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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan 

pembangunan yang berkesinambungan,para pelaku pembangunan baik 

pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, 

memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian 

besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh 

melalui kegiatan pinjam-meminjam
1
. 

Sebagai makhluk social pun manusia tidak dapat terlepas dari bantuan 

orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan kemajuan 

jaman, kebutuhan hidup manusia telah terjadi pergeseran dari yang semula hanya 

terbagi menjadi 3 kebutuhan yaitu kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan 

akan sandang, pangan dan papan, kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan 

pendamping yang bisa dikategorikan mewah, dan kebutuhan tersier yang 

                                                             
1 Penjelasan Umum Point 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia. 
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merupakan kebutuhan akan barang mewah, kini bergeser dari kebutuhan yang 

tadinya merupakan kebutuhan sekunder dan tersier menjadi kebutuhan primer. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang seringkali tidak 

diimbangi dengan penghasilan yang cukup, membuat manusia harus mencari ide 

bagaimana agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi tetapi tidak mengurangi 

penghasilan bulanan secara signifikan.Muncullah lembaga pinjam meminjam 

untuk mengatasi kesulitan manusia tersebut, dimana manusia dapat memenuhi 

apapun kebutuhan manusia akan barang konsumsi seperti televisi, kulkas, motor, 

mobil, dan lain-lain tanpa harus membayar secara tunai, tapi dengan cara 

mengangsur per bulan dan tentu saja dengan menggunakan jaminan                    

baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak 

tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 

Undang-undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, 

dan sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas tanah dan 

credietverband
2
. 

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa 

ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah,dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang 

berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 

                                                             
2 Penjelasan Umum Point 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
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Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa 

rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat 

dibebani dengan Jaminan Fidusia
3
.  

Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 

Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat 

dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai 

atas tanah negara
4
. 

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
5
. 

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 obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda 

bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan.  

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,                      

                                                             
3Ibid 
4Ibid 
5Ibid 
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maka benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak 

yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak
6
. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusiaini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai 

pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan 

usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan
7
. 

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan 

kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi 

Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang 

menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin 

saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain 

tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia
8
. 

Sebelum undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang 

menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda 

dalam persediaan (inventory), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan 

kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia 

diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud 

maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 

                                                             
 6Ibid 
7Penjelasan Umum Point 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
 8Ibid 
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hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4                

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Dalam Undang-undang ini,juga diatur tentang Pendaftaran Jaminan 

Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang 

didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. 

Jaminan Fidusia juga memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia 

untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan 

kepercayaan,maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-

undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. 

Pada dasarnya yang dapat menjadi lembaga pembiayaan konsumen 

dengan jaminan fidusia bisa siapa saja yang memiliki kemampuan secara 

finansial, dengan cara membuat perjanjian pembiayaan antara Pemberi utang 

(kreditur) dan Penerima utang (Debitur). Setelah perjanjian tersebut disepakati, 

maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang atau 

benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperjanjikan kepada debitur, 

dengan hak untuk menerima kembali uang itu sebagai bentuk pembayaran dari 

debitur disertai dengan bunga dan pada waktu yang telah diperjanjikan. 

Perjanjian ini tidak akan menghadapi masalah apabila kedua pihak 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.                        
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Masalah  baru akan muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada 

saat yang telah diperjanjikan
9
. Jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut : 

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

bergerak,  baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian  

hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”
10

. 

Biasanya barang yang dibutuhkan oleh debitur adalah                        

benda bergerak, dan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur agar 

bisa digunakan, sehingga untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi 

kreditur adalah dengan mendaftarkan benda yang diperjanjikan tersebut kepada 

lembaga jaminan fidusia.Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan 

kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya akan disebut UUJF)
11

.  

Jaminan Fidusia adalah hak agunan / jaminan atas benda bergerak yang 

berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak  

tanggungan  menurut  Undang - undang  No.  4  tahun  1996  tentang    Hak  
                                                             

9 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 
2001),  halaman 3. 

10Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), diterjemahkan oleh R. Subekti  dan 
Tjitrosudibyo, cet. XXVII. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1131. 

