
 

 
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa dampak dibuatnya jaminan fidusia dengan perjanjian

dibawah tangan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten

tidak merubah sifat jaminan dari perjanjian fidusia intern karena sifat dan

perjanjian fidusia intern tidak merubah jaminan umum menjadi jaminan

khusus. Akibatnya tida.k memherikan kedudukan kreditur yang

didahulukan dari kreditur lainnya (kreditur preference) tetapi menjadi

jaminan umum yang memberikan kreditur kedudukan yang sama dan

tidak memiliki hak mendahului antara kreditur yang satu dengan kreditur

yang lainnya (kreditur konkuren). Jaminan fidusia intern yang dibuat oleh

Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar

hukum dan hanya berlaku sebagai perjanjian pada umumnya yang tidak

dilindungi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Maka bank tidak

dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia dikemudian hari karena tidak ada jaminan fidusia yang lahir dan

perjanjian jaminan fidusia intern.
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B. Saran

Fakta munculnya Jaminan Fidusia intern yang dibuat secara bawah

tangan dan tidak didaftarkan sehingga dianggap tidak ada jaminan

fidusia, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani di Klaten wajib

menyadari dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

khususnya dalam prosedur pendaftaran fidusia untuk

membuat perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk akta

notariil sebagai syarat untuk dilakukannya pendaftaran

fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia dengan

dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

2. Perlunya ada perubahan dalaln proses pendaftaran fidusia

bagi kredit yang nominalnya kecil, sehingga debitur tidak

terbebani oleh biaya pendaftaran yang tidak sebanding

dengan kredit yang didapat sedangkan kreditur mendapat

perlindungan hukum atas Undang-Undang Nomor 42 Taban

1999 dengan didaftarkannya jaminan fidusia.

3. Perlunya ada penambahan sanksi apabila tidak dilakukannya

pendaftaran jaminan fidusia, sehingga tidak ada lagi jaminan

fidusia intern yang tidak sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



 

 

74

4. Bank Perkreditan Rakyat Rejeki Insani Klaten dalam

melaksanakan jaminan fidusia intern tetap harns memberikan

infonnusi yang terbuka dan transparan terkait dengan j(lmlnan

fidusia yang tidak didaftarkan, bukan untuk 111enakut-nakuti

debitur. Apabila kreditur yakin ter11adap debitur atas prinsip

kehati-hatian dan know your customer pasti debitur akan

melaksanakan perjanjian kredit dengan lancar. Sebab apabila

dalam pemberian produk fasilitas bank masyarakat

mengetahui terdapat infonnasi yang tidak diberikan secara

terbuka, maka akan berdampak pada kepercayaan masyarakat

terhadap Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri.



 

 

-75

DAFTAR PUSTAKA

Bllk11:

Agnes M.Toar, 1988, KUrStlS HlIkllm Perikatan ·Perbuatan A1elal11an Hukum. Dewan
Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengatl Illdonesia Proyek Hukum Pcrdata, Sernarang.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat,
Gitamedia Press, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,2000, Seri Hukum Bisnis:Jaminan Fidusia, Penerbit PT
Raja Grafindo Persada,Jakarta.

H.Salim HS,2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.

Hasanuddin Rahman, 1995, Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia,

PT~Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, Hukum Ferbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

Ikatan Bankir Indonesia, 2016, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, Edisi Pertama,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Pusat.

J.Satrio, 1999, Hukum Perikatan:Perikatan Pada Umumnya , Penerbit Alumni, Bandung.

Munir Fuady,2000, Jaminan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman,2016,Hukum Jaminan Keperdaiaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti.R, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tan Kamello,2014, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Penerbit
PT. Alumni, Bandung.

Witanto.D.Y, 2015,Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,

Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Yurizal, 2015, Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia, Media Nusa Creative, Malang.



 

 

76

Jurnal:

Joice Irma Runtu Thomas, 2013, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang
Dirugikan Dalam Pembobolan RekeningNasabah, Lex et Societatis, Vol. I ,Nomor.l
Januari-Maret 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Siti Malikhatun Badriyah, 2015, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Penggunaan
Base Transceifer Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian
Kredit", Jumal Media Hukum, Vol. 22/No.2/Desember/2015, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Peraturan Perundang - Undangan :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBII2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2014 tentang Lembaga Altematif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Yang Baik Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat



 

 

Website:

I1ttp://W\v~y .lnTIAdevita.com/2016/pelnbahasan-pp-no-21-tahlJD-2J) 15-tentang-tata-cara

pendaftaran jaminan-fidusia-dan-biava-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/ diakses 12

Oktober 2016

I1ttp://\V\v\v.carikredit.cotn/berita/detail/19/09/2012/822/svarat-jalninan-kredit-vang-ideal/

diakses 9 Februari 2017

http://\V\V\V.dunsarware. cOln/20 15/08/pengertian-b isnis-fungsi -bisnis-tuj uan .htlnl ,diakses 7

September 2016

77



 

 

Lampiran 1

Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

PERJANJIAN KREDIT
No:1 ,writ

REKENING NO.: ~1•••lIap

Yang bertaodatangan di bawah mi :
I. E g J

l' t f .,

-~-~~~ ~

- .--~-.~-', '" ~- ~ .,. - ~

Untuk seJanjutnya disebut ttPibak Pertama" atau "Bank"
2. - ~. ,

.....- . .... . .,

b • sebagaimana dinyatakan dengan: Turut menandatangani Perjanjian ini.
Untuk selanjutnya disebut ttPihak Kt~uaU atau HDebitur"

Bank, Debitur, dan Penjamin secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut"Para Pihak".
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa : .

