
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Tujuan pokok negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (Undang-Undang Dasar 

1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi 

mencapai tujuan tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik, yang 

mampu meningkatkan kualitas hidup setiap individu masyarakat Indonesia. 

 Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh  kegiatan ekonomi yang terjadi 

setiap saat, pelakunya dapat berupa perseorangan, badan hukum publik dan privat, 

serta kumpulan orang yang tidak berbentuk badan hukum, menggunakan alat 

transaksi dan alat pembayaran yang sah berupa uang. Seringkali kegiatan ekonomi 

membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga peran pemberi modal dari pihak 

ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan sangat dibutuhkan. Penambahan 

modal dari pihak ketiga tersebut melahirkan perjanjian dan ketentuan utang-

piutang atau dikenal dengan istilah kredit. 
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 Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sektor perkreditan.
1
 Selaku 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui pemberian kredit, 

memberikan kredit kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya selalu 

mengandung risiko bagi perbankan. Pemberian kredit oleh bank sebagai kreditor 

pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan 

debitor untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu diperlukan unsur pengamanan 

(safety) selain unsur keserasian (suitability) dan unsur keuntungan (profitability), 

yang menjadi unsur-unsur dasar dalam pinjaman kredit.
2
 

 Meskipun memiliki risiko, kredit bukanlah hal yang buruk selama kredit 

tersebut dibayar kembali. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menyatakan: 

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" 
3
  

 

 Dapat disimpulkan dari Pasal 1131 KUHPerdata tersebut  bahwa unsur 

pengaman debitor untuk membayar utang-utangnya adalah jaminan. Keberadaan 

jaminan memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit dan merupakan 

sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian atas pelunasan utang 

debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. 

Terhadap barang atau benda milik debitor yang dijadikan jaminan, akan dibuat 

perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan 

                                                        
1
 Sutan Remy Sjahdeini, "Hak Jaminan dan Kepailitan", Makalah Pembanding dalam Seminar  

Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Jakarta : BPHN 

Departemen Hukum dan Perundang Undangan dengan PT. Bank Mandiri, 9-10 Mei 2000), hal. 2 
2
 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cetakan II, 

(Bandung : PT. Alumni, 2006), hal. 2  
3
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buergerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan 

Tjitrosudibio, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1131 
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ini timbul karena adanya perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang-piutang 

atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian 

pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu 

mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka 

perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Perjanjian jaminan merupakan 

perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang 

membuat perjanjian dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak 

ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam 

pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.
4
 

 Terdapat dua bentuk jaminan dalam dunia perbankan, yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan.
5
 Jaminan perorangan atau dikenal dengan 

penangggungan, ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan 

kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitor, bila debitor 

tersebut tidak memenuhi perjanjiannya.
6
 Jaminan benda lebih disukai oleh bank 

karena berfungsi untuk mengamankan pelunasan kredit apabila pihak peminjam 

cidera janji.
7
 Benda milik debitor yang dijadikan jaminan kredit dapat berupa 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang 

dijadikan jaminan kredit adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam 

bentuk adalah gadai. Dalam hal ini, obyek jaminan tersebut harus diserahkan 

                                                        
4
 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat 

pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, (Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, 1996), hal. 236 
5
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 

dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta : Liberti, 1980), hal. 81 
6
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820 

7
 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Edisi 1, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2007), hal. 4  
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kepada kreditor. Sebaliknya, jika yang menjadi obyek jaminan utang adalah benda 

tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan 

pembebanan atau pengikatannya menggunakan hipotik atau hak tanggungan. 

Dalam hal ini, obyek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam 

kekuasaan debitor. Akan tetapi terdapat kasus-kasus dimana obyek jaminan utang 

masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan 

kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak 

mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan 

kepadanya. Karena itu, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang 

obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan 

atas benda tersebut kepada kreditor. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru 

dimana obyeknya benda bergerak tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak 

beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. 

Bentuk jaminan kebendaan yang umumnya digunakan perbankan adalah jaminan 

fidusia. Adanya pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, membawa 

konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan ketika benda-benda 

tersebut dijadikan jaminan utang. Benda yang dijadikan jaminan kredit pada bank, 

di samping jaminan benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kapal 

berukuran 20 meter kubik ke atas, kereta api termasuk mesin pabrik yang melekat 

dengan tanah, terdapat juga jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. 