11 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, loc.cit., halaman 5. 
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Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang harus didaftarkan                   

di Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat dieksekusi sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada 

para kreditor lainnya. 

Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda 

yang dapat di fidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya 

tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.Pemberian jaminan fidusia ini 

merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 

Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta 

Jaminan Fidusia. 

Akta Jaminan Fidusia memberikan jaminan perlindungan hukum              

para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian jaminan fidusia,                     

baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia.Perlindungan hukum bagi pemberi 

fidusia adalah perlindungan berupa hak pakai atas benda jaminan, dan bagi 

penerima fidusia adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya yang 

menjadikannya sebagai kreditur preferent. 

Tetapi agar jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial,                 

maka menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara 

akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran 
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Fidusia. Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak 

memberikan hak preferent bagi penerima fidusia. 

Namun demikian pada kenyataannya di lapangan, banyak perjanjian 

fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga apabila 

debitur wanprestasi, kreditur kesulitan untuk melakukan sita terhadap obyek yang 

diperjanjikan, juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa 

yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia,padahal benda jaminan fidusia 

merupakan benda bergerak yang sangat beresiko perpindahannya. 

Berdasarkan hal di atas, maka penulis bermaksud untuk mengupas 

tentang permasalahan yang berkenaan dengan jaminan fidusia                          

beserta perlindungan hukumnya dalam skripsi yang berjudul “ JAMINAN 

FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI PARA PIHAK  

YANG  BERKEPENTINGAN “.  

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan 

yang diambil dalam hal  ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum jaminan fidusia terhadap para pihak yang 

berkepentingan dalam hal ini Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia? 

2. Bagaimanakah praktek eksekusi jaminan fidusia yang didaftarkan dan           

tidak didaftarkan jika terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia?  
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3. Bagaimanakah ketentuan perdata dari penyimpangan terhadap perjanjian 

fidusia? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui perlindungan hukum jaminan fidusia terhadap                     

para pihak yang berkepentingan dalam hal ini Pemberi Fidusia dan  

Penerima Fidusia. 

2. Untuk mengetahui praktek eksekusi jaminan fidusia yang didaftarkan dan 

tidak didaftarkan jika terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia.  

3. Untuk mengetahui ketentuan perdata dari penyimpangan terhadap 

perjanjian fidusia. 

       b. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya 

tentang Jaminan Fidusia sebagai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak 

Yang Berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi masyarakat. 
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D. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam tesis ini disusun sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian yang menguraikan tentang 

fakta hukum perihal jaminan fidusia yang memotivasi penulis untuk 

mengetahui lebih jauh tentang permasalahan yang berhubungan 

dengan jaminan fidusia, juga merumuskan tentang pokok 

permasalahan yang mungkin timbul disertai dengan tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang definisi fidusia baik secara etimologi maupun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, 

dasar hukum jaminan fidusia, latar belakang munculnya jaminan 

fidusia, perkembangan jaminan fidusia di Indonesia, hakekat jaminan 

fidusia, subjek jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, ciri-ciri dan 

sifat-sifat jaminan fidusia, ruang lingkup undang-undang jaminan 

fidusia, ketentuan umum jaminan fidusia, jenis hutang yang 

pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia, tata cara pendaftaran 

fidusia, kekurangan dan kelebihan pendaftaran jaminan fidusia, 
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hapusnya jaminan fidusia, dan akibat hukum dari kepailitan pemberi 

fidusia. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Berisi tentang uraian metode yang digunakan dalam menyusun 

penelitian ini sehingga dapat disajikan secara sistematis dan runtut. 

BAB IV. PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan dan analisa tentang perlindungan hukum 

jaminan fidusia terhadap para pihak yang berkepentingan dalam hal ini 

Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, praktek eksekusi jaminan 

fidusia yang didaftarkan dan tidak didaftarkan jika terjadi wanprestasi 

dari pemberi fidusia serta membahas tentang ketentuan perdata dari 

penyimpangan terhadap perjanjian fidusia didasarkan pada teori-teori 

dan fakta-fakta hukum yang ada. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dari penelitian ini dan saran yang 

dikemukakan penulis berkenaan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

 


