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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada kehidupan yang terus berkembang ini roda perekonomian dirasakan 

semakin meningkat. Masyarakat seringkali memerlukan atau bisa dikatakan tidak 

memiliki dana untuk usaha, sedangkan disisi lain ada yang memiliki dana tetapi 

tidak memiliki kemampuan untuk usaha. Berawal dari situlah timbulnya utang 

piutang atau bisa dikatakan pemberian kredit. Pemberian kredit antara kreditur 

dengan debitor apabila telah disepakati, maka lahirlah kewajiban bagi para 

pihaknya.  

Sumardi Mangunkusumo dalam bukunya menyatakan bahwa: “Pada 

dasarnya perkreditan melindungi masyarakat ekonomi lemah untuk melakukan 

kegiatan usahanya
1
”.  

Hukum positif mengenal jaminan kebendaan dengan sebutan jaminan 

fidusia. Jaminan Fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disingkat UU 

JF). Pasal 1 butir (1) UU JF menetapkan: “Pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.  

UU JF pasal 1 butir (2) yang mentapkan sebagai berikut:  

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud   maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 

                                                           
1
 Sumardi Mangunkusumo, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Golongan Ekonomi Lemah, 

BPHN Departemen Kehakiman Jakarta, 1985, h. 97. 
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Didasarkan pada pasal 1 butir (3) UU JF, piutang memiliki arti yaitu: 

“Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran”.  

Tujuan UU JF tertera dalam konsiderans butir b dan c sebagai berikut:  

b. “Bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan 

sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam 

peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; 

c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 

pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu 

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka 

perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan 

jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia”. 

Dalam perjanjian fidusia, obyek yang diperjanjikan adalah benda. Pasal 1 

ayat 4 UU JF menetapkan: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 

dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar 

maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.  

Pemberi fidusia sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat 5 UU JF sebagai 

berikut: “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik 

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. 

Penerima fidusia adalah sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 6 UU JF 

sebagai berikut: “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia” 

Pasal 4 UU JF yang menetapkan sebagai berikut: “Jaminan Fidusia 

merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. 

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih penerima fidusia 

sebagaimana tertera pada pasal 9 UU JF sebagai berikut:  

(1) “Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau 

jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun yang diperoleh kemudian.  

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan 

perjanjian jaminan tersendiri”. 
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Benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia harus memenuhi 

persyaratan dalam pasal 11 UU JF sebagai berikut:  

(1) “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar 

wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) tetap berlaku”. 

Jaminan fidusia berawal dari perjanjian utang piutang yang didasarkan 

pada isi UU JF. Utang piutang pada pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa:  

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.  

Wanprestasi terjadi dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan 

fidusia, telah diatur dalam eksekusi jaminan fidusia, pasal 29-34 UU JF. Pasal 29 

UU JF menentukan bahwa:  

(1) “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(2) oleh Penerima Fidusia; 
b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan”. 

Pada ketentuan pasal 30 UU JF menetapkan bahwa: “Setiap janji untuk 

melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”. 

Kreditur mendapat kepastian hukum dengan dibuatkannya akta oleh 

notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dalam sertifikat jaminan 

fidusia akan ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
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MahaEsa”. Sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar memiliki kekuatan 

eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia ditangani oleh lembaga parate eksekusi. 

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani pada bukunya menyatakan kekuatan 

eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia ialah: “Mempunyai kekuatan hukum 

tetap , jadi kreditur dapat  melaksanakan langsung eksekusi tersebut melalui 

pelelangan
2
.  

Parate eksekusi telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 29 ayat (1) 

huruf b dan c UU JF. Kewenangan diberikan kepada kreditur disebabkan 

pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan memakan waktu lama dan biaya yang 

cukup banyak.  

Penulis menengahkan kasus yang berhubungan dengan jaminan fidusa 

karena saat ini telah lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 

yang memutus penarikan objek barang jaminan fidusia tak boleh dilakukan 

sepihak. Ketika Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (selanjutnya disebut 

pemohon) mencicil sebuah mobil Toyota Alphard 2.4 A/T Tahun 2014 berwarna 

abu-abu muda metalik kepada PT. Astra Sedaya Finance (selanjutnya disingkat 

PT. ASF) senilai Rp. 222.696.000 selama 35 bulan. Disepakati perjanjian tersebut 

dan membayar angsuran tepat waktu terhitung sejak 18 November 2016 sampai 

18 Juli 2017. Akan tetapi pada 10 November 2017 PT. ASF mengirim 

Debtcollector  untuk mengambil mobil Alphard pemohon dengan dalil 

wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Pemohon menggugat PT. ASF ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018.  

