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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan dewasa ini, sulit 

dibayangkan bahwa pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum 

mempunyai modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya. 

Pengembangan dunia usaha membutuhkan fasilitas pinjaman modal dalam 

jumlah yang tidak kecil, keperluan akan dana ini gunanya menggerakkan roda 

perekonomian yang pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu caranya adalah dengan 

mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi 

banyak diwarnai oleh perjanjian kredit dalam rangka memperoleh pinjaman 

modal dan untuk keperluan tersebut digunakan sarana hukum jaminan. 

Hukum jaminan ini diandalkan oleh banyak pihak untuk melindungi 

transaksi-transaksi dagang khususnya perjanjian kredit.  

Pada umumnya, bantuan modal dilakukan melalui perjanjian utang 

piutang dan dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan perjanjian utang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan 

penerima pinjaman (debitur). Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka 

diantara para pihak timbul kewajiban, dimana pihak kreditur berkewajiban 

untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan mempunyai 

hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah 

disepakati bersama, sedangkan debitur mempunyai kewajiban 
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mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah disepakati. Adapun  

lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan modal kepada para 

pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun bukan 

bank, yang diberikan dalam bentuk pinjaman uang atau kredit. 

Bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan 

kredit berkaitan erat dengan berbagai jenis risiko, sehingga dalam 

menjalankan kegiatan usahanya prinsip kehati-hatian (prudent banking 

practice) merupakan acuan yang dipergunakan oleh para bankir,1 sehingga 

sulit bagi debitur untuk memperoleh kredit tanpa memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditetapkan oleh bank. Salah satu persyaratan pada perjanjian kredit 

yakni keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Agunan menjadi dasar 

untuk terpenuhinya kewajiban debitur pada saat debitur tersebut wanprestasi 

atau tidak mampu membayar kewajibannya, baik melalui putusan pengadilan, 

lelang eksekusi maupun penjualan atas agunan tersebut oleh pihak kreditur 

atas kesepakatan dari pihak debitur/pemberi jaminan.  

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menyatakan, Semua harta milik debitur termasuk yang akan 

dikemudian hari menjadi jaminan perlunasan utang kepada kreditur. Namun 

jaminan secara umum ini dirasakan kurang aman bagi kreditur karena 

diberikan kepada seluruh kreditur. Untuk mendapatkan pembayaran yang 

cukup aman, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk 

mengadakan perjanjian tambahan yang berupa jaminan khusus. Hal ini 

kemudian ditegaskan juga oleh Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan, 

                                                            
1 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Red Carpet Studio, 2011), 

hal 60. 



 

3 
 

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya 

hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang 

masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah 

untuk didahulukan. 

Dalam hal ini jaminan dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu 

Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan. Jaminan Kebendaan 

mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas 

benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda 

yang bersangkutan. Sedangkan Jaminan Perorangan tidak memberikan hak 

mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta 

kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang 

bersangkutan.2 

Terdapat beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam 

hukum. Pertama, jaminan dalam bentuk Gadai yang diatur dalam Pasal  1150 

sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Gadai adalah jaminan dalam bentuk 

kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan 

kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut dalam kekuasaan kreditur. 

Kedua, jaminan dalam bentuk Hipotik yang diatur dalam Pasal 1162 

hingga Pasal 1232 KUHPerdata. Dalam Hipotik yang menjadi jaminan adalah 

barang yang tidak bergerak yang dibuat dengan Akta Hipotik. Sejalan dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (disingkat 

menjadi UU Hak Tanggungan), maka pemberlakuan Hipotik sebagai lembaga 

                                                            
2 H.S. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2004), hal 23. 
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jaminan atas kebendaan tidak bergerak menjadi tidak berlaku lagi untuk 

kebendaan berupa hak-hak atas tanah tersebut yang diatur dalam UU Hak 

Tanggungan. 

Ketiga, Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Hak 

Tanggungan yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah 

tertentu berikut benda yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk 

dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya 

terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 

Keempat, Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia 

telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk 

lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada 

debitur atau Pemberi Fidusia untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk 

melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan 

Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang, 

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemiliknya.3 

Adapun mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh 

Bank Indonesia dalam Surat Edarannya (SE-BI) Nomor : 47248/UPPK/PK , 

tanggal 16 Maret 1972, disebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak 

dipakai lembaga fidusia dan atau gadai, dan untuk benda-benda tidak 

bergerak dipakai lembaga jaminan hipotik dan atau credietverband. 

