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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan sistem keuangan Indonesia dikenal suatu jenis 

lembaga keuangan yang disebut Lembaga Keuangan Bukan Bank (Nonbank 

Financial Institution). Pendirian lembaga keuangan ini didasarkan pada 

Keputusan Menteri Keuangan No. 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 

1970, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972.1 

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung 

menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan 

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. 

Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur 

masing-masing bidang jasa keuangan beberapa bukan bank. 

Lembaga keuangan bukan bank sangat berperan penting dalam 

perkembangan perekonomiannya. Lembaga keuangan bukan bank mendorong 

pergerakan ekonomi secara umum memang memiliki tugas untuk menyimpan 

dan menyalurkan perputaran perekonomian. 2  Lembaga keuangan yang 

merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), 
                                                

1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 11. 
2 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, ed. 1, cet. 2, 

Bandung: Alumni, 2006, hal. 183.  
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memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial 

intermediary).3  Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga 

pembiayaan. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

dana atau barang modal. 4  Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk 

usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini 

dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak 

menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, 

tabungan, dan surat sanggup bayar. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan 

tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah 

satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian nasional.5 Selain lembaga keuangan bukan bank 

dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, terdapat pula 

lembaga keuangan yang berbentuk bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

                                                
3 Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 111. Lihat pula: 

Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Ditama, 2010, hal. 
2. 

4 Anita Christiani, Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, 
LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2010, hal. 1. 

5 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2005, hal. 21. 
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menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu kegiatan lembaga 

keuangan baik yang berbentuk bank ataupun bukan bank adalah pemberian 

kredit. 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 6  Berdasarkan ketentuan ini dalam pembukaan kredit harus 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam meminjam atau ketentuan 

lain yang harus didahului dengan persetujuan kredit.  Kredit yang diberikan 

tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.  Untuk mengurangi risiko 

tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di 

perjanjikan adalah faktor penting yang harus dipikirkan oleh pemberi kredit. 

Jaminan kredit biasanya bisa juga digunakan sebagai pendorong 

motivasi debitur agar pengikatan jaminan kredit yang berupa harta hak milik 

debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan 

                                                
6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11. 
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takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur 

berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar katanya yang akan 

dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus di cairkan oleh 

pemberi kredit. 

Agunan atau jaminan tambahan hanya salah satu syarat yang 

diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai 

watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam 

hal ini agunan kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:7 

1. Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana 

kredit bank berupa barang proyek tanah dan bangunan, mesin-mesin, 

persediaan, piutang dagang, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya 

berupa agunan pokok bila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan 

utama (watak, kemampuan, modal dan prospek) diperoleh keyakinan atas 

kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya. 

2. Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam batasan 

agunan pokok, contoh: aktiva tetap di luar prosen yang dibiayai, surat 

berharga, surat rekta, garansi resiko, jaminan pemerintah, lembaga 

penjamin dan lain-lain. Agunan tambahan menjadi wajib dipenuhi bila 

tidak dapat menutup kecukupan jaminan, yang disebabkan adanya 

kesulitan dalam pengikatan dan penguasaan agunan pokok sebagai agunan 

kredit, sehingga tidak dapat memberikan hak mendahulu (preference) bagi 

bank. 

                                                
7 Sinungan M, Managemen Dana Bank, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 3. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa agunan bukan 

sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur. Namun agunan 

merupakan “benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila 

terjadi kegagalan pembayaran kredit yang bersumber dari arus kas debitur. 

Oleh karena itu, nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran 

kembali kegagalan pembayaran kredit. Tidak semua benda bisa dijadikan 

agunan tetapi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mempunyai nilai 

ekonomis, bisa diperjualbelikan, harus ditunjuk undang-undang dan haknya 

harus terdaftar. 

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara 

seorang piutang kreditur dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya 

kewajiban si berhutang debitur. Pihak ketiga bahkan dapat di adakan di luar 

tampak si berhutang tersebut. Menurut Subekti bahwa maksud ada jaminan 

ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang yang dijamin 

pemenuhannya suruh atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si 

penanggung menjamin dapat di sita dan di lelang menurut ketentuan pihak 

pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Salah satu bentuk jaminan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk jaminan fidusia. 

Jaminan dalam fidusia itu mengambil wujud “penyerahan hak milik 

secara kepercayaan (fides)” atau lazim disebut dengan Fiduciare Eigendom 

Overdracht. Faktor kepercayaan dalam penyerahan hak milik secara 

“kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal 

balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan 
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sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya sebagai 

suatu “jaminan” saja untuk suatu hutang, kepercayaan debitor kepada kreditor 

bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.8 

Dalam upaya mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara 

constitution possessorium akan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang 

diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang 

menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan 

demikian tidak dikenal dalam KUHPerdata, akan tetapi penyerahan 

constitution possessorium itu dapat dilakukan secara sah karena pada 

dasarnya para pihak bebas menjanjikan apa yang mereka kehendaki.9 

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia mengatur bahwa: 

(1)  Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor 
lainnya.  

