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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

	

Setiap insan manusia di dalam dunia ini pasti mempunyai kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut mencakup jasmani dan rohani. Untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani seseorang, maka orang itu haruslah bekerja untuk 

mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sebuah keluarga maupun perseorangan kita 

membutuhkan biaya. Namun tidak sedikit juga yang pengeluarannya lebih 

besar dari pada pendapatannya.  

Di Indonesia, riset membuktikan bahwa  sebanyak 28% dari 

penduduk di Indonesia, yang pengeluarannya lebih besar daripada 

pemasukkannya. Oleh Karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, 

tidak sedikit orang yang menempuh jalan lain yaitu hutang. 

 Utang adalah Kewajiban suatu badan usaha / perusahaan kepada 

pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam 

jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu.1 Utang 

dapat dibebankan tidak hanya kepada perorangan, tetapi juga dapat kepada 

																																								 																				 	
1 Supramono, Gatot, Perjanjian Hutang Piutang hlm 3 
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bank ataupun jasa penyedia utang lainnya seperti pegadaian.  

Kebanyakan orang berhutang ketika ingin melakukan suatu kegiatan 

usaha yang membutuhkan dana yang melebihi kapasitas dirinya dalam 

menghasilkan uang. Karena pada umumnya, untuk membiayai suatu 

kegiatan usaha membutuhkan dana yang cukup besar yang pada akhirnya, 

mengharuskan badan usaha tersebut meminta fasilitas kredit dari bank. 

Untuk melancarkan proses peminjaman uang tersebut, pada umumnya orang 

akan menjaminkan sesuatu untuk memberikan kepastian pengembalian dana 

yang telah dipinjam untuk membuat suatu usaha tersebut. Contohnya 

penjaminan sebidang tanah atau rumah bahkan benda bergerak seperti mobil, 

motor, dan asset berupa saham untuk dijaminkan agar suatu ketika jika 

debitur terlambat untuk membayar hutang beserta bunganya atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka benda 

bergerak atau yang tidak bergerak yang telah dijaminkan tersebut dapat 

disita atau disegel yang kemudian harinya dapat di lelang atau dijual untuk 

menutupi hutangnya tersebut. Namun, keadaan bank atau lembaga pemberi 

hutang lainnya tidak akan pernah sama2. 

 Keadaan ekonomi suatu negara bahkan keadaan sosial dapat 

mempengaruhi keadaan likuiditas bank ataupun lembaga pemberian 

pinjaman lainnya yang dapat berdampak kepada kemunduran kreditur selaku 

pemberi pinjaman. Begitupun juga dengan debitur yang tidak dapat 

																																								 																				 	
2 Keadaan bank atau lembaga pemberi hutang lainnya tidak akan pernah sama karena suku 
bunga acuan, kondisi perekononmian, tingkat inflasi yang berbeda 
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membayar pinjaman tersebut, dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak 

yang berhutang kepada debitur tersebut. Hal semacam ini dapat disebut 

dengan cessie. Cessie sendiri mempunyai arti yaitu pengalihan hak atas 

kebendaan tak bertubuh kepada pihak ketiga.3  

Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang 

dilakukan oleh Bank merupakan suatu tagihan atas nama4. Di dalam tagihan 

itu dilibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan 

disebabkan karena debitur tertentu berhutang kepada kreditur tertentu. Oleh 

sebab itu dapat dikatakan bahwa suatu tagihan memiliki sifat pribadi. 

Namun demikian, sifat pribadi pada suatu tagihan lebih ditekankan pada 

personalitas debitur selaku pihak yang berhutang. 

 Penggantian debitur tidaklah dapat dilakukan dengan begitu saja 

tanpa persetujuan dari kreditur. Tetapi pada faktanya, banyak yang masih 

menyalahi aturan. Salah satu diantaranya ada yang melanggar karena pada 

jaman tersebut, orang itu dekat dengan “penguasa” jadi menurutnya tidak 

perlu ada surat keterangan atau bukti yang menuju kepada pengalihan 

piutang tersebut. Pada akhirnya ketika sudah bertahun-tahun lamanya, 

setelah diwariskan baru ada yang mengaku bahwa ini tanahnya atau 

bangunannya, padahal jelas sudah ada perjanjian pengalihan piutang kepada 

pihak ketiga. Jika kita berbicara tentang cessie, tentu kita juga harus melihat 

dari sudut pandang pengikatan jaminan yang dilakukan secara kepercayaan 

																																								 																				 	
3 J. Satrio, Rachmad Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie., hlm 1 
4 Ibid hlm 3 
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dengan benda tetap dalam penguasaan si pemilik 

 Di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan5 :  

“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.  

Sebenarnya, pengikatan jaminan fidusia adalah upaya dari bank 

dalam rangka melindungi dan menerapkan prinsip kehati-hatian selaku 

kreditur dalam memberikan pinjaman uang kepada debitur. 

Contoh sederhana untuk pengalihan piutang adalah sebagai berikut :  

             “Debitur mengajukan kredit kepada Bank X, dimana obyek benda 

yang dijadikan jaminan secara fidusia juga terletak di wilayah hukum Bank 

X, namun kegiatan usaha debitur pindah ke kota B, dimana obyek benda 

yang dijaminkan secara fidusia tersebut ikut dibawa pindah untuk tetap 

menjalankan usahanya. Maka, oleh karena kepentingan atas kredit yang 

diberikan, pihak Bank X dapat mengalihkan hak atas kredit (utang) debitur 

tersebut kepada Bank yang ada di kota B dimana obyek benda jaminan 

berada”.  