Berdasarkan pennohouan tertulis yang diajukan oleb Debitur kepada Bank untuk memperoleh fasilitas kredit dad Bank,
maka atas permohonan tersebut Bank setuju memberikan kredit kepada Debitur untuk keperluan I ' , ,11·

Untuk maksud tersebut, Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit ini (ttPerjanjian") dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut :

Pasall
FASILITAS .KREDIT

Bank setuju memberi kredit kepada Debitur, demikian pula sebaUknya Debitur setuju menerima kredit dan Bank sebagai
berikut:
a. Jenis Fasilitas Kredit
b. Jum lah Plafond Krec!it
c. Bunga
d. Jangka Waktu
e, Angsuran
f. Pembayaran Angsuran

nag ,.
• : : ( b 5 II
41111 11ari plafond kredit
• ]SlY bulan, terbitung dari tanggal sampai tanggaJ.S .
Jadwal angsuran terlampir
setiap bulan pada tanggal sesuai jadwal angsuran terJampir~ Angsuran pertama kali
tanggal £JIt

Debitur menyetujui Bunga Kredit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan Bank dengan pemberitahuan terlebih
dahulu. .

I.

2.

l.

2.

Pasal2
PROVISI DAN BIAYA-BIAYA

Atas penerimaan kredit tersebut Debitur wajib membayar kepada Bank: : Provisi, Biaya Administrasi dan biaya lainnya
yang jenis dan besamya telah disetujui oleh Debitur sebagaimana dinyatakan daJam Pemberitahuan Persetujuan Kredit
terlampir.
Provjs~ Biaya Administrasi, dan biaya Jainnya tersebut wajib dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal3
PEMBAYARAN KREDIT

I. Debitur menyatal.can sanggup memba~ angsuran kredit danlatau melunasi seluruh kredit yang menjadi kewajibannya
sesuai jumlah dan waktu yang disepakati. .

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di at8:S dapat dilakukan oleh Debitur di Kantor Bank pada hari daD jam
kerja dengan mendapat tanda bukti pembay-ar&l yang~ atau pembayaran dengan cam lain yang disepakati tennasuk
melalui rekening atasnama Debitur di Bank yang unt~k maksud tersebut Debitur, melaJui SW'at kuasa, memberi kuasa
kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur guna pembayaran angsuran setiap' bulan, balk angsuran pokok., bunga,
dend~ dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan fasilitas kredit yang diberikan.

Pasal4
DENDA KETERLAMBATAN

Jika Debitur terlambat memenuhi kewajiban pembayaran baik: itu angsuran Po~okdan Bunga yang telab ditetapkan, maka untuk
setiap hari keterlambatan pembayaran Debitur bersedia membayar denda kepada Bank sebesar (Sf (i • perbulan
atau IE ( i iii' per-tahun di atas suku bunga kredit yang berlaku berdasarkan Perjanjian·ini, denda mana
dihitung dari jumlah angsuran tertWlggak sarnpai dengan tanggal dibayar lunas seluruh tunggakati.

PasalS
PEMBAYARAN DAN PELUNASAN DIPERCEPAT

L Jika Debitur melakukan pembayaran Angsuran lebib awal dad tanggal yang ditetap~ maka atas pembayaran tersebut
akan diperhiwngkan sebagai pembayarar: Angsuran berikutnya sesuai tanggal yang ditetapkan.

2. Jika Debitur melakukan pembayaran Angsuran lebili besar dad jumlah angsuran yang ditetapkan, maka atas kelebihan
pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada kewajiban pembayaran Angs11ran berikutnya.

3. Untuk Fasilitac; Kredjt jenis Angsuran dengan perhitungan bunga dari plafond, apabila Debitur metakukan pelunasan kredit
lebih awal dari Tangga! Jatuh TeJupo Kredit (pelunasan diperC".qlat), malQl atas pelunasan dipeccepat tersebut Debitur

diw~ibkan membayar denda kepada Banksebe2_ ~. ~ dari Plafond Kredit yang diberikan.

. , i •.~



 

 Pasal6 ....-
PERPANJANGAN PERJANIIAN

Atas permintaan tertulis dari Debit~, Bank dapat melnperpanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian ini sesuai syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan o~eh Bank dan daetujuioleh ~tur.

Pasal7
." . ..K.~N4NGKAR JANJI ·,.!l,·r......

I. .ebitur menyatakan semua data dan informasi yang diberikan kepada Bank adalah beIlM\ en Debitur beljanji un~
fhelaksanakan semua kewtjibannya terk.ait kred,t berd_an Perjanjian ini, namun demikiu apabila temyata :
a. Debitur tidak: membayar angsuran, ba~k ito angsuran pokok danlatau bunga selama 2 (dua) bulan, atau
It: ·Debitur tidaIC"tnelunasi selurub kredit sesuai waktu yang~ (Jatuh Tempo K.redit), atau
.... DelNttu·meJanggar danlatau tidak melaksanakan kewajj~ yang diatllJ. dalam Ptllanjian ini, atau. .~~.' ......
d. Data atau informasi yang diberikan oleh Debitur tentang din Debitur, usahanya,~Penjami~ dan lain-lain yang

berkaitan dengan Perjanjian ini temyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenamya;
Maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Debitur dalam keadaan ingbrjanjilwanprestasi.

2. Apabila Debitur dinyatakan ingkar janji, maka Bank berbak melakukan segala tindakan hokum yang diperlukan UDtuk
pe(unasan seluroh kredit berikut bunga, denda, provisi dan biaya lainnya (termasuk. biaya sesuai Petjanjian ini danlatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelaksanaan peraturan dan/atau kesepakatan yang temit dengan
jaminan/agunan.

3. Segala biaya-biaya penagihan yang timbul dari Perjanjian ini termasuk biaya jurusita, biaya lelang, biaya kuasa hukum dan
lain-lain menjadi tanggungan Debitur.

