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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang 

memiliki kemampuan. Pemberian kredit tersebut dilakukan berdasarkan utang 

piutang antara pemberi utang (kreditur) disatu pihak dan penerima utang (debitur) 

di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada 

diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, 

dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai 

dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian 

kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah 

bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.  

Selama proses ini tidak menghadapi masalah, dalam arti kedua pihak 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka 

persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai 

mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.
1
  

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan 

kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain lembaga keuangan bank dan 

bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktivitas dari 

lembaga pembiayaan salah satunya adalah Pembiayaan Konsumen.  
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Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit 

konsumen (consumer credit). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang 

membiayainya. Pembiayaan konsumen biayanya diberikan oleh perusahaan 

pembiayaan (finance company), sedangkan kredit konsumen (consumer credit) 

biayanya diberikan oleh bank.
2
 Perjanjian pembiayaan konsumen adalah 

perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang 

pembayarannya dilakukan secara angsuran.
3
  

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan 

langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan 

langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu jenis 

jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis.  

Pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut 

UUJF).
4
 

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia;  

2. Menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada;  

3. Jaminan fidusia wajib didaftarkan;  

4. Sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial;  

5. Pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; dan  

6. Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun.  
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Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan. Bentuk jaminan 

fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam 

karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata 

jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia 

untuk menguasai benda yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan 

kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia 

tersebut.
5
  

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk 

jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena 

proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum. 

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia 

untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang 

dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, 

benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang 

berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, 

Benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang 

tak berwujud, maupun benda tak bergerak
6
. 

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan 

perbankan. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni 

                                                           
5 

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet. I, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2002), hlm. 157. 
6
 Hadi Setia Tunggal, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia Dan 
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sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya 

adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit 

merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti 

perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti 

bidang perdagangan, perindustrian, transportasi, dan sebagainya. Perkreditan juga 

memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan 

usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi 

masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil utang (kredit atau pinjaman) 

sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis. Bagi 

perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu 

mengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengaman dalam 

pengembaliannya. Unsur pengaman (safety) adalah salah satu prinsip dasar dalam 

peminjaman kredit selain unsur keserasian (suitability) dan keuntungan 

(profitability), Bentuk pengamanan kredit dalam prakti perbankan dilakukan 

dengan pengikatan jaminan. 

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif 

adalah Jaminan Fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan 

fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia 

didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam 

undang-undang tersendiri. Dalam perjalanannya sebagai lembaga jaminan yang 

dibutuhkan masyarakat, fidusia dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh 
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karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai lembaga jaminan fidusia menjadi 

semakin penting
7
. 

Dalam pasal 1 butir (12) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, namun undang-

undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk 

persetujuan pinjam-meminjam tersebut. Berkaitan dengan itu dapat dipertanyakan 

apakah bentuk perjanjian kredit boleh dibuat secara tidak tertulis. Pertanyaan ini 

muncul mengingat bagi perbankan (diluar negeri) adalah lazim untuk memberikan 

fasilitas kredit berupa cerukan (ocerdraft facility) tanpa suatu perjanjian tertulis. 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) UU No 10 Tahun  1998 

tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan.
8
 Berdasarkan ketentuan tersebut dalam 

pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya 

perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa 

risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi 

adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut 
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sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan 

kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank 

itu sehinga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat 

kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. 

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, 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 debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penelitian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, dan prospek usaha dari debitor. Apabila unsur-unsur yang ada 

telah dapat meyakinkan kreditor atas kemampuan debitor maka jaminan cukup 

hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan 

tambahan
9
. 

Pada tanggal 30 September 1999, diundangkannya  UU No 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia dimana obyek jaminan fidusia meliputi benda bergerak 

baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. Dalam Pasal 1 butir 

(1) UUJF, pengertian fidusia adalah:  

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda”. 
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Sedangkan pengertian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 butir (2) UUJF, 

yaitu : 

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 

4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia,sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditor lainnya”
10

 

 

 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada 

para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan 

didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara online sesuai dengan pasal 5 

Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi asas publisitas dari kebendaan 

tersebut.
11

  

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur 

dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. 