Pemohon lantas mengajukan uji materil akibat pasal 15 ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) UU JF, karena hak konstitusional pemohon merasa dirugikan. Dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 

2020, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menyatakan bahwa 

penerima hak Fidusia atau Kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri 

melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada 

pengadilan negeri. Berikut isi dari putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019: 

                                                           
2
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 158 
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Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang    wanprestasi 

dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjamin 

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. 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, 

Mahkamah menentukan dalam amar putusannya bahwa:  

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 

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

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan 

fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan 

debitor 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”; 

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 

sepanjang frase “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 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 debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan 

telah terjadinya cidera janji”. 

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3889) sepanjang frase “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan 

Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan 

debitor 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”; 
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5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

Didasarkan pada latar belakang, putusan ini menimbulkan pro dan kontra 

dikalangan masyarakat. Penulis memilih judul untuk skripsi ini sebagai berikut 

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI (PARATE 

EKSEKUSI) TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan: “Adakah akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi 

fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?” 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang hukum di 

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.  

2. Tujuan Praktis 

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang terkait dengan 

pelaksanaan eksekusi fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia.  

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif  adalah penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui 

pengumpulan bahan bahan dan pendekatan studi pustaka.  

1.4.2 Pendekatan Masalah    

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang 
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dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam kaitannya dengan penelitian 

normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :   

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)   Pendekatan perundang-

undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan 

hukum yang berkaitan dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia.  

2. Conseptual approach 

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang 

politik hukum. 

3. Case Approach 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah 

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat 

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu  hukum yang dihadapi 

1.4.3 Sumber Penelitian Hukum 

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyatakan bahwa sumber 

penelitian hukum terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder
3: 

1.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya 

menyatakan bahwa: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang- 

undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 

perundang-undangan; (c) putusan hakim
4
: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ 

b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

                                                           
3
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenanda Media Group, 

Jakarta, 2016, h.181. 
4
 Ibid 
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c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, 

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/ PMK. 010/ 

2012 Tentang Pedaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan 

Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor 

Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai hukum yang tidak mengikat 

tetapi menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan 

pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu 

secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. 

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah  

a. Literatur 

b. Asas-asas 

c. Yurisprudensi 

d. Doktrin. 

1.4.4 Langkah Penelitian 

A. Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi.  

a. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk 

melakukan penelitian hukum. Langkah inventerisasi yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.  

b. Klasifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak 

ada yang dirahasiakan. 

c. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian 

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga 

menjadi satu kesatuan yang utuh.  
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 B. Langkah Analisis 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, metode yang 

digunakan adalah adalah metode deduktif, proses penalaran dari satu atau lebih 

pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu 

(khusus).  Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari 

kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya penulis 

menggunakan Penafsiran sistematis.  

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas 

sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari 

peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. 

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika 

Merupakan Blue Print daripada skripsi lengkap dengan Bab-bab nya dan 

judul tiap bab maupun sub-babnya dengan isinya secara singkat. Skripsi terdiri 

dari 4 (empat) bab sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang meliputi latar belakang 

dengan mengkaitkan dengan kronologi kasus yang diteliti, dilanjutkan dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian.  

BAB II : TINJAUAN UMUM ATAS JAMINAN KEBENDAAN FIDUSIA  

Bab II terdiri dari dua sub-bab, sub-bab 2.1 memuat tentang pengertian 

fidusia secara umum serta pendaftaran dan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. 

Sub-bab 2.2 memuat tentang kewenangan serta kedudukan Mahkamah Konstitusi 

secara umum mengenai Judicial Review dalam putusan nomor 18/PUU-

XVII/2019.  

BAB III : ANALISIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PASCA PUTUSAN 

MK YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI 

MENURUT UU FIDUSIA 

Bab III ini terbagi menjadi dua sub-bab yaitu, Sub-bab 3.1 memuat tentang 

kronologi perkara timbulnya putusan MK. Sub-bab 3.2 memuat tentang akibat 

hukum pasca putusan MK yang berkaitan dengan pelaksaan eksekusi yang sesuai 

dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia.  
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BAB IV : PENUTUP 

Bab IV ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan membahas perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah 

sebagaimana dikemukakan pada bab-bab. Saran membahas rekomendasi ke depan 

untuk masalah hukum. Mengingat hukum bersifat preskripsi yang membutuhkan 

masukan atau input.  

 

 

 

 


