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Abstract

new, but it has long been used in the business world, both in Indonesia and in other developed countries with 

and i ts development in Indonesia. The method used in this research is a historical juridical. Results of this 

because there is a shortage of institutions l iens or mortgages version of the Civi l Code or other laws.
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Abstrak

A. Pendahuluan

dalam bidang hubungan keperdataan dan telah 

dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia 

terhadap kreditor-kreditor lain.
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fiducie

disebut 

lazim disebut dengan istilah eigendom overdract 

jaminan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari 

kedudukan Indonesia sebagai  daerah jajahan 

di hukum perdata Belanda juga berlaku dan dipakai di 

Indonesia. Di negeri Belanda sendiri pemberlakuan 

B. Sejarah Fidusia yang lahir karena kebutuhan 

praktis

praktik. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-

fakta sebagai berikut:

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang

Sebagaimana diketahui bahwa menurut 

gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak 

inbezi ttstel ling.

maka jaminan tersebut haruslah berbentuk 

hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan 

dimana barang objek jaminan hutang masih 

kerepotan j ika barang tersebut diserahkan 

masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa 

tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah 

jaminan hutang diberikan atas benda tidak 

sepakat agar barang tidak bergerak tersebut 

hukum adat.

2. Hak atas tanah tidak dapat dihipotikkan

dijaminkan dengan hipotik/hak tanggungan. 

dijaminkan dengan hipotik. Sehingga atas hak 

3. Barang objek jaminan hutang yang bersifat 

khusus
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si fat-si fat seperti  barang tidak bergerak. 

fidusia menjadi pilihan. seperti f idusia atas 

4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan 

yang baru

Perkembangan kepemilikan atas benda-

hipotik atas strata title atau atas rumah susun. 

hak atas satuan rumah susun tersebut. Akan 

maka atas strata ti tle dapat di ikatkan hak 

tertentu.

5. Barang bergerak objek jaminan hutang tidak 

dapat diserahkan

debi tur sama-sama tidak keberatan agar 

diikatkan jaminan hutang berupa gadai atas 

dijaminkan karena sesuatu dan lain hal tidak 

benda tersebut karena sesuatu dan lain hal masih 

barang tersebut belum dapat dilakukan. 

dalam praktik karena ada kebutuhan akan suatu 

lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak 

berupa benda modal usaha dengan tidak perlu 

pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai 

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

C. Sejarah Perkembangan Fidusia di Indonesia

seperti pada Oogstverband

Arrest Hoogge-rechtshof

dengan Bataafsche Petroleum Maatschappij 

Arrest Hoge Raad

tentang perkara Aw de Haan melawan Heineken 

Bierbrouweri j  Maatschappij

melawan Fa Megaria. 

kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat 

memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi 

kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotik 
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sebelum kemudian di terbi tkan undang-undang 

Niew Nederlands 

Burgerli jk Wetboek

Di zaman Hindia Belanda tempo hari ada 

Voorraad Pand 

atas benda objek jaminan tersebut masih sangat 

zaman Hindia Belanda dengan putusan HGH tanggal 

Putusan Bier Brouwerij Arrest pada kasus di 

pun ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan 

tidak merupakan penerobosan terhadap ketentuan-

Mahkamah Agung dan juga pengadilan tingkat di 

berikut:

Gwan Gee dan Marpuah).

mengenai percetakan dan gedung perkantoran 

perkara antara BNI Unit Semarang melawan 

Lo Ding Siang).

terasa kebutuhan praktik terhadap suatu lembaga 

lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerdata 

dengan hipotik dan credietverband) atau Undang-

gadai dalam hukum adat.

Agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik 
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terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan 

saja.

3. Sangat dimungkinkan gadai atas tanah versi 

tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai 

gadai tanah tersebut.

menurut Undang-Undang tentang Perumahan 

di atas tanah milik orang lain) atau fidusia 

undang-undang tersebut sangat sumir dan 

susun saja.

constitutum posessorium

benda tetap dikuasai debitur walaupun hak milik 

atas benda tersebut telah berpindah ke tangan 

kekurangan gadai selama ini.

3. Yurisprudensi sangat memegang peranan dalam 

para pihak dalam praktik menginginkan dapat 

telah memainkan peranan penting dalam 

pembangungan atau kredit-kredit menengah 

kecil.

constitutum posessorium

adat.

pelunasan suatu jual beli tidak secara tunai. Ini 

membuktikan bahwa kelemahan lembaga jual 

beli cicilan atau sewa beli dapat ditutupi oleh 

Arrest 

Hoogge-rechtshof dan Arrest Hoge Raad) dapat 

dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan 

D. Penutup

dalam praktik karena ada kebutuhan akan suatu 

lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak 
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jaminan hutang tidak dapat diserahkan.

pun hipotik versi KUH Perdata atau undang-undang 

Voorraad Pand

tetapi dalam praktik di samping tidak pernah popular. 

Institusi ini juga tidak dapat menampung keinginan 

kepemilikan dari pihak debitur atas benda objek 

jaminan tersebut masih sangat kuat.

pemerintah Indonesia untuk lebih melihat lagi peran 
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