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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman dalam era globalisasi ini menuntut banyaknya 

pekembangan dalam dunia perspektif hukum tidak terkecuali pada hukum jaminan. 

Hukum jaminan ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman 

dan kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan yang mengakomodir kepentingan 

masyarakat yang luas namun tetap dalam koridor-koridor pengaturan hukum yang 

berlaku. Disamping itu Hukum kebendaan merupakan salah satu bagian dari hukum 

harta kekayaan yang mutlak selain itu sifat yang melekat pada kebendaan tidak dapat 

dipisahkan dengan hukum jaminan karena dalam hukum jaminan melahirkan hak 

kebendaan. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu 

keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum 

antara subjek dengan benda dan hak kebendaan
1
. Selain itu pengertian hukum benda 

menurut Titik Triwulan adalah hukum harta kekayaan mutlak adalah suatu ketentuan 

yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud  

                                                 
1
 Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, sinar grafika, Jakarta, 2011 h 1, dikutip dari M.Marwan dan 

Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2008, h 652. 
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(immaterial). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, 

yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan benda. 

Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (zakelijk recht) yakni hak yang 

memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu 

benda di dalam tangan siapapun benda itu
2
. 

 Dalam lembaga jaminan tentu tidak lepas dari penerima jaminan yang 

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada masyarakat. dalam hal ini kreditur yang 

mengucurkan dana bagi debitur, yaitu salah satunya adalah bank yang merupakan 

lembaga keuangan yang bergerak dalam perbankan. Sesuai dengan definisi bank 

dalam kamus Perbankan menyatakan 

 ” Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit 

     dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang
3
.  

selain itu definisi Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, 

karenanya disebut pula dengan pasar uang. Ditempat yang dinamakan dengan ”bank” 

inilah uang disimpan dan dipinjamkan
4
. Selain itu definisi Bank diatur pada Pasal 1 

angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan (selanjutnya akan disebut Undang-undang Perbankan)  

                                                 
2
 Rachmadi Usman, Hukum kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.2, dikutip dari Titik Triwulan 

Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008, h. 141-142 
3
 Rachmadi Usman, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,Mandar maju, 

Bandung, 2011, h 2   
4
 ibid., h. 2 
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 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

 bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

 meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Sebagaiman definisi diatas bahwa bank sebagai lembaga keuangan tidak 

hanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan namun juga berfungsi  

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan cara memberikan sejumlah 

pinjaman atau kredit. Bank menyalurkan dana dengan pinjaman memiliki tujuan 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kebutuhan masyarakat 

terpenuhi dan aktifitas ekonomi masyarakat dapat berkembang.  

 Hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam uang ini menurut 

Rachmadi Usman adalah perjanjian kredit yang mempunyai karakteristik tersendiri, 

berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Burgerlijk 

Wetboek (selanjutnya disebut BW), perbedaannya terletak pada pengertian, subjek 

pemberi, tujuan, cara peruntukan dan jaminan. Perjanjian kredit bank merupakan 

perjanjian pendahuluan dari penyerahan sejumlah uang yang bersifat konsesual riil 

dan merupakan perjanjian tidak bernama. Secara sederhana dapat diartikan perjanjian 

kredit bank adalah pernjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah 

peminjam dana sebagai debitor mengenai penyediaan sejumlah uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan 

pinjam-meminjam, yang mewajibkan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan disertai jumlah bunga, imbalan, atau pembagian 
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hasil keuntungan
5
. Bahwa tentang perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang diatur pada Pasal 1754 BW yang menyatakan : 

 ”Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya 

   itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam 

   sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 BW” 

tidak dapat disamakan karena terdapat perbedaan pada tujuan kredit itu sendiri bahwa 

bank akan memberikan kredit kepada nasabah selaku debitur yang memiliki tujuan 

tertentu dan penggunaan uang dari pinjaman bank harus digunakan sesuai tujuan. 

Selain itu subjek pemberi perjanjian meminjam seperti yang diatur pada BW tidak 

dapat disamakan dalam perjanjian kredit, karena yang dapat mengucurkan pinjaman 

pada perjanjian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan sedangkan pinjam 

meminjam yang diatur dalam BW adalah Individu dapat memberikan pinjaman. 