4. Debitur dengan ini menyetujui apabila Debitur ingkar janji, maka Bank berhak:
a. Memasang tulisan atau papan pemberitahuan pada bangunan dan! ataau tanab yang dijaminkan dengan tulisan :

....BANGUNAN DANI ATAU TANAH INI MERUPAKAN JAMINAN KREDIT Df PT BPR REJEKI INSANf'
b. Menghubungi Ketua Rukun Tetangga'(Rl), Kewa Rukun Warga (RW), Kepata DesaI Lurah ditempati domisili debitur.
c. Mengbubungi Keluarga terdekat atau Tetangga Debitur.
d. Mengumumkan di Media Massa.
e. Melakukan tindakan yang dianggap perlu supaya Debitur memenuhi kewajibannya.

Pasal8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir sesuai janglea waktu yang dtatur daJam Pasal 1 ayat Jd di atas, namun demikian menyimpang
dari ketentuan tersebut Bank: berhak sewaktu-waktu mengakhiri Petjanjian ini apabila tetjadi salah satu atau Jebihkeadaan
sebagai berikut :
a. Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia danlatau dibubarkan, dirlyatakan pailit, mcmohon penundaan pembayaran

hutang, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sehab apapun juga tidak berhak mengurus atau menguasai harta
kekayaannya.

b. Sebagian atau semua harta kekayaan Debitur danlatau Penjamin disita oleh pihak lain.
c. Kekayaan Debitur dan/atau Penjamin berkurang sehin~a tidal< mencukupi. untuk menjamin kredit Debitur kepada

Bank.
d. Terjadi peristiwa atau keadaan memaksa (force majeure), antara lain keadaan krisis ekonomi, kemacetan likuiditas, dan

perubahan kebijakan Pemerintah di bidang mODeter.
e. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dariB~ Debitur danlatau Penjamin melakukan :

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. susunan Direksi dan Komisaris, serta pengaJihan saham.
Penyertaan atau investasi ke perusabaan lain.
Menjamil!kan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bank.
Pembagiap keuntungan perusahaanldeviden.
Pembubaran perusahaan.
Penggabungan usabalmerger., akuisisi. atau konsolidasi perusahaaa

2. Pengakhiran Petjanjian sebapimana dimaksud pada ayat I eli atas hcrakibat Debitur wajib seketika membayar Junas
seluruh jwnJah kreditn~ termasuk Bunga, Denda dan biaya-biaya lain yang timbut dari Perjanjian ini.

Pasal'
PEMBERHENTIAN FASILITAS KREDIT

I. Selain berhak untuk mengakbiri Perjanjian sebagaimana dirnaksud padal PasaI 8 di atas, Bank juga sewaktu-waIctu berbak
memberhentikan fasilitas kredit dengan jenis Rekening yang diberikan kepada Debitur apabila terjadi salah satu atau lebih
hal-hal sebagai berikut :
a. Keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal8 ayat I di atas.
b. Debitur melanggar atau tidak memenuhi salah sam Icetentuan dalam Perjaqjian ini.
c. Bank menilai Debitur daIam keadaan kesulitan keuangan atau kesulitas likuiditas sehingga berpotensi mengganggu

kelancaran pembayaran kredit
d. Debitur tersangkut dalam perteara pidana.

2. Pemberhentian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat I di atas, tidal< mengurangi kewajiban Debitur untuk
melunasi danlatau melaksanakan pembayaran kredit sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.

PasallO
JAMINAN KREDIT

I. Guna menjamin agar Debitur membayar Kredit tersebut kepada Bank dengan semestinya menurut PeJjanjian ini, dan segala
sesuatu yang timbul atas kekuatan Perjanjian ini tennasuk perpanjangan, penambahan dan/atau perubahannya baik karena
hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, Debitur danlatau Penjamin selaku pemberi jaminan bersedia
menyerahkan jaminan kcpada Bank berupa:
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2, Debitur dan/atau Penjamin mengikatkan diri dan menjamin kepada B'ank bahwa barang tersebut adalah hakmiJiknya, tidak
d.ijaminkan untuk suatu hutang atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak tesangkut daJam
sengketa.

3, Atas penyerahan jaminan (-jaminan) tersebut pada-ayat I di atas Debitur dan/atau Penjamin bersedia dan mengikatkan diri
membuat serta menandalangani ikl1tan jnminan t0r8endiri sestlai ketentuan hukum yang berl~u, tetapi tidak terlepas dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
ASURANSI JIWA KREDIT DAN BENDA JAMINAN

J, Sctelah memperoleh penjelasan dari Bank mengenai manfaat keikutsertaan Debitur dalam Asuransi Jiwa Kredi~ Debitur
menyatakan tida~untuk ikut serta dalam Asuransi Jiwa Kredit.

2. Apabila diperlukan oleh Bank, Debitur wajib mengasuransikan benda jatUiUAn terscbut di ntn& pada suatu Perusahaan
Asuransi dengan Banker's Clause yaitu penunjukkan Bank dalam Polis Asuransi sebagai penerima klaim asuransi dalam
rangka penyelesaian kredit Debitur, dan atas segala biayafpremi yang timbul dad asuransi sepenuhnya ditanggung oleh
Debituf,

Pasal 12
AHLf WARtS DEBITUR

ApabiJa Debitur meninggaJ dunia maka semua kredit dan kewajiban dari Debitw kepada Bank yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini, berikut perpanjangan, pembaharuan, penambahan serta perubahannya merupakan suatu kesatuan hutang dari para
ahli w3ris Debitur yang tidak dapat dibagi-bagi.