Secara a contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak 

memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan 

wanprestasi. Yang menjadi perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia 

adalah wanprestasi dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur 

tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka 

debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.
12
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 Atik Indriyani, Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit, 

(Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008), hlm. 60-61. 
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12

 Tan Kamelo, Op.Cit. hlm. 18. 
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Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah 

diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah 

melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, 

telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan 

sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum 

yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau 

konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).  

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan 

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu dengan mengalihkan 

objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak 

ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi 

kewajiban atau melakukan wanprestasi, kreditur dapat menarik benda Jaminan 

Fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan 

merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan 

Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda Jaminan 

Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual.  

Pada Pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, debitur tidak 

mempunyai hak dan kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan 

fidusia (Mobil/Sepeda motor) kepada pihak ketiga, karena telah terjadi 

penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitur kepada Kreditur, sehingga 

kedudukan Debitur adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas 

benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan 

kepada kreditur. 
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Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:  

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 

kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusa yang tidak 

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari penerima fidusia”.  

 

 

Tetapi kemudahan dan kepercayaan yang diberikan oleh kreditur ini 

seringkali disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh sebagian orang demi 

kepentingan atau keuntungan pribadi. Meskipun telah jelas diatur mengenai 

larangan untuk mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain, dalam prakteknya, 

seringkali debitur tetap melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau 

menyewakan objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. 

Kasus yang sering terjadi adalah terhadap terutama jaminan fidusia yang berupa 

Mobil/Sepeda motor yang dijual atau dialihkan dengan harga yang sangat rendah 

karena tanpa disertai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). 

Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan 

benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebagaimana 

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, maka akibat hukum 

yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan Wanprestasi serta Sanksi Pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, 

melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian 

kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. 

Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank 

harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir 

kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang 
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dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia 

cidera janji.
13

  

Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya 

prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian 

jaminan lainnya. Debitur yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan 

bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang 

seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat 

dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku Pemberi Fidusia.  

Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat langsung 

melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia 

tanpa melalui pengadilan.
14

  

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 

Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia 

tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:
15

  

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;  

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 

fidusia sendiri melalui pelelangan umum; dan  

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 

dan penerima fidusia.  
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 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Loc.Cit. 
14

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) 
15

 Salim H.S, 2012, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada2012), hlm. 90 



 
 

 

 11 

Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang dimaksud 

dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung 

kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk 

melakukan penyitaan dan lelang sita executorial verkoop tanpa perantara hakim.
16

 

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang 

menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengailan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan title 

eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat 

Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cidera janji dan kreditur juga 

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri.  

Fakta dilapangan masih terdapat kasus penjualan atau pengalihan objek 

jaminan fidusia terutama jaminan yang berupa Mobil/Sepeda motor yang 

dijadikan jaminan yang dijual oleh debitur secara sepihak kepada pihak ketiga 

dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Bahkan tidak 

jarang pula pengalihan objek jaminan fidusia tersebut setelah menimbulkan 

masalah berupa wanprestasi atau cidera janji, justru dapat memunculkan masalah 

baru lagi dimana ada potensi bahwa setelah kendaraan bermotor tersebut dialihkan 

lalu oleh pihak ketiga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketika 

pelaku pidana tertangkap secara otomatis kendaraan bermotor yang menjadi objek 

jaminan fidusia tersebut disita oleh penegak hokum sebagai barang bukti 
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 Mulyono Teguh Pudjo, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, Edisi Keempat, 

Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2006), hlm 34. 
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kejahatan. Tentu hal ini sangat merugikan pihak kreditur karena harus 

menghadapi permasalahan baru dalam rangka melaksanakan sita jaminan atas 

objek tersebut. 

Hal ini sebagaimana contoh kasus dalam Putusan No. 