Dalam contoh kasus tersebut, hal semacam itu dapat dikategorikan 

dengan cessie. Pengalihan piutang tersebut dapat dilakukan secara dengan 

akta otentik ataupun dibawah tangan dialihkan oleh penerima fidusia lama 

kepada penerima fidusia baru.  
																																								 																				 	
5 Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, pasal 1 ayat 1 
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Pengalihan tersebut didukung dengan Undang-undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa : 

“Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan 

beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada 

kreditur baru ”.  

Dari isi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa segala hak dan 

kewajiban kreditur (penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur 

(penerima fidusia) baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut selanjutnya 

diberitahukan kepada debitur (pemberi fidusia). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan di atas, dapat 

dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana benda yang telah diwariskan dapat dijadikan objek 

piutang  oleh ahli warisnya 

2. Bagimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan  benda 

warisan yang dijadikan sebagai objek jaminan 
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1.3 Tujuan Magang  

1. Memenuhi Tugas Akhir jenjang S1 melalui program Magang yang 

berbobot 6 (enam) sks.  

2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori hukum yang telah 

didapat pada saat perkuliahan.  

3. Melakukan praktek langsung di lapangan mengenai hukum perdata yang 

mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum.  

4. Membekali penulis dengan ilmu untuk lebih mengerti tentang praktik 

hukum di Indonesia 

 

1.4 Manfaat magang 

Manfaat yang diharapkan oleh Penulis dari hasil laporan magang 

yang disusun sebagai dokumentasi dari kegiatan magang ini 

mencakup mafaat teroritis dan praktis 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari kegiatan magang ini adalah untuk : 

1. Menerapkan teori dan konsep yang telah Penulis pelajari 

kedalam suatu pristiwa hukum  

2. Sebagai bahan penulisan laporan magang demi 

menyelesaikan tugas akhir 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

        Manfaat praktis yang penulis harapkan dan hasil laporan 

magang ini adalah : 

 

1. Agar laporan magang ini dapat dijadikan refrensi dan dapat 

menjadi bahan rujukan untuk laporan-laporan selanjutnya 

menjadi lebih sempurna bagi mahasiswa 

2. Sebagai bahan acuan dan mendapatkan pengalaman untuk 

praktik di persidangan dengan menerapkan apa yang telah 

dipelajari di perkuliahan 

3. Menjadi wawasan tersendiri bagi Penulis untuk meneruskan 

jenjang karirnya sebagai Penasihat Hukum 

 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

         Penulis melakukan kegiatan magang di Law Office Elma and Partners 

yang beralamat di Ruko Daan Mogot Baru LB5/No.1, Jalan Utan Jati, 

RT.8/RW.12, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
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11840. Penulis aktif melakukan kegiatan magang terhitung sejak Desember 

2016 sampai dengan April 2017  dengan jam kerja yang disesuaikan. selain 

itu, Penulis juga melakukan banyak kegiatan magang dari kantor yang 

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (dipindahkan kantornya ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dulu) yang beralamat di Jalan Gajah 

Mada No. 17 Jakarta Pusat. selama menjalani proses magang, Penulis berada 

dalam pengawasan langsung oleh Bapak Yudhi, SH. sebagai partner di Law 

Office Elma and Partners. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis dalam menulis laporan magang ini memerlukan adanya 

sistematika penulisan  yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan 

satu sama lain guna mempermudah penulis. Laporan magang ini disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis memaparkan penjelasan umum mengenai latar 

belakang penulis dalam memilih topik penulisan dan membuat 

laporan magang tentang Laporan Magang di Kantor Law Office 

Elma And Partners Tentang Analisis Mengenai Perbuatan Melawan 
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Hukum yang Disertai Dengan Cessie Putusan (NOMOR 

580/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR), rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dilaksanakannya magang, waktu dan lokasi magang, serta 

sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis.  

 

BAB II Tinjauan Pusaka 

Pada bab ini, Penulis membahas mengenai landasan teori serta 

landasan konsepsional yang didapatkan dari literatur serta karya 

pustaka  yang berkaitan dengan kasus Laporan Magang di Kantor 

Law Office Elma And Partners Tentang Analisis Mengenai 

Perbuatan Melawan Hukum yang Disertai Dengan Cessie Putusan 

(NOMOR 580/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR)	 dan menjadi referensi 

bagi penulis untuk laporan magang. 

 

BAB III Gambaran umum Law Office Elma and Partners.  

Pada bab ini, penulis menjelaskan struktur organisasi Law Office 

Elma and Partners yang menjadi tempat bagi Penulis untuk 

melaksanakan kegiatan magangnya. selain itu, penulis juga 

memaparkan tugas pokok, fungsi serta visi misi Law Office Elma 

and Partners. 
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BAB IV Hasil penulisan dan Pembahasan  

Pada bab ini, penulis menganalisis dan membahas mengenai rumusan 

masalah yang terdapat dalam laporan magang ini yakni mengenai 

kasus Perbuatan Melawan Hukum yang Disertai dengan Cessie serta 

mekanisme penyelesaian kasusnya.  

 

BAB V Kesimpulan dan Saran  

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan terhadap analisis laporan 

magang penulis mengenai kedudukan hukum Laporan Magang di 

Kantor Law Office Elma And Partners Tentang Analisis Mengenai 

Perbuatan Melawan Hukum yang Disertai Dengan Cessie Putusan 

(NOMOR 580/PDT.G/2015/PN.JKT.UTR) serta memberikan saran 

berdasarkan hasil analisis tersebut dan saran terkait rumusan masalah 

yang telah dibuat diatas.  

 

 

 