Pasal13
PENJAMINAN KREDIT

Apabila diperlukan oleh Bank, Debitur menyetujul kredit yang disediakan berdasarkan Perjanjian dapat dijaminkan oleh Rank
kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 14
DOMISILI HUKUM

Para Pihak menerangkan untuk segala akibat yang timbul dari Perjanjian ini, memilih tempat kediaman hukum (domicilie) yang
umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di I I

Pasal15
PENUTUP

Perjanjian Kredit ini telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tennasuk sesuai peraturan yang
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kob,~ pada hari ini, ,-Tanggal
• 2/2811,

•
PIHAK PERTAMA

IJ n
PIHAK KEDUA

II

" £ • _~......=r
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· Lampiran 2.

~.
" Perjanjian Jaminan Fidusia Intern Bank rerkredita.n Rakyat .

• l- PERJANJIAN JAMINAN FlDUSIA'I" No.S

Yang bertandatangan di bawah ini :
L

2.

"Pihak K~aafl atau "De~tar" atau

Para Pihak terJebih dahulu menerangkan :
A. bahwa Pemberi Fidusia danlatau Debitur telah menerima fasilitas pinjaman dan Penerima Fidusia dengan jumlah

keseluruhan sebesar itp. 9.666.666.66 (iLga 33 g 'IV atau sejumlab uang yang dapat ditelitukan di kemudian bari
berdasarkan Perjanjian Kredit No. .2 ,,2 '37 • tanggaJ IS tea P2PI berikut penam~ perubahan,
perpanjangannya, atau pembaharuannya (selanjutnya disebut C

4Perjanjian Kredit").
B. bahwa untuk lebih menjarnin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar

baik karena hutang pokok, btmga ·daft biaya-biaya laifmy-a yang timbu1 berdasarkan Perjanjian Kredit sehagaimana diatur
dalam Perjanjian Kredit tersebut, Debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia berupa BPKB milik Debitur
atau Pemberi Fidusia untuk kepentingan Kreditur atau PenerimaFidusia sebagaimana yang bendak dinyatakan sekarang
dalam Perjanjian ini.

C. bahwa pengaJihan hak kepemilikan secara fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia ini dilakukan dengan
nilai penjaminan sebesar Rp. S. iUU.Ud., ,1£ 3); , 1 '~ yakni atas obyekjaminan fidusia herupa:
1) Kendaraan bermotor.dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : I d'-
Merk dan Type Kendaraan : £ W
Tahun dan Warna . I fi
Nomor Landasan .. & d
Nomor Mesin : I 1
Nomor Polisi :1 ;.
Atas Nama : _ .1
Nomor BPKB : I I
seb~gaimana dirinci dalam Sur. Kuasa Me~arikKembali dan Menjual tel1anggal • F dilampirkan pads
Perjanjian ini sebagai Lampiran yang dari waldu Ice waktu dapat berubah atas kesepakatan. para pihak.

(untuk selanjutnya disebut "Obyek Jaminan Fidusia").
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini melakukan pengalihan hale kepemilikan secant fidusia
dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasall
1. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi sejak ditandatanganinya Peljanjian ini, sedangkan

temadapObyek Jaminan Fidusia yang akaRdiper-01eb Pemberi Fidusiadi kemudianbari,.pensaliban·Jtak kepemilikannya
dilakukan pada saat penanda-tanganan akta ini, namun untuk nantinya berlaku seketika manakaJa Obyek Jaminan Fidusia
telah dimiliki oleh Pemberi Fidusia.

2. Terhitung sejak beralihnya bak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan selama berlakunya per.janjian ini Obyek
Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia hukan lagi dalam hubungan hak milik, Damun dalam hubungan
pinjam pakai, dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam
Perjanjian ini.

Pasal2
Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia, bahwa Obyek Jaminan Fidusia tersebut benar ada dan hanya Pemberi Fidusia
yang berhak atasnya, bebas dari sitaan, tidak digadaikan atau diberikan sebagai jaminan dengan cara apapun juga dan
mengenai segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan Obyek laminanFidusia itu, baik sekarang maupun di kemudian
hari Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apa pun juga dati pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih
dahulu &tau turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan oleh karenanya Penerima Fidusia dibebaskan oleh
Pemberi Fidusia dan segala tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal tersebut.
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Pasal3
I 1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak

ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biayalganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada
Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berk~wajiftan Untuk.m~~ Obyelc laminaR Fidusia tersebut dengat;l
sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan
dengan itu. ~

2. Aptbila untuk penggbnaan aw Obye""t Jaminan Pldlsia terStbut diperluUn suatu kuaaa kllw;us,.maka Petlerima Fidusia ~-. .,
deA"gan ini memberi~~beriFidUSill untuk melakukan ti~ndakan Y8lIf~~ rangka .•- •.
Piniam pakai Obyek Jln1man Ff teMbflt: ".~..'.~ .. . •

• & ::--•. ' .... '...... .......~ •. ." ,.....
~ ~ Pu~4 •

Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak. namun tidak diwajibkan; untuk melakukan atau suruh
mela.l4ukan segala sesuatw yang.SQAarusnya atau.sela)llknya di1ak~.·oleh.Pe.ri Fidusia.p.tas Obyek.!ami~
Fid~8: dalam ha~beri Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu. Tanpa mengmwtgi kebe~l~ketcn~
terse~ di atas, Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiafJ wa.ktu-berhak dan dengan·.ini telah diberi kUfSIP
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk rnemasuki gechmg, gudang, bangunan, ruang dimana Oby~k

Jaminan Fidusia disimpan atau berada dan unruk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan
Fidusia tersebut. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak: mempakan
tindakan rnemasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").

PasalS
J. Apabila bagian dsri Obyek Jaminan Fidl:lSia atau·. diaftara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat

dipergunakan ·lagi, maka Pemberi Fidusia <¥mgan ini ."'ji dan I<aret;nya ~~kat diri untuk mengganti bagian dari
Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan obyek jaminan fidusia lainnya yang sejenis yang
nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, dimana pengganti Obyek Jaminan
Fidusia tersebut tennasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jni.