Kemudian, dalam SE-BI Nomor : 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991, 
                                                            

3 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia    (Jakarta:           
PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 51. 
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disebutkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.4 

Dari sisi praktik di dunia perbankan, penjaminan hak kebendaan 

seringkali menggunakan 2 jenis penjaminan, yaitu Jaminan Fidusia dan Hak 

Tanggungan. Sehubungan dengan penjaminan melalui Jaminan Fidusia, 

pertumbuhan penggunaan Jaminan Fidusia terjadi cukup pesat karena 

dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak baik dari pengusaha kecil, 

pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir sampai dengan pengusaha 

besar sekalipun yang memerlukan dana pinjaman untuk keperluan 

menjalankan, dan menghidupkan usahanya namun tidak memiliki tanah. 

Dalam keadaan demikian, jaminan dengan Hak Tanggungan dan ataupun 

Hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah 

sebagai jaminan. Jaminan dengan gadai pun tidak dapat dilakukan sebab 

barangnya sangat dibutuhkan oleh debitur. Sementara bagi kreditur, dengan 

adanya gadai, maka kreditur harus memikul risiko menyimpan barang-barang 

tersebut sehingga terpaksa menyediakan tempat penyimpanan yang aman.  

Sebagai jalan keluar, dipakailah bentuk Jaminan Fidusia yang 

memungkinkan Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan 

serta melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan 

menggunakan Jaminan Fidusia sesuai dengan yang telah diatur di dalam akta 

Jaminan Fidusia. Terhadap kondisi tersebut, terjadilah pemberian fasilitas 

kredit dari bank-bank kepada para pedagang kecil, importir, pengecer, atau 

pelaku usaha lainnya, semuanya itu dengan barang dagangan debitur tersebut 

                                                            
4 HR Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2005), hal 183. 
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sebagai jaminan. Kenyataan-kenyataan tersebut diatas menunjukkan betapa 

pentingnya arti lembaga fidusia sebagai lembaga jaminan yang 

memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit yang tidak dapat 

ditempuh melalui lembaga jaminan lain.  

Banyaknya pelaku usaha yang memilih Lembaga Jaminan Fidusia  

dikarenakan:5 

1) Mempunyai hak mendahulu/preferent; 

2) Mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaaan sendiri, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Ketentuan tentang pranata Jaminan Fidusia di Indonesia diatur dalam 

UU Jaminan Fidusia. Sebelum lahirnya UU Jaminan Fidusia, eksistensi 

fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi 

fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak 

milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik 

debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap 

di debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka 

kreditur berkewajiban mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut 

kepada debitur. Dalam khazanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti 

ini dinamakan constitutum possessorium. Memang pada awalnya benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang 

                                                            
5 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Bandung: 

PT ALUMNI, 2006), hal 75. 



 

7 
 

berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dalam perkembangan 

selanjutnya kebendaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia meliputi juga 

kebendaan bergerak yang tidak berwujud maupun yang tidak bergerak.6 

Semua benda jaminan dimaksudkan untuk memberi jaminan atau 

perlunasan suatu piutang dan oleh karenanya benda jaminan yang baik harus 

merupakan benda-benda yang dapat dipindahtangankan kepada orang lain. 

Pada jaminan kebendaan pada umumnya jaminan tersebut pada akhirnya 

diwujudkan dalam bentuk pengambilan perlunasan dalam suatu eksekusi. 

Dengan demikian, kita perlu memastikan benda jaminan yang bersangkutan 

dapat dialihkan atau tidak kepada orang lain.7 

Pengikatan Jaminan Fidusia didahului dengan perjanjian utang 

piutang. Sebagaimana perjanjian jaminan utang, maka sifatnya adalah 

perjanjian yang assesoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian 

assesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti 

perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok.8 Dalam hal ini, yang 

merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang. Karena itu, 

konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok 

tidak sah, maka secara hukum perjanjian jaminan utang sebagai perjanjian 

assesoir juga ikut menjadi batal demi hukum.9 

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah 

manakala proses eksekusi dapat dilakukan secara cepat dengan proses 

                                                            
6 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2001), hal 7. 
7 J.Satrio., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

1996), hal 189. 
8 Ibid, hal 75. 
9  Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 19. 
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sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Dengan pengikatan 

jaminan utang yang mempunyai titel eksekutorial, maka apabila debitur 

cedera janji, kreditur mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri 

terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut.10  

Penguasaan kreditur terhadap objek Jaminan Fidusia yang dijadikan 

jaminan utang tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya 

selama objek Jaminan Fidusia tersebut masih dijadikan jaminan utang, pihak 

debitur tetap dapat menggunakan secara fisik namun debitur dilarang untuk 

mengalihkan objek Jaminan Fidusia. Jadi, secara nyata penguasaan dan 

penggunaan objek Jaminan Fidusia tetap berada pada pihak debitur. Oleh 

karena itu untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, maka perjanjian 

jaminan utang dibuat dalam bentuk Akta Notariil dan didaftarkan kepada 

Kantor Pendaftaran Fidusia serta memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. 