Perjanjian kredit bank memiliki penilaian yang ketat terhadap debitur selaku 

peminjam uang bahwa bank harus memiliki keyakinan akan kemampuan debitor 

sehingga dapat pula bank melakukan perjanjian kredit dan jaminan sedangkan pada 

perjanjian pinjam meminjam yang diatur pada BW jaminan yang dimaksud hanyalah 

sebagai bentuk jaminan pelunasan hutang saja, bahwa hutang tersebut tidak dapat 

digantikan dengan jaminan sehingga jaminannya tidak dapat dieksekusi dan hanya 

sebagai jaminan umum dan pinjam meminjam pada BW tidak seperti halnya 

                                                 
5 Ibid., h.115 
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perjanjian kredit dan jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial karena sifatnya 

yang merupakan jaminan khusus dan kedudukannya sebagai kreditur preference .  

 Bank dalam melakukan kredit atau memberikan pinjaman kepada debitur 

selaku penerima pinjaman yang menjadi dasar hukumnya adalah unsur kesepakatan 

(konsesualisme) yang tertuang dalam perjanjian antara bank dengan debitor. Azas 

kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas setiap janji harus dipatuhi (Pacta Sunt 

Servanda) dan azas kehati-hatian (prudential) merupakan pisau hukum yang menjaga 

keseimbangan para pihak untuk saling memberikan perlindungan baik bagi kreditor 

maupun debitor. Hal ini disebabkan, karena pada hakikatnya uang yang dipinjamkan 

bank adalah uang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat juga
6
.  

 Bahwa bank dalam memberikan pinjaman selaku kreditur kepada penerima 

pinjaman atau debitur tentu memiliki risiko yang besar sehingga bank dalam 

memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman memiliki 

penilaian yang ketat untuk memastikan bahwa debitur dapat melunasi utang atau 

pinjamannya. Selain itu kredit dan jaminan tidak dapat dipisahkan karena diperlukan 

jaminan sebagai bentuk kepastian, ketertiban, dan kelancaran pelunasan utang debitor 

kepada kreditur atau bank. Maka dari itu demi menjaga kepercayaan terhadap debitur 

selaku penerima pinjaman maka bank selaku kredit tentunya memerlukan adanya 

agunan sebagai jaminan. Pentingnya Jaminan dalam setiap keputusan kredit the last 

                                                 
6  H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia ( perlindungan hukum kepada kreditor 

pemegang jaminan fidusia benda tidak terdaftar, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 26      
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resources dari kepastian pembayaran kembali pinjaman/utang/kredit oleh debitor 

terhadap bank jika debitor dalam keadaan macet
7
.  

 Hukum jaminan mengakomodir kepentingan bank selaku kreditur dalam 

memberikan perjanjian kredit kepada debitur peminjam uang dengan menetapkan 

agunan atau jaminan kepada debitur selaku peminjam uang sebagai  kepastian debitur 

dalam melunasi pinjaman uang kepada bank selaku kreditur. Dalam hukum jaminan 

akan melahirkan hak kebendaan bahwa hak-hak kreditor didahulukan dalam 

pelunasan daripada kreditor-kreditor lain, inilah salah satu cara bank selaku kreditur 

pemberi pinjaman melakukan perjanjian kredit dan jaminan agar haknya didahulukan 

daripada kreditur lainnya dan bank selaku kreditur terlindungi apabila debitur dalam 

keadaan kredit bermasalah atau macet untuk melunasi sejumlah hutang kepada 

kreditur.       

 Hukum jaminan telah diatur pada ranah hukum Perdata pada buku II BW. 

Pada buku II BW ini mengatur mengenai benda yang pada pengaturan buku II BW 

tentang benda ini mengatur dan memberi batas tentang benda, pembagiannya, selain 

itu mengatur jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotek yang diatur pada buku II 

BW. Maka dari itu pada buku II BW yang mengatur tentang benda memiliki sifat 

dwingend recht atau memaksa sehingga tidak dapat disimpangi maka selain bersifat 

dwingend recht  juga bersifat tertutup. 

 Hukum jaminan sendiri awalnya hanya diatur pada BW, yaitu Gadai dan 

Hipotek namun seiringnya dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat 

                                                 
7
ibid, h 26  
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yang semakin tinggi, hukum jaminan kebendaan tidak berhenti hanya pada Gadai dan 

Hipotek. Namun peraturan perundang-undangan mengatur jaminan kebendaan seperti 

Fidusia dan hak tanggungan. Pada gadai dan hipotek banyak masyarakat merasa 

lembaga jaminan ini belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pada gadai sendiri 

masih belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat karena sesuai Pasal 1150 

BW yang mendefinisikan : 

  gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, 

 yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai 

 jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada  kreditur untuk 

 mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului 

 kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai 

 pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan 

 biaya penyelematan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai 

 gadai dan yang harus didahulukan. 