2. Pemberi Fidusia menjamin bahwa Obyek laminan Fidusia dan waldu ke waktu tidak akan bemitai Kurang dan
I al

;

3. Jika nilai jual Obyek Jaminan Fidusia ·mencapai nilai kurang dari jumlah tersebut, maka Pemberi Fidusia wajib
memberikan penambahan terhadap Obyek Jaminan Fidusia untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pasal6
1. Pemberi Fidusia tidak berl.tak untuk melakukaJ1ll.fidtisia ·ulallt atas Obyek laminan Fidusia. Pembcri Fidusia juga tidak

diperkenankan untuk mernbebankan dengan car-.apun Oby~inanFidusia kepada pihak lain.
2. Pemberi Fidusia diwajibkan setiap ) (satu) ¥ggu sekaJi.__u sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleb Penerima

Fidusia, memberikan perincian dan laporan te~t.W:~kepadaPene~rQ!t.f.idusiatentang adanya dan keadaan Obyek Jaminan
Fidusia dalam bentuk yang disetujui dan diteriltJ.:9l~~peal:-. Fidii& dengan disertai bukti yang sah.

3. Penerima Fidusj~ tanpa pe~tuju~ terlebih ~~.Iu ?a~ emberi Fidusia berhak .untuk setiap ~t melakukan stock
opname atau audit atas dan dl lokasl Obyek Jaw1nan E1dVS1 . stock opnam.e atau audIt mana dapat dllakukan sendiri oleh
Penerima Fidusia ataupun menunjuk pihak lain ~ indep!nd~n ~I~ rangka menjamin dan memastikan keadaan Obyek
Jaminan Fidusia sesuai Perjanjian ini. ."j, ,~~ ...........

Pasal7
I.. Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat din, atas pennintaan dari Penerima Fidusia, untuk mengasuransikan

Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap
baftaya kebakaran serta ~aya iainnya dan untuk suatu jumlab pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang
tepat oleh Penerima Fidusia dengan klausula bahwa daJam hal teljadi kerugi~maka uang pengganti kerugiannya harns
dibayarkan kepada Kred~tur selaku satu-satuny~pihak yangberhak menuntut dan menerima uang ganti rogiasuransi dari
perusahaan asuransi yang bersangkutan (Banker's Clause).

2. ApabiJa temyatauang pengganti·kerugiandari perusahaan ·asunmsf ·tefSebut· tidakmen.eukupi,maka"l>ebittJrberkewajibaR
untuk membayar lun~ sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur.kepada Penerima Fidusia.

3. Semua uang premi asuransi hams ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.

PasalS
Pemberi Fidusia atas pennintaan dari Penerima Fidusia sewaktu-waktu bersedia membuat dan menandatangani
AIda Fidusia yang dibuat di hadapanNotaris sesuai peratur811 perundang-undangan yang berlaku.



 

 PasaI9
). Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan daJam Perjanjian ini

danlatau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lain yang bertalian yang dibuat oleh dan diantara
Kreditur dan Debitor, terutama dalam hal Pemberi fidusialalai atau wanprestasi, sedangkan kelalaian tersebut semata
mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk ito diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atauI

surat lain yang serupa dengan itu,.maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: ..,
8.... .. untuk menjual Obyek laminan Fidusia tersebut melaJui penjualan di bawah tangan yang dilakukan Penerima

Fidusia. •
.. penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah Jewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh

Pemberi Fidusia daoIatau Pen~. Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. •.
b. untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak mengbadap dimana perlult membuat atau suruh membuat

serta menanda-tangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperl~ menerima uang harp. penjualan dan
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau
mengkompensir uang harga penjualan di diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibay$" oleh Debitur kepada
.Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusie;t. untuk menyerahkan sisauang penjualannya jika masih
ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti
kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan
selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam
rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

2. Apabila basil penjualan dari Obyek Jaminan Fid..sia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib
dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, maka Debitur·tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih hams dibayar oleh
Debitur kepada K.reditur. .

3. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, jika diperlukan, Pemberi Fidusia bersedia memberikan dan menandatangani Surat
Kassa untuk: Menarik Kembali dan Menjual Obyek Jaminan.

PusllO
Dalam hal Debitur telah melunasi segala sesuatu yang temutang dan wajib dibayar olehnyaterhadap Kreditur maka hak
kepemilikan atas Obyek Jaminan Fjdusia demi hukum beraJih pada Pemberi Fidusia. Dalam hal demikian, Kreditur hams
membuat pemyataan hapusnya hutang Debitur dan semua surat yang berkenaan dengan Obyek laminan Fidusia yang ada'
pada Penerima Fidusia wajib diserabkan kembali kepada Pemberi Fidusia.

Pasalll
Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian ini yang tidak dapat diseJesaikan
di antar kedua beJah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan' memilib domisili hukumyang tetap dan seumumnya di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri.... .,:

Demikian Perjanjian Jaminan Fidusia ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di H' •. pada han ini,'"
tanggal E •

Pihak Pertamal Penerima Fidusia,
II.dllddl•• aIII .-. .1 Pibak Kedual Pemberi Fidusi~

~!!!!g!!~III1I1~·~ ·IIIIJIIIIIII!·s··~
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Lampiran 3

Akta Jaminan Fidusia

AKTA JAMINAN FmUSIA

Nomor:

Pada hari ini

Pukul

Berhadapan dengan saya

dengan dihadiri oleh saksi yang nama- ------

namanya akan disebut dalam akhir akta ini: --------------------------------

I. Tuan , lahir di

tanggal , Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Republik Irldollesia Provinsi Jawa Tengah ~-_._--._---

Kabupaten Klaten Nomor Induk Kependudukan ------------------------

, suami dari - dan yang untuk melakukan -----

tindakan yang akan disebut di bawah ini telah memperoleh ---------

persetujuan dari satu-satunya isterinya yang sah bemama Nyonya

, lahir di , tanggal

Guru, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Klaten Nomor

Induk Kependudukan , yang juga turut ---------

berhadapan dengan saya, Notaris; ----------------------------------------

- Keduanya bertempat tinggal di , Dukuh , Rukun

Tetangga , Rukun Warga , Kelurahan/Desa, Kecamatan

------------------- Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia ----------------------

II.