 Pada umumnya benda-benda fidusia yang dijaminkan merupakan alat-alat 

penting untuk menunjang usaha debitor, misalnya kendaraan truk bagi perusahaan 
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angkutan, dan sebagainya.
8
 Jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk dimiliki 

oleh kreditor, tetapi bertujuan untuk memberi jaminan kepada kreditor. 

Seandainya kreditor memperoleh hak kebendaan atas benda jaminan, maka secara 

obligatoir kreditor merupakan pemilik hak atas benda jaminan secara tidak penuh 

(uitgehold eigendomsrecht). Pemberian hak kepemilikan suatu benda kepada 

kreditor bertujuan agar kreditor berwenang atas benda jaminan. Dengan demikian, 

kreditor tidak berhak untuk memindahtangankan atau mengalihkan benda jaminan 

bila debitor melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

kedua pihak.
9
 

 Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitor 

dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak 

sehingga dapat menimbulkan masalah. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak 

debitor kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan 

bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan 

nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Hilangnya benda 

jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.  

 Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai permasalahakan yang 

mungkin saja terjadi berkenaan dengan obyek jaminan fidusia, maka disusunlah 

undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia yang akan memberikan 

landasan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Jaminan fidusia sebelumnya hanya diatur dalam yurisprudensi Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus 

                                                        
8
 A.A. Andi Prajitno, Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 

42 Tahun 1999, Cetakan I, (Malang : Bayumedia Publishing, 2009), hal. 6  
9
 Ibid, hal. 9 
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Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) vs Pedro Clignett,
10

 dan belum diatur 

dalam undang-undang secara lengkap dan komprehensif. Namun sekarang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-

Undang Jaminan Fidusia) sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Undang-Undang Rumah Susun) dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Undang-

Undang Perumahan dan Permukiman). 

 Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut : 

1.  Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut : 

 a)  Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; 

 b)  Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau 

 c)  Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

2. Musnahnya Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan 

klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b).  

Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian 

terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan 

perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu jaminan fidusia meliputi 

klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

diasuransikan. 

  Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, maka 

tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator hilangnya jaminan 

fidusia dan lebih lanjut juga tidak ada kejelasan pengaturan tentang tanggung 

                                                        
10

 Tan Kamello, Op.Cit., hal. 3  
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jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit bank. 

Selain itu perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia 

menjadi tidak tegas. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait 

dengan adanya kekaburan norma (Vague van Normen) mengenai tanggung jawab 

debitor terhadap hilangnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank. 

Untuk itu, penelitian ini diberi judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor 

dan Debitor Atas Musnahnya Obyek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit" 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab debitor terhadap benda jaminan 

fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang 

Jaminan Fidusia? 

2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor 

terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit menurut 

Undang-Undang Jaminan Fidusia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menelusuri, menemukan, dan menganalisis tanggung jawab debitor terhadap 

benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit menurut 

Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
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2. Menelusuri, menemukan, dan menganalisis perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam perjanjian kredit terhadap masalah musnahnya benda jaminan 

fidusia. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum 

jaminan fidusia. Manfaat teoritis yang dimaksudkan berkenaan dengan 

perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor atas musnahnya benda 

jaminan fidusia menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa 

masukan bagi para praktisi hukum, aparat hukum, masyarakat, dan 

pemerintah maupun lembaga perbankan dalam rangka melaksanakan 

ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, terutama yang menyangkut 

tanggung jawab debitor terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam 

perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian kredit bank. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi penyempurnaan pengaturan sistem dalam perjanjian kredit 

oleh bank. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, dimana bab-

bab tersebut saling berkaitan satu sama lainnya untuk mendukung 

tema pokok dari hasil penelitian ini yang dirangkum dalam latar 

belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membagi bab ini menjadi dua sub bahasan. Kedua sub bahasan 

tersebut adalah landasan teori dan landasan konseptual. Dalam 

bab II ini akan diuraikan secara garis besar mengenai tinjauan 

umum hukum jaminan dan jaminan fidusia di Indonesia.  

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang 

digunakan, cara atau prosedur untuk memperoleh bahan hukum, 

lalu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis 

penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, bab ini akan 

menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti.  
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BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi uraian dan analisis pengaturan hukum mengenai 

jaminan fidusia dengan mengacu kepada aturan-aturan hukum 

terkait dan menguraikan serta menemukan perlindungan hukum 

bagi para pihak terkait obyek jaminan fidusia yang musnah dalam 

perjajian kredit. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab akhir dari penulisan ini, yang mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dari Bab I 

hingga Bab IV disertai dengan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