 Sesuai definisi di atas bahwa gadai merupakan lembaga jaminan bahwa benda 

bergerak dijadikan sebagai jaminan atas utangnya dan benda tersebut diserahkan 

kepada kreditur selaku penerima gadai. Tentunya lahir sebuah ketidakpuasan 

masyarakat karena lembaga jaminan ini belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan 

masyarakat terutama masyarakat yang masih membutuhkan benda tersebut sebagai 

benda utama yang penting untuk digunakan bekerja agar meningkatkan kegiatan 

ekonomi masyarakat. Tentunya hal ini akan menyulitkan masyarakat yang ingin 

memacu aktivitas ekonominya karena benda tersebut berada ditangan kreditur selaku 
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penerima gadai dan benda itu dapat kembali apabila telah adanya pelunasan dari 

pemberi gadai. Sehingga seiringnya berkembangnya kebutuhan masyarakat tentunya 

berkembang pula lembaga jaminan, yaitu Fidusia yang diharapkan dapat 

mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin meningkatkan dan memacu 

pertumbuhan ekonomi seperti pengusaha. 

 Selain itu menurut Sri Soedewi Machun Sofwan bahwa salah satu pendorong 

pesatnya perkembangan Fidusia merupakan sebab keterbatasan pada lembaga gadai, 

seperti yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) BW dalam pasal tersebut didalamnya 

diatur persyaratan gadai :  

 ”benda yang digadaikan oleh pemberi gadai harus dipegang oleh pemegang 

 gadai”. 

Persyaratan ini mengandung banyak kekurangan sehingga membuat jalannya 

perekonomian tidak lancar, khususnya bagi pengusaha kecil. Dengan demikian, tidak 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Benda-benda 

Fidusia yang menjadi tanggungan pada umumnya merupakan alat-alat penting untuk 

menunjang usaha mata pencaharian sehari-hari. Misalnya, kendaraan bus bagi 

perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan bagi pengusaha rumah makan, dan 

sebagainya. Debitur memerlukan kredit, tetapi masih membutuhkan untuk tetap 

memakai benda-benda tersebut
8

. Oleh karena itu, lembaga gadai belum 

mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memacu kegiatan ekonominya.

                                                 
8
 A.A. Andi Prajitno, Hukum Fidusia, Bayumedia, Surabaya, 2011, h 6-7, dikutip dari Sri Soedewi 

Maschum S, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam 

Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia, FH UGM, 1977, h 15-16. 
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 Fidusia termasuk lembaga jaminan yang diatur sendiri tidak seperti gadai dan 

hipotek yang diatur pada BW. Keberlakuan jaminan Fidusia ini diatur pada Undang-

Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF). 

Sebenarnya jaminan Fidusia sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. sejak 

diundangkannya UUJF pada tanggal 30 September 1999, maka bangsa Indonesia 

mempunyai aturan sendiri tentang jaminan Fidusia dalam hukum positif nasional. 

Sebelumnya eksistensi jaminan Fidusia dalam praktik sehari-hari dikenal dengan 

nama ”Fidiuciaire eigendoms overdracht” yang selanjutnya disingkat dengan FEO. 

Kebiasaan tersebut lahir berdasarkan yurisprudensi yang diberlakukan di Belanda, 

oleh arrest HOGE RAAD tanggal 25 januari 1929, yang dikenal dengan 

nama ”Bierbrouwerij-Arrest”. FEO mempunyai makna pengalihan hak milik secara 

kepercayaan. Peraturan jaminan FEO timbul berkenaan dengan ketentuan dalam 

Pasal 1152 ayat 2 BW yang mengatur gadai tidak digunakan untuk lembaga Fidusia. 

Kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. 

Ketentuan ini berakibat pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda yang 

dijaminkan untuk keperluan usahanya
9
.  