----------------------- Pihak Kedua atau Penerima Fidusia ---------------------

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut --------------

nlenerangkan tcrlebih dahulu : ------------------------------------------------

A.Buhwa diarltara penghadap selanjutnya dalam akta ini -----

disebut juga Pemberi Fidusia dan selaku pihak yang nleneriIIla ----

Fasilitas Kredit untuk sclanjutnya disehut DEBITUR dan Perseroan

Terbatas PT. BANK , selanjutnya dalam akta ini disebut juga --

Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi- Fasilitas Kredit ------
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(untuk selanjutnya cukup disebut KREDITUR) telah dibuat dan -----

ditau1dlatBU1~BU1i: -----~---------------~------------------------------------------

- Perjanjian Kredit Nomor

tertanggal

yan~ dibuat dibawah tangan dan bermetrai cukup, salinan akta

mana diperlihatkan kepada saya Notaris. ----------------------------

(untuk selanjutnya akta tersebut, berikut dengan segenap -------------

pengubahan dan penambahannya disebut PerjanJian Kredit); ---------

B.Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayamya dengan -

baik segala sesuatu yang terhutang dan harns dibayar oleh DEBITUR

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia

diwajibkan untuk memberi jaminan Fidusia, atas : -----------------------

unit kendaraan bermotor roda

yang diberikan untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana ---

yang akan diuraikan di ba\vah ini . --------------------------------------------

C.Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang 

ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi Fidusia---

dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju dengan ini -----------

mengadakan perjanjian se~agaimanayang dimaksud dalam Undang -

Undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan --------

puluh sembilan) yaitu Perjanjian tentang Jaminan Fidu$ia --------------

sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta mi. ---------

Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam ---------

kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya -----

dengan baik segala sesuatu ¥ang terhutang dan hams dibayarkan oleh -

DEBITUR kepada KREDITUR, baik karena hutang pokok, bunga dan ----

biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Peljanjian Kredit ------------

tersebut, dengan jumlah hutang pokok sebesar : -------------------------------

Rp.

atau sejumlah uang yang ditentukan di kemudiaIl l1ari berdasarkan

PeIjauljiall flredit . -----------------------------------------------------------~--------
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Maka para penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi 

Fidusia.menerangkan dengan ini memberikanjaminan Fidusia kepada--

Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak ------

Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan -

ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan -----

nilai jaminan sebesar : --------------------------------------------------------------

Rp.

Atas Obyek Jaminan Fidusia berupa : -------------------------------------------

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) ----------------

Merk/Type

JenisjModel

Tahun Pembuatan :

Wama

Nomor Rangka

Nomor Mesin

Nomor Polisi

Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor :

tercatat atas nama ;

- Bahwa pacta saat ini Obyek Jaminan Fidusia belum dilal{ukan -----

proses balik nama ke atas nama Pe~beri Fidusia, sebagaimana -----

ternyata dalam Surat Pemyataan yang dibuat dibawah tangan -------

tertapggal hari ini yang bermeterai cukup serta dilekatkan pacta -----

minuta akta ini. -----------------------------------------------------------------

Dengan Nilai Obyek Jaminan Fidusia pada saat ini sebesar ------------

Rp.

(Untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengaD: Obyek -----------

~~~ JriclttSia). -------------------------------------------------------------------
Pemberi Fidusia menjamin bahwa Pemberi Fidusia adalah benar-benar ---

merupakan satu-satunya pemilik Obyek Jaminan Fidusia yang berhak, -

belWenang melakukan pembebanan Jaminan Fidusia, serta Obyek ------

Jaminan Fidusia tidak sedang dibebani Jaminan Fidusia dengan pihak-

manapun juga selain kepada Pemberi Fidusia, sehingga apabila -----------
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dikemudian hari timuul IJel1118.Sala11a11 n1engcnai hal tersebut di atas, ---

m3ka dengan ini Pemberi Fidusia membebaskan Penerima Fidusia dan -

saya, Notaris dati segala gugatan/tuntutan dar1 ganti rugi dari pihak lain

manapun dan/atau Pemberi Fidusia sendiri mengenai hal-hal tersebut. 

Penerima Fidusia dengan ini menerima pemyataan dari Pemberi Fidusia

tersebut. -- ------ -- -- --- -- -- -------- --- ------------ ----- ---- -- -- -- --- -- ------ -- -- -----

Selanjutnya para penghadap Se11ill"ltiasa dengan bcrtindak dalam

kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia ----

ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan ------

seba.gai beriku t : ---- -- - - -- - -- ---- -- -- -- ------- ---- -- ---- - -- -- -- -- -- - - --- -- -- -- -- -- ----

-------------------------------------------- }><lsCll 1 --------------------------------------------

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah ----------

dilakukan di tempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada ----

dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan ---

Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi ------

Fidusia selaku Peminjam Pakai. --------------------------------------------------

------------------------------------------- J?~s~l ~ ----------------------------------------------

Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi ----------

Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban -

bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biayajganti rugi berupa apapun--

untuk Pinjam Pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun -----------

Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan ---------

Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua -----------

tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas -------

Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia -----

sendiri, serta membayar pajak dan beban laiIlIlya yang bersangkutan -----

dengan itl_l --------------------------------------------------------..:-------------------

~~pabila untuk peng,gunaal1 atas Obyek JaminaIl Fiuusla tersebut --------

diperlukan suatu surat kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan--

ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakuka11 -------------

tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka Pinjam Pakai ----------

Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ------------------------------------------------~
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____________________a ••__• • • 1J;u;;l1 ~ ----._.--.---------------------------------

Penerima FidllSiA Rtau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan -------

dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi ---------

Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaaan Obyek--

J aminan Fidusia tersebut. ---------------------------------------------.,.-----------

Tiap-tiap 06 (enam) bulan Pemberi Fidusia hams memberi laporan ------

kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat dimana Obyek-

J aminan Fidusia berada. -----------------------------------------------------------~

Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak -------

diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu ----

yang sehaDlsnya dilakul{an oleh Pemberi Fidusia melalaikan --------------

kewajibannya untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam ----------

keadaan terpelihara dengan baik, teffilasuk tetapi tidak terbatas untuk--

memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana ObyekJaminan ---

Fidusia disimpan atau berada. ----------------------------------------------------

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan -----

tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat danjatau ----------

bangunan tanpa izin (huisvredebreuk). ------------------------------------------

Pemberi Fidusia wajib untuk tiap-tiap triwulan yakni selambat- -----------

lambatnya pada waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akhir --------

sesuatu triwulan menyerahkari kepada Penerima Fidusia atau -------------

kuasanya, daftar mengeni posisi Obyek Jaminan Fidusia yang -------------

diberikan sebagai ~aminan Fidusia kepada Penerima Fidusia, dalam -----

hal mana wajib disebutkan jumlah dan ·macam dati Obyek Jaminan -----

Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia. ------------------------------------

Penerima Fidusia mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk --------

menempatkan (atau menyuruh Pemberi Fidusia untuk menempatkan)---

tanda- tanda identifikasi pada Obyek Jaminan pemilik dari Obyek ---------

Jaminan Fidusia. ---------:::------------------------------------------------------------

Pemberi Fidusia wajib memelihara tanr;la-tanda sedemikian itu. ------------

--------------------------------------------- J»~s~ ~ -------------------------------------------
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Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek ---------

Jaminan Fidusia tersebut ada yang sudah terpakai/teljual, maka --------

Pemberi Fidusia dengan ini beIjanji dan karenanya mengikat diri ---------

untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang ·sudah--

terpakai/teIjual itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang ---------

sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat ----

disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia ---

tersebut termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta --

ini. --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- ~S1l1 f) --------------------------------------------

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk rnelakukan Fidusia ulang atas -------

Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan ------

untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau -----------

menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan ----------

Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu ----

dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi -------

dengan seksama kewajibannya menurut yang telah diterttukan dalam ---

akta ini atall DEBITUR tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ----------

Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi -

kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya -----

pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusi~atau DEBITUR dalam --------

memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia -----

untuk meminjam mengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi ---

berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera --

oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan ---

secara tertulis oleh Penerima Fidusia. --------------------------------------------

------------------------.~-------------------))sussLl Ei -------------------------------------------
Pemberi Fidusia betjanji dan karenanya mengikat diri untuk --------------~-

mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan ----

asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap ---

bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah ----------
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perla11ggullgaJl serta dengan pcrsyaratan yang dipandung teput oleh

Pel1erill1a Fidusia. -------------------------------- -----------------------------------

Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausa bahwa dalam --

hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harns -------------

dibayarkan kepada KREDITUR, yang selanjutnya akan ---------------------

memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan -----

oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, ---------

sedangkan sisanyajika masih ada harus dikembalikan oleh KREDITUR--

kepada DEBITUR dengan tidak ada kewajiban bagi KREDITUR untuk ---

membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi ---

Fiidusia.---------------------------------------------------------------------------------

Apabila temyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi -----

tersebut tidak mencukupi, maka DEBITUR tetap berkewajiban untuk-----

membayar lunas sisa yang masih harus d~bayar oleh DEBITUR kepada --

Penerima Fidusia. -------------------------------------------------------------------

Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh ------- ----

Pemben Fidusia atau DEBITUR. ------------------------------ -- -- ----- ------ -----

Apabila Pemberi Fidusia atau DEBITUR lalai dan/atau tidak ---------------

mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima -----

Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan-

ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk --------------

mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ------

ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi--

Fidusia atau 0 EBITUR. -----------------------------------------------------------

AsH polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta ----------

kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harns diserahkan untuk-

disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah Pemberi Fidusia dari ----

perusallaall aSll ran si tersebut. --- -- ---- -- ---- -- --- ---~,- ------- -- -- ---- -- --------

_______________ ~'gr J?~s~ Ar -------------------------------------------

Dalam hal Pemberi Fidusia danjatau DEBITUR tidak menjalankan atau

memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ----

ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi ----------
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Fidusia danJatau DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-

mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk ---

itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang

serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia --

lJerl1Slk : ------------------------------------------------------------------------------

1.Bertindak untuk menjual Obyek Jam.inan Fidusia tersebut atas dasar

