungan hukum ataupun perbuatan  

                                                           
13

 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, (Bandung : 

PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 5  
14

 Miriam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), hal 3  
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hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak 

mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lainnya mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, dimana bila salah satu dari pihak 

yang melakukan perjanjian tersebut tidak melaksanakan prestasi yang telah 

disepakati tersebut (wanprestasi) maka pihak yang dirugikan akibat dari 

wanprestasi tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi yang pelunasannya 

diperoleh dari harta debiturnya, yang pelaksanaannya hak tersebut dapat dilakukan 

melalui putusan pengadilan.
15

 

 

2. Syarat Sah Perjanjian  

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian, adalah: 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya hal ini di maksudkan, bahwa para 

pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian,harus terlebih dahulu 

bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan 

diadakan.  

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian  

Pada dasarnya,setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika 

oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk tidak cakap untuk membuat 

suatu perjanjian adalah : 

1. Orang-orang yang belum dewasa  

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan  

                                                           
15

 P.N.H. Simanjuntak, hukum perdata Indonesia,(Kencana Prenamedia Group) , hal 287-

288 
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3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  

c) Adanya suatu hal tertentu  

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut sebagai obyek perjanjian harus 

jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata suatu perjanjian 

harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan 

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu,asal saja 

jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. 

Menurut ketentuan pasal 1332 KUH Perdata hanya barang-barang yang dapat 

di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya 

menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata barang-barang yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.  

d) Adanya suatu sebab yang halal  

Adanya syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu 

perjanjian  harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal dan 

sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.
16

 

 

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan 

perjanjian, yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu yang 

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang 

oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan 

kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 KUH Perdata).  

 

                                                           
16

 ibid, hal 21  
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3. Asas dalam suatu perjanjian 

Pada perjanjian terdapat asas-asas yang terdiri dari: 

a) Asas kebebasan berkontrak atau open system 

Asas yang utama di dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka 

atau open system, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian 

apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini di sebutkan di dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini biasa 

disebut dengan asas kebebasan berkontrak. 

b) Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat 

Asas yang perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian,asas konsensual atau asas 

kekuasaan bersepakat atau contract vrijheid , ketentuan ini disebutkan pada 

Pasal 1458 KUHPerdata. Maksud dari asas ini adalah,bahwa perjanjian itu ada 

sejak tercapainya kata sepakat,antara pihak yang mengadakan perjanjian. Maka 

perjanjian tersebut telah memenuhi 3 syarat,tetapi yang paling utama dan 

pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat dari mereka yang membuatnya. 

c) Asas kelengkapan atau optimal system 

Maksud dari asas ini adalah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, 

berkeinginan lain mereka bias menyingkirkan pasal-pasal yang ada pada 

undang-undang, akan tetapi tidak secara tegas ditentukan di dalam suatu 

perjanjian,maka ketentuan pada undang-undang yang dinyatakan berlaku. 

Contoh mengenai ketentuan asas ini adalah terdapat pada ketentuan Pasal 1477 

KUHPerdata yang menentukan bahwa: 
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“penyerahan harus terjadi di tempat di mana berang yang terjual berada pada 

waktu penjualan,jika tentang itu tidak diadakan perjanjian lain” Maksud dari 

ketentuan di atas adalah apabila dlam suatu perjanjian yang di buat oleh para 

pihak tidak menentukan secar tegas dan tidak menentukan lain,maka 

penyerahan barang yang terjual tersebut adlah di tempat di mana barang 

tersebut dijual. 

 

4. Para pihak dalam perjanjian 

Pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam, yaitu Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 

1317, Pasal 1318 KUHPerdata. Para pihak yang terdapat dalam perjanjian 

merupakan subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan diadakannya 

suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut 

pada perjanjian yaitu: 

a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.  

b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.  

c) Pihak Ketiga  

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan bahwa “Pada umumnya tak dapat 

mengikatkan perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji 

daripada untuk dirinya sendiri”.   

Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa “Persetujuan-persetujuan hanya 

berlaku antara pihak pihak yang membuatnya”.  

 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga. 

Selain itu, tidak dapat pulapihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam  

hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata menegaskan 
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bahwa : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji 

guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat 

oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu perjanjian yang dilakukannya 

kepada seseorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah 

memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali,apabila pihak 

ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”  Pasal 1318 KUH 

Perdata menegaskan bahwa “Jika seorang meminta diperjanjikan sesuatu hal, 

maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris ahli warisnya dan orang-orang 

yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau 

dapat disimpulkan dari sifat persetujuan tidak sedemikian maksudnya.”   

 

Pada asasnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu 

sendiri. Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata). 

Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, 

kecuali dalam hal apa yang disebut janji guna pihak ketiga (beding ten behoove 

van derden) (Pasal 1317 KUH Perdata).  

 

Apabila seseorang membuat sesuatu perjanjian, maka orang itu dianggap 

mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak 

dari padanya (Pasal 1318 KUH Perdata). Beralihnya perjanjian kepada orang-

orang yang memperoleh hak berdasarkan atas hak khusus (onderbijzondere titel). 

Misalnya seorang nasabah bank, maka ahli waris tersebut mendapatkan hak 

sebagai pemilik tabungan. Hak yang terikat kepada suatu kualitas itu dinamakan 

hak kualitatif. Berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, persetujuan-persetujuan 

tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan juga pihak ketiga tidak dapat 
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manfaat dari perjanjian tersebut, selain dari yang diatur dalam Pasal 1317 KUH 

Perdata. Dengan demikian asas seseorang tidak dapat mengikat diri atas nama 

sendiri mempunyai suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji 

untuk pihak ketiga (derden beding).  

 

5. Pelaksanaan Perjanjian   

Pelaksanaan adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh 

pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya perjanjian itu mencapai 

tujuannya.
17

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran 

dan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Pembayaran dan 

penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, mungkin pembayaran lebih 

dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu 

baru kemudian pembayaran. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk 

melaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam tiga macam,yaitu
18

: 

a) Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPer) 

b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPer) 

c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPer) 

 

6. Wanprestasi  

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” 

yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan 

terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang 

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-

                                                           
17

http://iptekindonesiaef.blogspot.co.id/2013/11/pelaksanaan-suatu-perjanjian.html 
18

P.N.P. Simanjuntak,hukum perdata Indonesia,(Kencana Prenamedia Group), hal 290 
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undang.
19

 

Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan 

yang dapat berupa 4 macam yaitu:
20

 

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya 

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjiakan, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjiakan 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan 

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan 

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk 

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, 

sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan 

karena wanprestasi tersebut, untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah 

melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut :
21

 

1.  Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk 

dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang 

ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-

undang. 

2.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; 

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa 

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya 
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menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

3.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; 

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan 

dalam perjanjian tidak dipenuhi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit 

1. Pengertian Kredit  

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa yunani yaitu “credere” yang di-

Indonesiakan menjadi kredit, berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh 

kredit, berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian kredit dasarnya adalah 

kepercayaan.22 Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena seseorang 

yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah seseorang yang memperoleh 

kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan memberikan kredit dapat 

diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dengan demikian dapat dikatakan, 

bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan.23 

Pengertian kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. 

Aspek ekonomis ialah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman 

sebagai imbalan yang diterima kreditor sebagai keuntungan. Aspek yuridisnya 

ialah adanya dua pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu persetujuan, dan 
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masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.24HMA Savelberg, 

mengatakan bahwa kredit mempunyai arti antara  lain :25 

a) Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu 

dari orang lain. 

b) Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan 

tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkannya. 