Mengenai Akta Notariil, hal ini diatur ketentuan Pasal 1868 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: 

”Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan dalam undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat 

Umum yang berwenang untuk itu  ditempat dimana akta dibuatnya”.11 

 

Tentunya pelaksanaan pembebanan jaminan melalui Jaminan Fidusia 

tidak sebatas sampai pembuatan perjanjian jaminan utang dengan Akta 

Notariil, masih terdapat proses-proses lebih lanjut sehingga jaminan utang 

memiliki kekuatan hukum dan memberikan kreditur hak-hak yang cukup 

                                                            
10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan 

Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 196. 
 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet ke 27, (Jakarta : Pradnya Paramita,1987), Pasal 
1868. 
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sehingga mendapatkan perlindungan di dalam pemberian kredit kepada 

debitur. Dunia perbankan yang berhubungan erat dengan notaris di dalam 

pelaksanaan membutuhkan notaris yang mampu berperan secara aktif dan 

optimal untuk melaksanakan perannya pada setiap pengikatan perjanjian 

kredit antara bank dengan nasabahnya. 

Pengaturan mengenai tugas notaris itu sendiri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang saat ini telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU 

Jabatan Notaris). Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut juga 

berakibat pada perubahan pada kewajiban notaris, sehingga perlu untuk 

ditelaah lebih lanjut ketentuan jabatan notaris di dalam pengikatan perjanjian 

kredit dengan Jaminan Fidusia. 

Dalam kondisi demikian, penulis ingin melakukan penelitian hukum 

terkait dengan lembaga jaminan tersebut diatas, khususnya Jaminan Fidusia, 

dengan pembahasan utama selain mengenai keterkaitan Jaminan Fidusia 

dengan pemberian kredit perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

juga peranan notaris dalam pelaksanaan Jaminan Fidusia, melalui penelitian 

dengan judul “Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan 

Serta Peranan Notaris Dalam Pelaksanaannya”. 
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B. Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait 

dengan kasus di dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Bagaimana keterkaitan antara Jaminan Fidusia dengan pemberian kredit 

perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?  

2) Bagaimana peranan notaris dalam pelaksanaan pembebanan jaminan utang 

melalui Jaminan Fidusia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada pun  tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui, meneliti dan menganalisis bagaimana keterkaitan antara 

Jaminan Fidusia dengan pemberian kredit oleh bank sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2) Mengetahui, meneliti dan menganalisis peranan notaris dalam pelaksanaan 

pembebanan jaminan utang melalui Jaminan Fidusia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

D.1. Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai 

keterkaitan antara Jaminan Fidusia dengan pemberian kredit oleh bank 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peranan notaris dalam 

pelaksanaan penjaminan Fidusia. 
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2) Sebagai tambahan bahan kepustakaan mengenai keterkaitan antara 

Jaminan Fidusia dengan pemberian kredit oleh bank sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan peranan notaris dalam pelaksanaan 

penjaminan Fidusia. 

D. 2. Manfaat Praktis 

1) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

khususnya keterkaitan antara Jaminan Fidusia dengan pemberian kredit 

oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peranan notaris dalam 

pelaksanaan penjaminan Fidusia. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau 

pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai keterkaitan Jaminan 

Fidusia dengan pemberian kredit perbankan dan peranan notaris dalam 

pelaksanaan penjaminan Fidusia. 

3) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya kreditur, debitur dan notaris, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mengenai keterkaitan Jaminan Fidusia 

dengan pemberian kredit perbankan dan peranan notaris dalam 

pelaksanaan penjaminan Fidusia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 

5 (lima) bab, yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab 

untuk mempermudahkan pemahaman. Ada pun sistematika penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang 

masalah dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai lembaga jaminan yaitu 

Jaminan Fidusia dan peraturan tentang jabatan notaris sehingga teori 

mengenai lembaga Jaminan Fidusia maupun peranan notaris dapat 

terjabarkan sebagai landasan teori serta landasan konseptual dalam penelitian 

ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya 

terkait dengan metode yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini, serta 

cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang 

dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini . 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap beberapa permasalahan penelitian, 

dan dibuat melalui 2 (dua) sub-bab yang menerangkan masing-masing 

permasalahan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang 

ditemukan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat 

yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis 
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yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa 

saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