 Karakteristik jaminan Fidusia ini tercermin pada definisi Fidusia itu sendiri 

yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UUJF menyatakan: 

                                                 
9
 Ibid, h 2-3 
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 Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

 kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

 dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Dalam Fidusia bukan berarti hak milik pindah kepada kreditur namun hak milik yang 

ada pada barang tersebut dijadikan jaminan karena pada konsep hukum jaminan 

dimana dalam hukum jaminan tidak diperbolehkan seseorang penerima jaminan 

menjadi pemilik dari barang jaminan. Meskipun debitur Wanprestasi, kreditur hanya 

berhak menjual secara umum barang jaminan dan hasil penjualan itu dipergunakan 

untuk melunasi utangnya
10

. Bahwa dalam Fidusia adanya kekuatan eksekutorial 

bahwa benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dieksekusi apabila debitur 

telah wanprestasi karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar 

hutang kepada kreditur.  

 Selain Itu karakteristik dari Fidusia bahwa barang tidak ada pada pihak 

penerima Fidusia melainkan yang berpindah adalah hak kepemilikan namun tidak 

dalam arti sebenarnya sehingga penerima Fidusia memiliki hak yang terbatas 

terhadap benda yang menjadi jaminan Fidusia. Penerima Fidusia harus meletakkan 

dasar kepercayaan karena benda yang menjadi jaminan Fidusia berada ditangan 

pemberi Fidusia.  

 Objek yang dapat di bebani jaminan Fidusia adalah atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

                                                 
10

 Marulak pardede, Penelitian hukum tentang implementasi jaminan fidusia dalam pemberian 

kredit di indonesia, Pengayoman, Jakarta, 2008,  h 30. 
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bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Selain itu ditegaskan pada Pasal 3 

UUJF memberikan batasan tentang Objek jaminan Fidusia yaitu : 

 a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 

     peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas  

     benda-benda tersebut wajib didaftar. 

 b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau 

     lebih. 

 c. Hipotek pesawat terbang 

 d. Gadai 

jadi selain benda yang disebutkan pada Pasal 3 UUJF diperbolehkan untuk menjadi 

objek jaminan Fidusia, sehingga tentunya benda yang dapat dijaminkan pada jaminan 

Fidusia sangatlah luas. Keluasaan dan keluwesan pada objek jaminan Fidusia ini 

disatu sisi tentunya akan menimbulkan masalah.  

 Salah satu keluasaan dan keluwesan objek Fidusia ini nampak pada Pasal 20 

UUJF dimana menyatakan : 

 Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia 

 dalam tangan siapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 

 persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia.  

Benda persediaan yang disebutkan pada Pasal 20 diatas juga merupakan bagian dari 

objek jaminan Fidusia. Benda persediaan menurut UUJF ini, tidak dijabarkan 

definisinya secara jelas. namun pada penjelasan Pasal 6 UUJF tentang Jaminan 

Fidusia pada alinea ke 4 dijelaskan : 
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 Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia merupakan benda 

 dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, 

 seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka 

 dalam akta jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, 

 kualitas dari benda tersebut. 

 Selain itu pengertian benda persediaan adalah benda yang selalu berudah-ubah 

dan atau tidak tetap dan dipergunakan sebagai objek dalam suatu usaha. Contohnya 

adalah Andi seorang pengusaha dealer sepeda motor, apabila Andi akan menjaminkan 

10 sepeda motornya yang ada dishowroom maka sepeda motor tersebut dikategorikan 

sebagai benda persediaan
11

. 

 Keluwesan Jaminan Fidusia ini juga nampak pada pasal selanjutnya yaitu 

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

menyebutkan bahwa : 

 Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek 

 jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam 

 usaha  perdagangan. 

Bahwa maksud mengalihkan disini adalah dapat dengan melakukan jual beli atau 

menyewakan namun dikhususkan hanya pada benda persediaan yang dapat dialihkan. 

Selain benda persediaan , objek jaminan Fidusia lainnya tidak boleh dialihkan karena 

                                                 
11

 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan, Revka Petra Media, 

Surabaya, 2013, h 98-99 
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apabila dialihkan termasuk pada tindak pidana yang diatur pada Pasal 36 UUJF 

yaitu : 

 Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewa benda 

 yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 

 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

 penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 

 denda paling banyak Rp. 50.000.000  

Pada dasarnya UUJF ini tidak memperbolehkan objek jaminan Fidusia dialihkan 

namun disini UUJF memberikan peluang untuk memperbolehkan objek jaminan 

fidusia berupa benda persediaan saja yang dapat dialihkan. 