 

2.  Perjanjian Kredit 

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa : 

”Kredit diberikan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain”. Bunyi pasal tersebut mengandung maksud bahwa 

hubungan kredit adalah hubungan kontraktual antara lembaga keuangan dan 

nasabah debitur dan hubungan kredit harus dibuat berdasarkan perjanjian terulis. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibat secara khusus baik oleh selaku 

kreditur maupun nasabah (debitur), maksudnya perjanjian kredit merupakan 

perjanjian obligatoir. Pada asanya menimbulkan perikatan. Eksistensi perjanjian 

sebagai salah sumber perikatan, sekalipun Buku III BW mengatur tentang 

“Perikatan”, tetapi tidak satu pasal pun yang menguraikan apa yang dinamakan 

perikatan. 

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah 

ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah: 
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Mahmoedin, Apakah Kredit Bank itu, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hal 7  
25

Miriam Darus Badrulzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak), Seri Dasar 

Hukum Ekonomi 5, Hukum Kontrak Di Indonesia, (Jakarta : ELPS, 1983), hal 21 



22 

 

“persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan 

debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana 

pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka 

waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah
26

 

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan 

2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur 

3. Adanya kewajiban debitur. 

Kewajiban debitur adalah: 

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya 

2. Membayar bunga 

3. Biaya-biaya lainnya.     

 

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia  

Dalam Pasal 1 Undang-undang Fidusia memuat pengertian dan batasan sebagai 

berikut :
27

 “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tetap dalam penguasaan pemilik benda.”  

 

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
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penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditor lainnya. Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bahwa fidusia 

dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak 

kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk 

fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam Fiducia Cum Creditore Contracta.
28

 

 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam jaminan 

fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar 

kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan 

dengan cara Constitutum Possesorium. Ini berarti atas suatu benda dengan 

melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk 

kepentingan penerima fidusia. Seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga 

jaminan fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri :
29

 

a) Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditur penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya  

b) Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada 

(droit de suite), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek 

jaminan fidusia.  
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c) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

e) Jika debitor atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib 

menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. 

Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanan title eksekutorial oleh 

penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga 

parate eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutang dari 

hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan harus 

dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. 

 

2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia  

a) Objek Jaminan Fidusia  

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia diberlakukan, 

pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanyalah terhadap 

benda-benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), 

benda dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, pengertian 

jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 

hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
30
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Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki 

dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun yang tidak 

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak 

yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotik. Hal ini diatur 

dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Apabila kita memperhatikan pengertian benda 

yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud benda 

adalah termasuk juga piutang (receivables). Khusus mengenai hasil dari benda 

yang menjadi jaminan fidusia Undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia 

meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain. Pasal 

10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kecuali 

diperjanjikan lain :31 

1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia, dimaksud dengan “hasil dari benda yang menjadi objek jaminan” 

adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan 

fidusia.  

2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia diasuransikan. Ketentuan ini dimaksud untuk 

menjelaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut 

merupakan hak penerima fidusia. 

b) Subjek Jaminan Fidusia  

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi 

fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi 
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objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan 

atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

jaminan fidusia.
32

 Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitor sendiri dan 

dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga, karena pendaftaran jaminan fidusia 

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat 

akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat 

dilakukan oleh warga Negara asing kecuali penerima fidusia, karena hanya 

berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia. 

 

3. Ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia  

Seperti halnya Hak Tanggungan , lembaga jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri 
33

:   

a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditor penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya ( Pasal 27 UU Jaminan Fidusia ).Penerima fidusia 

memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang 

didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.  

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk 

mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus 

karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.   

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan di tangan siapapun obyek itu berada( 

droit de suite ) (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia tetap 

mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun 
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benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi 

objek jaminan fidusia. Ketentuan ini mengakui prinsip “droit de suite” yang 

telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam 

kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan ( in rem ).   

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ).   

 

4.  Proses Terjadinya Fidusia  

Dalam proses terjandinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :  

a) Pembebanan jaminan fidusia, dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa 

Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, dalam akta jaminan fidusia 

selain dicantumkan mengenai waktu(jam) pembuatan akta tersebut.  

Isi Akta Jaminan Fidusia :  

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia Identitas  

2. Data Perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, berisi macam perjanjian dan 

utang yang dijamin dengan Fidusia.  