titel eksekutorial~atau melalui pelelangan di muka umum, atau ------

melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan ------

kesepakatan PemlJeri Fidusia dan Penerima Fidusiajika dengan cara

demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.-

2.Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak --------

menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta ------

menandatangani surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, ----

menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan-

untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, ------

memperhitungkan dan mengkompensir uang harga penjualan yang -

diterimanya itu dengan semuaapa yang wajib pibayar oleh DEBITUR

kepada KREDITUR, akan. tetapi dengan kewajiban bagi Penerima -----

Fidusia untuk m~nyerahkansisa uang penjualannyajika masih ada-

kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima-

Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun----

juga kepada Pemberi Fidusia atau D~BITURmengenai sisa uang -------

harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusiajuga berhak ----

untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan ------------

berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut ----

ti4ak ada satupun yang dikecualikan. ----------------------------------------

Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak ---

mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh --------

DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR tetap terikat membayar 

lunas sisa uang yang masih hams dibayar oleh DEBITUR kepada -------

l(~~l)I1llJ~. -----------------------~-.--------- .~---------------------------------

--------------------------------------------- J»SUi~ ~.-------------------------------------------
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Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan --

kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan -----------

mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari ----

pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada---

Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan.-

atau teguran pertama dati Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi -----

Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan ----

dalam surat pemberitabuan atau karena lewatnya waktu yang ------------

ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi teguran yang -------------------

bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah laIai semata-mata. karena -- .

lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi --------

sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang sesuai dengan itu,-

maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sab berhak, dengan ----------

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---

mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat --

dimanapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik dari tangan----

Pemberi Fidusia maupun dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya,--

dengan ketentuan babwa semuabiaya yang bertalian dengan itu ----.------

menjadi tanggungan dan hams dibayar oleh Pemberi Fidusia. --------------

-------------------------------------------- J»sus1l1 ~ -------------------------------------------
Pembebanan Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia ---------

kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan --------

(order de ontbindende voorwaardenf, yakni sampai dengan DEBITUR ----

telah memenuhi membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh ----

DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana diny~takandalam ---------------

f>eIjauljiBUl }Credit. --------------------------------------~------------------------------

-------------------------------------------- J'aus&Ll 1() ------------------------------------------

Penerima Fidusia atau kuasanya beIWenang untuk melaksanakan ---------

Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk --

keperluan tersebut menghadap dihadapan f>ejabat atau Instansi yang----

berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan ----------

keterangan, menanda. tangani suratjformulir, mendaftarkan Jaminan ----
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Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia let'sebut dengan melo.mpirkan ... -----

Pemyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan ------

permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan --

atas data yang tercanturn dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, ---------------

selarljutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia danjatau Pernyataan -

Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang bert.alian. -------------------

Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi -----

segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan --

yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. ---

i\.kta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat ------------

dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan---

dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak ---------------

terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, -----

niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini dan kuasa tersebut -----

tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang --------

bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik ---------

kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan --------

kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat

mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang --------------

disebutkan dalam Pasal1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang --

Hukum Perdata Indonesia. --------------------------------------------------------

------------------------------------------- J»~sl1 11 ------------------------------------------

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak --------

substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau ------

penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan ----

atau pepyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ----------

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia ----

maupun ketentuan dalam Undang Undang F'idusia NOIllor 42 Tahull ---

1999 (seribu sel11bilan ratus sel11bilan puluh sembilan) tentang ------------

Jaminan Fidusia. --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- J»~s~l 1~ -------------------------------------------
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Pemberi Fidusia dengan ini menjamin ba}lWa pembebanan Obyek ---------

Jaminan Fidusia ini tidak melailggar ketentuan dalam Pasal35 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --

sembilan) tentang Jaminan Fidusia. ----------------------------------------------

-------------------------------------------- ))~~ 1~ ------------------------------------------
Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak------

mengenai akta ini tidak dapat diselesaikan diantara }{edua belah pihak--

sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang ---

tetap dan seumumnya di l(antor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I ------

(satu) B Klaten di Klaten. -----------------------------------------------------------

Pemilihan domisili hukum tersebut dengan tidak mengurangi hak dari ----

Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap ----------

Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan------

Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalarn wilayah Republik--

Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri 'yang mempunyai yurisdiksi -----

atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia -----------

tersebut. -----------------------------------------------~-~----------------------------

--------------------------------------------- J»1l~;ll 1~ ------------------------------------------
Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta

ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini ----------------

menjadi tanggungan dan harns dibayar oleh Pemberi Fidusia, demikian -

pula biaya pembayaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. ---------

(Para) penghadap dalam 'kedudukannya masing-masing ---------------------

menerangkan/menyatakan sertaberani diangkat sumpah dihadapan ----

Instansi yang beIWenang, bahwa : -----------------------------------------------

(masing-masing) penghadap menjamin pasti semua keterangan, surat- --

surat/akta-akta, dokumen identitas diri yang diserahkan, ----------------~

diperlihatkan dan diper~nakanoleh (masing-masing) penghadap --------

untuk pembuatan akta ini, kesemuanya benar isinya, asli dan masih ----

berlaku sah, serta (masing-masing) penghadap benar-benar berhak ------

untuk melakukan tindakan hukum tersebut di atas, menyetujui, mengerti

dan memahami betul isi dan akibat hukum dari akta ini. --------------------

xvii



 

 

Apabila dikemudian hari timbul permasalallan mcngenai hal tersebut di 

atas, maka akan menjadi tanggung jawa'b (masing-masing) ------------------

penghadap serta membebaskan saya, Notaris dari segala 1

tuntutanJgugatan, dan ganti rugi mengenai hal tersebut. -------------------

Akta ini diselesaikan pukul 15.08 WIB (lima belas Iebih delapan menit --

Waktu Indonesia Barat). -----------------------------------------------------------

Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan tanda pengenal --------

yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. Dan pihak KREDITUR danJatau

Penerima Fidusia menerangkan dapat menerima keadaan dari DEBITUR 

dan/atau Pemberi Fidusia tersebut serta bertanggungjawab sepenuhnya-

atas hal tersebut. ---------------------------------------------""""----------------------

---------------------------------- J)1t~II(IJl!(~1rJL 1111 ----~------------------------------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Klaten pacta hari dan --------

tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---------------

1.

2.

Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di Klaten, yang saya, Notaris

kenal, sebagai saksi. ----------------------------------------------------------------

Setelah akta ini ~ya, notaris bacakan k~pada para penghadap dan saksi,

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya,

~otauis. ---------------------------------------------------------------------------------

Dilangsungkan dengan tanpa
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