 Permasalahan yang muncul pada kedudukan penerima Fidusia berupa objek 

benda persediaan yaitu pada benda persediaan ini dapat dialihkan oleh pemberi 

Fidusia dengan mudah karena sifatnya merupakan objek dari usaha dagang. Tentunya 

pendaftaran objek benda persediaan yang dialihkan akan menjadi masalah karena 

setiap objek jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

sedangkan benda persediaan ini merupakan benda yang dapat berubah-ubah dan atau 

tidak tetap seperti halnya stock bahan baku. Dapat berubah-ubahnya benda persediaan 

akan menjadi sebuah kesulitan baru bagi penerima Fidusia karena akan semakin tidak 

mudah untuk mengawasi benda yang ada pada pemberi Fidusia.  

 Permasalahan yang dihadapi Penerima Fidusia benda persediaan tidak 

berhenti disitu saja karena apabila benda persediaan yang telah dialihkan ternyata 

hasil pengalihan itu tidak diperuntukkan bagi penerima Fidusia atau benda tidak 
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diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara, kemudian benda yang 

menjadi Jaminan Fidusia berupa benda persediaan itu sudah tidak dapat di eksekusi 

karena sudah dialihkan dengan mudah tentunya menjadi sebuah masalah bagi 

penerima Fidusia yang seharusnya mendapatkan hak pembayaran atas hutang dari 

pemberi Fidusia. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu kerugian bagi penerima 

Fidusia karena pemberi Fidusia telah cidera janji dan pemberi Fidusia sudah tidak 

dapat membayarkan hutangnya karena objek jaminan berupa benda persediaan telah 

dialihkan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengupas kedudukan penerima Fidusia 

pada benda persediaan yang telah dialihkan dengan jual beli. Perlunya pembahasan 

mendalam kedudukan bahkan perlindungan hukum dan langkah-langkah yang dapat 

dilakukan oleh penerima Fidusia pada objek benda persediaan karena sangat penting 

mengidentifikasi dan menganalisis objek benda persedian ini karena akan timbul 

akibat hukum yang berbeda yang berlaku pada benda persediaan. maka dari itu 

pentingnya pembahasan kedudukan dari Penerima Fidusia khususnya pada objek 

benda persediaan agar Penerima Fidusia pada objek benda persediaan merasa aman 

dan tidak dirugikan dalam memberikan pinjaman kepada Pemberi Fidusia khususnya 

dalam objek jaminan Fidusia berupa Benda Persediaan. 

 

2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah 

 sebagai berikut : 
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 a. Upaya yang dilakukan oleh penerima Fidusia dalam meminimalkan 

  risiko atas pembebanan benda persediaan. 

 b. Upaya penyelesaian sengketa Wanprestasi atas objek fidusia berupa 

  benda persediaan yang dialihkan dengan jual beli    

 

3.  Tujuan Penelitian   

 Tujuan Penulisan skripsi ini adalah : 

 a.  Menganalisis upaya yang dilakukan oleh penerima Fidusia dalam  

      meminimalisir risiko yang terjadi apabila menerima Objek Fidusia  

  berupa benda persediaan.   

 b.  Menganalisis perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh  

  penerima Fidusia obyek benda persediaan apabila objek benda  

  persediaan telah dialihkan dengan jual beli namun tidak beritikad baik.  

 

4.  Metode Penelitian 

4.1 Tipe penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian doctrinal research 

disebabkan keilmuan hukum yang bersifat preskriptif dengan objek kajian hukum 

sebagai norma sosial. Tipe Doctrinal research adalah merupakan suatu penelitian 

hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan suatu pokok 
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permasalahan tertentu
12

.  Pada Doctrinal research ini menyediakan penjelasan 

sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum 

tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan dan memprediksi 

dari perkembangan norma-norma tersebut pada masa yang akan datang. 

 

4.2 Pendekatan Masalah  

 Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan bentuk metode 

pendekatan perundang-undangan (statute Approarch) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi
13

. Penulis menggunakan 

pendekatan perundang-undangan karena penulis mencari pemecahan atas rumusan 

masalah dengan menggunakan legislasi dan) regulasi yang berhubungan dan berlaku.  

 Selain itu menggunakan Pendekatan konseptual (Conceptual approach). 

Dalam hal ini pendekatan konseptual dilakukan karena peraturan perundang-

undangan hanya memberikan makna yang bersifat umum, sehingga perlu 

membangun konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan 

konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat 

ditemukan dalam konsep maupun doktrin hukum sebagai dasar bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi
14

.  