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Cukup dengan 

mengidentifikasikan benda tersebut , dan dijelaskan mengenai surat bukti 

kepemilikannya, dalam hal ini benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

merupakan benda dalam persediaan ( inventory ) yang selalu berubah-ubah 

dan atau tidak tetap  

4. Nilai penjaminan   

5. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia   
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b) Pendaftaran jaminan fidusia  

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 

undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan 

pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata acara pendaftaran jaminan 

fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan pasal 14. dalam 

peraturan pemerintah itu meliputi pendaftaran fidusia,tata cara,perubahan 

sertifikat dll. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah : 

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan. 

2. Memberikan hak yang di dahulukan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditur yang lain.
34

 

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima 

fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah 

dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor 

dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk 

umum. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk 

tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan 

kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepada 

pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda 

tersebut.  Berdasarkan hal tersebut , dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat ( 2) dan 

Pasal 13 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
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Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia.  

 

Proses pendaftaran jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia oleh Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran 

Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan 

pendaftaran Jaminan Fidusia , menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat Jaminan 

Fidusia. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun 

agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori 

berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.  

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat 

kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang 

berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk 

memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap 

kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. 

 

5.  Pengalihan Jaminan Fidusia  

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan Fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada 

Kreditor baru. Beralihnya fidusia harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada 

Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda  yang 

menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang lazim digunakan dalam usaha 

perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila debitor cidera janji dengan 

mengalihkannya pada pihak ketiga tanpa memberitahukan pada penerima fidusia.  
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Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti 

pemberi fidusia dengan obyek setara. Apabila pemberi fidusia cidera janji maka 

hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum 

menjadi obyek jaminan fidusia sebagai ganti dari obyek jaminan fidusia yang 

dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat 

mengalihkan obyek jaminan fidusia yang berupa benda inventory. Namun 

demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang 

dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara.  

 

Pengalihan benda inventory dapat dilakukan jika debitor / pemberi fidusia tidak 

wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara. Tetapi 

apabila debitor ( Pemberi Fidusia ) wanprestasi maka hasil pengalihan dan/atau 

tagihan yang timbul karena pengalihan , demi hukum menjadi pengganti dari 

objek Jaminan Fidusia ( benda fidusia ) yang dialihkan tersebut.  

 

Apabila objek Jaminan Fidusia bukan benda inventory, jika dialihkan tanpa 

persetujuan tertulis dari penerima fidusia , maka pemberi fidusia dipidana penjara 

paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta ( Pasal 36 Undang-Undang 

Fidusia jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.  

 

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda objek jaminan fidusia ditangan siapapun 

benda fidusia berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan ( Pasal 20 UUF )
35

 

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata 

sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh 

penerima fidusia. 
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6. Eksekusi Jaminan Fidusia  

Undang-Undang Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui 

lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak 

semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga 

serupa.  Pasal 29 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau 

pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan 

fidusia dapat dilakukan dengan cara :  

a) Pelaksanaan titel eksekutorial  

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun 

Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan 

pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat 

Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka 

pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan grosse Sertifikat 

Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia 

mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.
36

 Sertifikat Jaminan Fidusia 

tersebut dengan sendirinya dapat dieksekusi tanpa menunggu flat eksekusi dari 

pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Berdasarkan hal, penerima 

fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai 

objek Jaminan Fidusia jika debitor atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa 

harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.
37
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b) Penjualan benda yang menjadi obyek 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 demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pasal 30 Undang-Undang Fidusia 

mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam 

hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta 

bantuan pihak yang berwenang. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 

Undang Undang Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan 

atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, adalah batal 

demi hukum( Pasal 32 Undang-Undang Fidusia )  

 

D. Tinjauan Umum Perum Pegadaian 

1. Dasar Hukum Perum Pegadaian 

Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang 

ditunjuk untuk menerimadan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. 

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang 

diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang 

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang 
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mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. 

Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang 

untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untung melunasi 

utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat 

jatuh tempo.
38

 

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang 

secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan 

berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar 

hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 

1150 di atas.Sebelum berubah  menjadi  Persero,  Perum Pegadaian  merupakan 

Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berstatus sebagai Perusahaan Umum, 

dimana mengenai BUMN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan kemudian berubah menjadi Persero 

yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Oleh  karena   lembaga  gadai  terasa   sangat  dibutuhkan  dan  

perlu ditingkatkan kinerja keuangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 

Tahun 2011   tentang   Perubahan   Status  Badan   Hukum   Perusahaan  Umum 

Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan. 

 

Adanya kegiatan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian menimbulkan suatu 

hubungan hukum perikatan . Hukum yang mengatur tentang Perjanjian 

diIndonesia hingga saat ini masih mengacu pada BurgelijkeWetboek (BW) atau 

yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
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Belum  ada  aturan  khusus  yang   mengatur  mengenai  perjanjian  sehingga 

pengaturan mengenai perjanjian saat ini diatur dalam Buku III Bab II tentang  

Perikatan baik yang lahir melalui perjanjian maupun melalui Undang-Undang.  

 

Perjanjian sesuai dengan KUHPerdata merupakan suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Sudikno 

Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan  hukum antara 

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum. 

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian merupakan suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal dalam lapangan kekayaan. 

 

2. Fungsi dan Tujuan Perum Pegadaian 

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 

sebagai perjanjian sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 

Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum  Perusahaan  Umum  

(PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
39

, Perum 

Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha dibidang gadai 

dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lain dibidang 

keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk 

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan 

menerapkan prinsip perseroan terbatas. 
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Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), 

Perum Pegadaian memiliki kegiatan usaha utama yang berupa: 

a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; 

b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia dan 

c. Pelayanan jasa titipan,  pelayanan jasataksiran, sertifikasi,dan perdagangan 

logam mulia. 

Selain untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, 

Perum Pegadaian juga melaksanakan kegiatan usaha yang lain seperti Jasa transfer 

uang, jasa transaksi pembayaran,dan jasa administrasi pinjaman dan Optimalisasi 

sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero). 

 

3. Produk Perum Pegadaian  

a. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang 

diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan 

konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi 

terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan 

aman.Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan 

berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, 

handphone, dan barang elektronik lainnya 

b. Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. 

KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas 

kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan 

kendaraan bermotor. 
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c. Kreasi adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan 

sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup 

dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. 

KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit 

yang cepat, mudah dan murah 

d. MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat 

secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang 

fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman 

untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah 

haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta 

kendaraan pribadi 

e. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan 

fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas 

f. Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian 

sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 

disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan 

diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih 

produktif. 

g. Pegadaian G-Lab adalah Laboratorium untuk melakukan pengujian tentang 

keaslian dan jenis Batu Permata serta spesifikasi yang berguna untuk 

kepentingan inventasi dan kepastian jual beli batu permata, Pegadaian G-

Lab menyediakan berbagai layanan profesional untuk melakukan 
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identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan 

Gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemologi berstandar 

internasional dari Gemological Insitute of America. 

h. Jasa Titipan adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan 

barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun 

kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan 

Safe Deposit Box (SDB). 

i. Pegadaian Jasa Taksiran dalah layanan kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu 

permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan 

biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan 

masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang 

berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti 

perhiasan yang dimiliknya 

j. Pegadaian Sewa Gedung merupakan Auditorium yang dikelola oleh 

Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan 

berbagai kegiatan acara dan seremoni. Auditorium dengan arsitektur 

Belanda yang dipadukan dengan interior elegan nan artistik serta 

dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadi tempat 

ideal guna mensukseskan setiap momen berharga anda. 

k. Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang 

dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan 

beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western 

Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance. 
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Pegadaian Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima 

uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman. 

l. Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan 

seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, 

dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi 

pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam 

bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. 
40

 

 

4. Pengertian Kreasi (Kredit Angsuran) 

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) adalah pinjaman kredit dalam jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan penjaminan  kredit  secara  Jaminan  

Fidusia, yang  diberikan  oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan 

pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan 

usahanya. Kredit Kreasi ini merupakan kredit kepada perorangan/ Badan 

Hukum usaha mikro kecil secara individual. Pengajuan kredit untuk kelompok 

usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha/ masing-

masing Badan Hukum anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan 

lolos uji kelayakan usaha. 