(2)  Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan 
piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan 
Fidusia.  

(3)  Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena 
adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.  

 
Seperti jaminan kebendaan yang lain, jaminan fidusia lahir dari 

terwujudnya perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian secara 

fidusia. Sifat perjanjian jaminan fidusia adalah accesoir karena menginduk 

pada perjanjian utang piutang selaku perjanjian pokoknya. Berdasarkan 

bentuknya, perjanjian fidusia lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis, 
                                                

8 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut 
Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 66. 

9 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, 
hal. 170. 
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bahkan tidak jarang dituangkan dalam akta notaris dengan tujuan untuk 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor. 

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditor 

pemegang fidusia demi kepentingannya bisa menuntut dengan cara yang 

paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut 

terhadap debitor. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia 

secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar 

kekuasaan manusia seperti debitor meninggal dunia, sebelum kreditor 

memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi 

kreditor untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitor.10 

Dalam jaminan fidusia, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa sertifikat jaminan 

fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal 

tersebut, maka berdasarkan titel eksekutorial, Penerima Fidusia dapat 

langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek 

jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan seperti pada umumnya. 

Dalam suatu perjanjian pemberian kredit harus terdapat persetujuan dari 

pihak kreditur dan debitur, karena kedua belah pihak harus dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik sesuai yang 

diperjanjikan. Dengan demikian adanya jaminan dapat mencegah 

                                                
10  Tiong Oey Hoey, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2006, hal. 47. 
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kemungkinan apabila debitur beritikad buruk untuk tidak melunasi hutangnya 

tersebut. 

Permasalahan timbul ketika terbit Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memutuskan bahwa keberlakuan Pasal 15 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang 

tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) 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”. 

Tidak hanya itu, terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan frasa "cidera janji" tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 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". Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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18/PUU-XVII/2019, apabila debitur melakukan wanprestasi dan menolak 

untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya, maka kreditur sebagai 

pemegang jaminan fidusia, tidak dapat segera melakukan eksekusi, tetapi 

harus melalui mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentunya 

akan mereduksi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, yang mengatur sertifikat jaminan fidusia mempunyai 

kekuatan eksekutorial. 

Dalam penelitian yang berkaitan dengan jaminan fidusia, telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu: 

1.  Wikan Triargono, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

tahun 2017 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 

Dengan Jaminan Fidusia”. Adapun permasalahan dalam penelitian tersebut 

adalah: 

a.  Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan 

fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat “Artha Agung” Yogyakarta? 

b. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dimiliki oleh kreditor setelah 

debitor wanprestasi? 

Hasil dalam penelitian tersebut adalah: 

a.  Perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan fidusia pada PT. 

BPR “Arta Agung” Yogyakarta jika debitor wanprestasi, dengan UUJF 

adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya dan maka sesuai 
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ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil 

pengalihan dan/atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi objek 

jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan 

tersebut. Dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda 

yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang 

dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia 

sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima 

fidusia dalam hal ini kreditor dapat menuntut pihak pemberi fidusia 

untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijaminkan 

tersebut sebagaimana diatur Pasal 6 UUJF. 

b. Upaya-upaya hukum yang dimiliki oleh kreditor setelah debitor 

wanprestasi, yang dilakukan pada PT. BPR Arta Agung adalah 

penyelesaian sengketanya. Pertama-tama dilakukan dengan cara 

memberikan peringatan berupa teguran, kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan surat peringatan kepada debitor, namun jika debitor tetap 

tidak memenuhinya maka kreditor dapat melakukan tindakan 

selanjutnya yaitu melalui non litigasi dan cara litigasi.11 

2. Shinta Andriyani, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro Semarang tahun 2007, dengan judul penelitian “Pelaksanaan 

Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang (Study di 

Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok)”. Adapun permasalahan 

dalam penelitian tersebut adalah: 
                                                

11 Wikan Triargono, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia”, Tesis 
Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia Yogyakarta, 2017. 
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a.  Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum 

Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican? 

b. Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh 

Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang 

Mrican? 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 

a.  Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian 

Cabang Depok dan Cabang Mrican Dalam hal debitur wanprestasi 

maka pihak pegadaian tidak akan langsung melakukan eksekusi 

terhadap obyek jaminan dari debitur. Disini langkah awal yang akan 

ditempuh oleh pegadaian lebih ke upaya persuasif dan lebih 

mengedepankan musyarawarah agar tetap terjalin hubungan baik 

dengan nasabah. Praktek di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia yang di gunakan pihak pegadaian cenderung 

melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasar pada 

kesepakatan para pihak. Alasan ini untuk mencari pembeli yang tepat 

dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Selain itu juga cara 

ini dianggap tidak menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu. 

Eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial maupun melalui 

pelelangan umum akan memakan waktu yang lama dan biaya yang 

cukup mahal. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara penjualan dibawah 
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tangan lebih disukai oleh pihak pegadaian karena debitur bisa mencari 

sendiri pembeli yang mau membeli barang jaminan berupa kendaraan 

bermotor baik roda dua/empat dengan harga yang tinggi / dikehendaki 

oleh pihak pegadaian. Dengan demikian akan memakan waktu yang 

singkat dan biaya yang murah. 

b. Keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum 

Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican. 

Penjualan di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan eksekusi Jaminan Fidusia atas dasar title eksekutorial ataupun 

melalui parate eksekusi, karena ketiga cara ini sudah diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 mengenai eksekusi jaminan fidusia. 

Apalagi dengan adanya akta pernyataan dan akta kuasa menjual, di 

mana pemberi fidusia dapat menjual jaminan kendaraan bermotor 

tersebut tanpa harus ada persetujuan lagi dari pemberi fidusia yang 

bertujuan untuk pelunasan hutang.12 

3. Maharani Oktora, mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister 

Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2012 dengan judul penelitian 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Atas Obyek 

Piutang di Bank X Jakarta”. Adapun permasalahan dalam penelitian 

tersebut adalah: 

a.  Bagaimana proses penjaminan fidusia atas daftar piutang? 
                                                

12  Shinta Andriyani, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota 
Semarang (Study di Pegadaian Cabang Mrican Dan Cabang Depok)”, Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Diponegoro Semarang, 2007. 
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b. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur (penerima 

fidusia) dalam hal debitur wanprestasi? 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 

a.  Proses penjaminan fidusia atas daftar piutang yang terjadi di Bank X 

terbagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama, prosedur 

pemberian fasilitas kredit kepada perusahaan pembiayaan 

(multifinance) dengan jaminan fidusia berupa daftar piutang. Tahap 

kedua, pelaksanaan pembebanan fidusia dengan jaminan kredit berupa 

daftar piutang. 

b. Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur (penerima fidusia) 

diatur dalam pasal-pasal UUJF, yaitu Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 

20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 29 yang isinya 

menegaskan bahwa adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang 

tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima 

fidusia; Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang 

obyek jaminan fidusia; Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak 

diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan; 

Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, 

kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan 

fidusia; Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan 

Fidusia.13 

                                                
13 Maharani Oktora, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Atas Obyek 

Piutang di Bank X Jakarta”, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas 
Indonesia, 2012. 
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Berdasarkan 3 (tiga) penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan 

antara penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut 

terlihat dari objek penelitiannya, yang pada penelitian Penulis terfokuskan 

pada pembebanan jaminan fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan pada penelitian 

sebelumnya terfokuskan pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, 

dan jaminan fidusia atas obyek piutang serta perlindungan hukum bagi 

kreditur dengan jaminan fidusia. 

Berdasarkan uraian di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN DAN 

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA LKBB MENURUT 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-

XVII/2019. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana pengaturan pembebanan dan eksekusi jaminan fidusia di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimana kepastian hukum bagi kreditur yang memegang jaminan 

fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji pengaturan pemberian pembebanan dan eksekusi jaminan 

fidusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

2. Untuk mengkaji kepastian hukum bagi kreditur yang memegang jaminan 

fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019. 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1.  Secara teoretis adalah: 

a. Hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini menjadi bahan 

pemikiran lebih lanjut mengenai pembebanan jaminan fidusia pada 

bank dan LKBB menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau 

praktisi hukum dan instansi terkait tentang kasus-kasus tentang 

pembebanan jaminan fidusia, sehingga tercipta penyelesaian sengketa 

yang baik. 

 

2). Secara praktis adalah: 
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a. Bagi Penulis, yaitu sebagai sarana untuk mempertajam daya analisis, 

menganalisis data secara ilmiah serta dapat mengaplikasikan teori yang 

telah di dapat dibangku kuliah. 

b. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat 

memberikan masukan untuk penyempurnaan pengaturan hukum tentang 

jaminan fidusia. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi uraian mengenai Lembaga Pembiayaan, Jaminan Perjanjian 

Kredit, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Berisi uraian mengenai Metode Penelitian, Jenis Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan, Analisa Hukum, 

Hambatan dan Kendala. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Berisi analisis permasalahan terhadap pengaturan pemberian 

pembebanan dan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, dan kepastian hukum bagi kreditur yang 
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memegang jaminan fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


