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Kiat-kiat Membuat Perjanjian 
Leasing Tanpa Jaminan Fidusia 
Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 
Tanggal 6 Januari 2020 (“Putusan 
MK 18”) 
 

Pendahuluan 
 
Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah 
menerbitkan putusan yang mengkonstruksi ulang 
ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No 42 
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), yakni 
Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” 
dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap” berikut penjelasannya serta 
Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji”. 
 
Di dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa: 
 

1. Keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Fidusia, sepanjang 
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama 
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
 

2. Keberlakuan Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa 
“cidera janji” bertentangan dengan UUUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera 
janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 
kreditur melainkan atas dasar kesepakatan 
antara kreditur dengan debitur atau atas dasar 
upaya hukum yang menentukan telah terjadinya 
cidera janji”. 
 

3. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang 
frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak 
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ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara 
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”. 

 
Sebagaimana diketahui, sebelum dijatuhkannya Putusan MK 18 tersebut, ketentuan Pasal 15 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia 
memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji 
(wanprestasi), penerima fidusia punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya 
sendiri (lelang). 
 
Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 18 tersebut, sertifikat jaminan fidusia kini tidak 
serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi 
perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur. Jika tidak 
sepakat, maka pelaku usaha/kreditur harus menempuh upaya hukum (gugatan ke 
pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji. 
 
Diterbitkannya Putusan MK 18 tersebut jelas memberikan dampak kepada berbagai pihak, 
khususnya bagi pelaku bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan/leasing otomotif. 
Berdasarkan Putusan MK 18, maka perusahaan pembiayaan tidak bisa serta merta melakukan 
eksekusi barang fidusia dari tangan konsumen (kecuali disepakati oleh konsumen), melainkan 
harus menempuh mekanisme ke pengadilan negeri. Hal ini jelas tidak efisien mengingat 
sebagian besar dari barang fidusia tersebut nilainya tidak begitu besar. Selain itu, negara juga 
terkena dampak dari Putusan MK 18 tersebut karena dengan berkurangnya kepercayaan dari 
perusahaan pembiayaan untuk menggunakan fidusia sebagai jaminan dari pembiayaannya 
maka pemasukan negara tentu juga akan berkurang. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana cara pelaku 
usaha melakukan mitigasi risiko dalam pembiayaan pembelian barang bergerak (mis. 
Otomotif) kepada konsumen pasca Putusan MK 18 tersebut? 
 
Kiat-kiat Membuat Perjanjian Leasing Pasca Putusan MK 18  
 
Untuk menjawab pertanyaan demikian, pertama-tama harus dipahami bahwa hubungan 
hukum antara kreditur dan debitur dalam proses pembiayaan di atas terbit dari perjanjian. 
Dengan demikian, untuk melakukan mitigasi risiko dalam pembiayaan pembelian barang 
bergerak pasca Putusan MK 18  yang sebelumnya menggunakan jaminan fidusia, maka pelaku 
usaha hendaknya melakukan konstruksi ulang terhadap isi perjanjian dengan konsumen. 
 
Prof Hikmahanto Juwana dalam ceramah yang diadakan oleh Perhimpunan Ahli Hukum 
Kontrak (PAHKI) pada tanggal 11 Februari 2020 memberikan pendapat bahwa untuk 
melakukan konstruksi ulang terhadap isi perjanjian pembiayaan dapat dilakukan dengan 
kembali kepada esensi dari pembiayaan/leasing yakni sewa beli. 
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Dengan konsep sewa beli tersebut, maka hendaknya disusun suatu perjanjian yang terdiri dari 
4 (empat) sub perjanjian, sebagai berikut: 
 

1. Perjanjian Hutang Piutang 
 Perjanjian ini digunakan untuk memungkinkan nasabah membeli barangnya. 

  
2. Perjanjian Jual Beli Obyek 

 Perjanjian ini digunakan untuk nasabah mendapatkan uang dari perusahaan 
leasing dengan catatan uang tersebut dikembalikan ke perusahaan leasing 
sebagai pelunasan utang. 

 Pengalihan hak atas kebendaan beralih dari nasabah ke peusahaan leasing 
meski tidak dilakukan pembalikan nama (pembalikan nama hanya syarat 
administratif). 

  
3. Perjanjian Sewa Menyewa 

 Perjanjian ini dilakukan agar nasabah dapat menggunakan barang yang telah 
dimiliki oleh perusahaan leasing. 

  
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

 Perjanjian ini untuk mengalihkan hak kebendaan dari perusahaan leasing ke 
nasabah. 

 Perjanjian ini merupakan pengikatan karena disepakati lebih awal dari saat 
transaksi dilakukan. 

 
Kesimpulan 
 
Putusan MK 18 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia kini tidak serta merta (otomatis) 
memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus 
didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Jika tidak sepakat 
maka pelaku usaha/kreditur harus menempuh upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang 
menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian, pelaku usaha yang bergerak di 
bidang pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia hendaknya melakukan konstruksi 
ulang terhadap isi perjanjian dengan konsumen dengan kembali kepada esensi dari 
pembiayaan/leasing yakni sewa beli tanpa menggunakan jaminan fidusia. 

 
Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi 
Junior Partner 
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Kantor Hukum Yulwansyah & Partners didukung oleh advokat-advokat yang mempunyai sertifikasi di 
bidang litigasi dan corporate serta telah berpengalaman untuk mendampingi dan mewakili klien dalam 
membuat/mereview kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai bidang hukum, baik untuk kepentingan 
lembaga atau institusi negara, badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta. Selain itu, kami juga 
berpengalaman dalam mendampingi/mewakili klien dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan 
perselisihan kontrak-kontrak bisnis, baik melalui pengadilan negeri maupun forum arbitrase. 