Kreasi mempunyai keunggulan dibanding dengan melakukan gadai, ataupun 

melakukan permohonan kredit melalui lembaga keuangan lainnya, antara  

lain :  

a. Proses mudah dan cepat, dalam tempo waktu tiga hari kredit sudah 

bisa dicairkan.  
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b. Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 

12,18,24,36 bulan. 

c. Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap 

per bulan. 

d. Agunan berupa bukti kepemilikan barang jaminan (BPKB) 

sehingga barang jaminan masih tetap dapat dipergunakan.  

e. Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair. 
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E. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Berdasarkan skema kerangka pikir yang dibuat, maka dengan secara singkat dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Dalam pegadaian kreasi ada nya para pihak pegadaian(kreditur) dan debitur,dalam 

proses perjanjian ada nya para pihak yaitu adanya tahap Pra kontraktual yaitu 

dalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki tahapan ini,dalam tahapan ini 

menjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Negosiasi dalam hal ini adalah proses 

untuk mencapai kesepakatan dan saling memberikan konsesi satu sama lain. 

kreditur debitur 

Perjanjian kredit (kreasi)  

Hak dan kewajiban  

Berakhirnya Perjanjian 

Adanya prestasi  Adanya wanprestasi 
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Tahap kontraktual dalam hal ini tahap terjadi nya perjanjian sampai perjanjian 

selesai dalam hal ini di laksanakan pemenuhan syarat sah nya kontrak . 

 

Dalam hal ini kreditur dan debitur menyampaikan kehendak yaitu dalam tahap pra 

kontraktual yang di dalam nya berisi negosiasi atau menyampaikan kehendak nya 

yang timbul kesepakatan antara kreditur dan debitur yaitu perjanjian kredit. 

Selanjutnya pada saat adanya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur muncul 

hak dan kewajiban para pihak,hak dan kewajiban kreditur dan hak & kewajiban 

debitur. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pegadain kreasi selaku kreditur dan 

debitur selanjutnya berakhirnya perjanjian dalam perjanjian kredit adanya atau 

timbul nya prestasi dan wanprestasi dalam dua hal ini mengakhiri dalam 

perjanjian.  

 

Dalam prestasi suatu pelaksanaan yang wajib di penuhi, sedangkan wanprestasi 

yaitu tidak memenuhi suatu yang di wajibkan sebagaimana yang telah di tetapkan. 

Dalam hal ini bahwa perjanjian pokok nya adalah utang piutang dan perjanjian 

pelengkap nya adalah jaminan bentuk nya fidusia. Perjanjian pokok berakhir maka 

dalam perjanjian pelengkap berakhir. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 

yang bersifat normatif yaitu penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi 

ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara fakta 

empiris pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

penelitian dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku 

dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam 

penelitian.
41

 Dengan metode pendekatan ini, mengetahui dan memperoleh 

kejelasan secara menyeluruh tentang tinjauan yuridis terhadap perjanjian kredit 

Pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia .  

 

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan 

mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan 

dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode 

tertentu. Dalam penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Pegadaian 

Kreasi dengan menggunakan  Jaminan Fidusia”. 
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B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
42

  

Penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat 

ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup tinjauan yuridis perjanjian 

kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan  jaminan fidusia. 

 

C. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada 

atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.  

 

D. Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan adalah : 

a. Data Penelitian terdiri dari:  

1) Data Primer  

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama  

yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
43

 

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari  
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sumber datanya, melalui wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan  

wawancara secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah  

Bapak Nofal Hadirani Selaku Pegadaian Kedaton. 