  

                                                 
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, h 32  
13

 ibid., h 93   
14

 ibid., h 95 
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4.3 Sumber Bahan Hukum   

 Penelitian ini berdasarkan bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

 1.) Bahan Hukum Primer 

  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini  antara  

  lain : 

 a.  BW (Burgerlijk Wetboek) 

 b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 

  tahun 1992 tentang Perbankan 

 c. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

 d. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan  

  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

 e. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara  

  Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan  

  Fidusia 

 f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 Tentang perubahan atas 

  Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1996 tentang Tarif atas Jenis 

  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen  

  Kehakiman 

 g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

  Nomor 8 tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatanganan  

  Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 
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 h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

  Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedaftaran Jaminan  

  Fidusia Secara Elektronik. 

 i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

  Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan  

  Fidusia Secara Elektronik. 

   

   j. PBI NOMOR 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum 

 k. Perubahan PBI NOMOR 11/1/PBI/2009 menjadi PBI Nomor :  

  13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum 

 Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku-buku 

yang berkaitan dengan hukum benda, hukum jaminan kebendaan, dan hukum jaminan 

Fidusia, Pendapat-pendapat para sarjana di bidang hukum yang dituangkan dalam 

buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta internet. 

 

4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam prosedur pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, maka 

penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan 

hukum primer ditelaah dan dipilah yang selaras dengan isu hukum pada penulisan ini. 

Pada bahan hukum primer ini dapat diambil peraturan perundang-undangan yang 

terkait dalam pembahasan skripsi ini. Pada bahan hukum sekunder ini dilakukan studi 

kepustakaan untuk mencari buku, literatur, refrensi hukum, jurnal, serta artikel-artikel 
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yang memuat pendapat ahli hukum mengenai permasaahan yang dibahas pada skripsi 

ini. Lalu bahan hukum sekunder dikumpulkannya data-data dan bahan-bahan lalu 

dipilah dan ditelaah yang seleras dengan bahan hukum primer yang berhubungan 

dengan isu hukum sehingga diperoleh gambaran yang spesifik dan tajam mengenai 

permasalahan yang relevan dengan isu hukum pada penulisan ini. Selanjutnya materi-

materi dari kedua bahan hukum baik primer maupun sekunder saling dikaitkan dan 

ditelaah agar mendapatkan penjabaran yang sistematis dan kesimpulan yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.  

 

4.5 Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dilakukan ketika bahan-bahan hukum telah terkumpul 

baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Digunakan tehnik 

deduktif analisis. Deduktif analisis ini sendiri adalah dilakukannya analisis terhadap 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun literatur yang telah 

terkumpul yang kemudian akan disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang nantinya 

bida diterapkan dalam penyelesaian masalah sebagai dasar hukum. 

 

5. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan yang diterapkan pada penulisan dibagi menjadi empat 

bab. Tujuan dari dibaginya menjad empat bab ini adalah agar penulisan skripsi ini 

sistematis. Setiap bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan dan menganalisis 

permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini. 
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 Pada Bab  I merupakan Bab Pendahuluan, pada Bab ini terdiri dari latar 

belakang sebagai gambaran umum mengenai apa yang ditulis, Rumusan masalah 

yang merupakan bagian terpenting dari skripsi karena megandung pernyataan yang 

harus diulas pada skripsi ini, Penjelasan Judul, tujuan penulisan skripsi, metode 

penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi. 

 Pada Bab II  membahas tentang rumusan masalah pertama, pada Bab ini 

akan diuraikan, dibahas, dan dianalisis kedudukan kreditor penerima fidusia pada 

objek benda persediaan dalam melakukan upaya untuk meminimalkan risiko dalam 

tahap memberikan pinjaman kredit jaminan maupun dalam tahap pengawasan kepada 

pemberi fidusia objek benda persediaan. 

 Pada Bab III membahas rumusan masalah kedua, yakni mengenai 

perlindungan hukum bagi penerima Fidusia pada objek benda persediaan yang telah 

dialihkan dengan jual beli. Dalam bab ini akan dibahas bentuk perlindungan hukum 

bagi kedudukan penerima Fidusia pada objek benda persediaan yang telah dialihkan 

dengan jual beli oleh pemberi Fidusia yang tidak beritikad baik. 

 Pada Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh pokok 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selain itu pada bab ini terdapat saran-

saran dari penulis yang berisikan jalan keluar dari masalah sebagai bahan 

pertimbangan untuk kasus yang berkaitan dengan objek jaminan Fidusia berupa 

benda persediaan.  
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