315/PDT/2015/PT.MDN. Dalam kasus ini, PT. OTO MULTIARTHA membiayai 

1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia VVT-i XI DLX Sporty 1.3 M/T MC, 

warna hitam metalik, Nomor Polisi BK 1424 VK d/h BK 7751 WX, a.n. Debitur 

Suhardi, dengan Kontrak Nomor 10-401-10-03221, Tanggal 18 Agustus 2010, 

dan merupakan objek jaminan fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang 

diterbitkan oleh Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan, S.H., Nomor 572 tanggal 3 

Mei 2013, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia Nomor W2-052880-

AH.05.01.Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013. PT. OTO MULTIARTHA  

memiliki hak dan kewenangan untuk mengamankan unit mobil karena Suhardi 

(Debitur) telah melakukan Cidera Janji dan Bukti Hak Kepemilikan unit mobil 

tersebut di atas hingga saat ini masih berada pada Penguasaan PT . OTO 

MULTIARTHA.  

Terdakwa a.n Luddy Dasa Martha ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit 

mobil New Xenia VVT-i-XL DLX Sporty 1.3 M/T MC, warna hitam metalik, 

nomor polisi BK 1424 VK d/h B 7751 WX yang membawa 3 (tiga) buah 

keranjang warna biru yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) ekor 

trenggiling. yang kemudian barang bukti  dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 

warna hitam BK 7751 WX tersebut dirampas untuk negara, Kejaksaan saat ini 

telah menyita unit mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit 
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mobil tersebut dan 5 (lima) ekor trenggiling yang masih hidup diserahkan kepada 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Hutan Sumatera Utara.  

Dikarenakan perkara pidana Nomor 613 K/PID.SUS/2012 Jo. Nomor 

748/Pid.B/2010 PN.TTD yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI bahwa 

LUDDY DASA MARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindakan pidana “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

ekosistemnya” . kejaksaan saat ini telah menyita unit mobil dan akan 

melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil tersebut. 

PT. OTO MULTIARTHA   tanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan 

mohon penundaan pelaksanaan lelang barang bukti atas 1 (satu) unit mobil 

Daihatsu New Xenia a.n. Debitur Suhardi kepada Kejaksaan Negeri Tebing 

Tinggi dan menjelaskan bahwa status unit tersebut merupakan objek jaminan 

fidusia.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud menuangkannya  

dalam bentuk tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Jaminan 

Fidusia yang Menjadi Sitaan Pengadilan” (Studi Kasus Putusan No. 

315/PDT/2015/PT.MDN)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah : 

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai jaminan fidusia apabila terjadi cidera 

janji? 

2. Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 

315/PDT/2015/PT.MDN telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Apabila melihat dari pokok permasalahan yang ada,maka terdapat tujuan 

penelitian yang hendak dicapai ,adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan mengenai jaminan fidusia 

apabila terjadi cidera janji. 

2. Untuk memberikan gambaran mengenai putusan hakim Pengadilan Tinggi 

Medan dalam Putusan No. 315/PDT/2015/PT.MDN telah sesuai menurut 

ketentuan hukum yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memiliki kegunaan 

praktis maupun kegunaan teoritis. 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara  teoritis  penelitian ini  diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan 

dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, khususnya hukum 

jaminan dan hak tanggungan, terutama yang terkait dengan jaminan fidusia. 

2. Manfaat Praktis. 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum yang 

terkait dengan kredit dan jaminan fidusia agar lebih berhati-hati dalam hal 

yang berkaitan dengan perjanjian kredit. 

 

1.5 Sistematika  Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan 

karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka 



 
 

 

 15 

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan thesis. Adapun sistematika 

penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam memahami penulisan 

hukum tersebut. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori 

sehubungan dengan  Perjanjian Kredit secara umum termasuk teori-

teori tentang Jaminan Fidusia dan Objek Jaminan Fidusia sebagai 

landasan teori serta landasan konseptual dalam penelitian ini. 

 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan 

khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam 

penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analitis dan 

hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan 

penelitian ini. 
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BAB IV :  ANALISIS PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini di uraikan mengenai analsisi atas permasalahan 

penelitian, dan dibuat melalui 2 (dua) sub bab yang menerangkan 

masing-masing permasalahan, sehingga penelitian ini dapat 

menjawab permasalahan yang berusaha untuk ditemukan melalui 

penelitian ini. 

 

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 yang merupakan kesimpulan dari 

bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari penulis sebagai 

sumbangan pemikiran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 