2) Data Sekunder   

Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data  

pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah  

data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil  

penelitian dan sebagainya.
44

 

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang  

berwujud laporan, dan seterusnya. Buku yang menjadi sumber data sekunder  

adalah buku-buku tentang hukum perjanjian, dan buku-buku lain berkaitan dengan 

objek penelitian. 

 

b.  Sumber Data Penelitian  

Sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu 

1. Bahan hukum primer :  

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku ini terdiri dari :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;  

c. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000  tentang  Perusahaan Umum 

Pegadaian. 

d. Dokumen Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi 
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2. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan 

bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa 

danmemahami bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku hukum (text 

book), jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau 

pandangan para sarjana hukum ataupun ahli  hukum dalam media massa,serta 

internet dengan menyebut nama situsnya. 

3. Bahan Hukum Tertier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

definisi,gambaran ataupun penjelasan baik itu dalam bahasa asing maupun bahasa 

Indonesia pada kata-kata asing atau kata-kata sulit yang terdapat di dalam 

penelitian ini. 

 

E.   Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang 

ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara membaca, dan mengutip peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, dan literatur. 
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2. Wawancara  

Metode ini yang dimaksudkan wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung
45

 

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan 

pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Noval Hadirani 

SE,.M.M. dari bagian pemimpin cabang pegadaian kedaton. 

3. Studi Dokumen  

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bahan- bahan tertulis yang 

digunakan dalam peristiwa hukum seperti surat perjanjian, blanko, kuitansi, dan 

sebagainya. 

 

F.  Metode Pengolahan Data  

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan melalui tahap: 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan 

tinjauan yuridis perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan 

jaminan fidusia. 

2. Penandaan data (coding) 

Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan 

yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang kita 

miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Kemudian 
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data disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu tinjauan yuridis 

perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia. 

3. Sistematika Data (systematizing) 

Merupakan kegiatan mengelompokan data secara sistematis. Data yang sedah 

diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. 

Kemudian data disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu tinjauan 

yuridis perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan 

fidusia 

 

G.  Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis 

secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang 

dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan 

data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban 

dari permasalahan.
46

  Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian 

ditarik simpulan terhadap permasalahan terhadap tinjauan yuridis perjanjian kredit 

pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46

 Abdul khadir Muhammad, Ibid, hlm.127. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Proses terjadinya perjanjian kredit Pegadaian kreasi yaitu tahap 

permohonan kredit oleh calon nasabah, tahap petugas administrasi mikro, 

tahap analis kredit, tahap pemutus dan terjadinya perjanjian kredit. Pihak 

yang mengadakan perjanjian kreasi saling mengikatkan diri untuk suatu 

objek tertentu yang dapat mengakibatkan suatu hubungan hukum dari 

perjanjian kreasi. 

2. Hak dan kewajiban debitur wajib untuk menyerahkan agunan dan 

membayar pelunasan hutang, dan debitur berhak memperoleh pinjaman 

(kredit) dari kreditur, sedangkan kreditur berhak menerima pelunasan 

hutang dari debitur dan berhak melakukan penyitaan atas barang jaminan 

apabila debitur wanprestasi, dan kewajiban kreditur adalah memberi 

pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan ketika 

kewabajiban debitur terpenuhi, dalam prakteknya, sebagian besar debitur 

melaksanakan kewajibannya dengan baik namun ada pula debitur yang 

lalai. Atas kelalaian pihak debitur ini menyebabkan berakhirnya perjanjian. 
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3. Berakhirnya perjanjian kredit Pegadian kreasi dapat disebabkan karena dua 

hal, yaitu : karena pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi. Apabila 

terjadi wanprestasi, maka pihak Pegadaian terlebih dahulu akan melakukan 

upaya-upaya hukum berupa: upaya- upaya persuasif, somasi (peringatan) 

dan terakhir proses penarikan/ penyitaan barang jaminan untuk kemudian 

dilakukan pelelangan.  
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