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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latarbelakang Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat mendorong masyarakat

untuk bertindak konsumtif sehingga terkadang meskipun seseorang belum

mempunyai kemampuan untuk membeli suatu barang maka dia akan mencari

pinjaman ke orang lain.

Sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya bergantung kepada manusia

lain maka dalam kondisi tertentu seseorang akan berusaha meminta bantuan

kepada orang lain untuk mencari solusi atas kesulitan yang sedang dihadapinya,

termasuk kesulitan keuangan. Begitu pula bagi pihak yang mempunyai kelebihan

modal, mereka ingin modalnya tidak hanya tersimpan tanpa dipakai untuk

keperluan bisnis. Bentuk kerjasama saling meringankan beban keuangan dan

saling menguntungkan tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan utang-piutang.

Bentuk perjanjian utang piutang yang kita ketahui secara umum dan

sederhana adalah salah satu pihak meminjam uang kepada pihak lain untuk

dikembalikan pada suatu waktu yang telah disepakati dengan atau tanpa

kompensasi tertentu. Pada mulanya utang piutang didasarkan pada rasa saling

percaya satu sama lain karena biasanya perjanjian utang-piutang terjadi antara

pihak-pihak yang sudah saling mengenal. Dengan model tersebut pada mulanya

memang tidak ada permasalahan yang terjadi. Bahkan dengan kedekatan khusus

yang dimiliki para pihak tersebut dimungkinkan upaya penyelesaian kekeluargaan
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apabila utang tidak bisa dibayar atau tidak bisa dilunasi. Pihak Kreditur bahkan

bisa saja mengikhlaskan piutangnya tidak dilunasi oleh debitor. Dari gambaran

sederhana tersebut dapat diketahui bahwa ruang lingkup perjanjian utang-piutang

pada mulanya terbatas pada lingkungan maupun orang-orang tertentu saja.

Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan jaman maka

pandangan orang mengenai utang piutang menjadi lebih luas. Seseorang tidak

dapat hanya tergantung pada orang lain yang mempunyai kedekatan pribadi untuk

mendapatkan bantuan utang.

Perjanjian utang piutang atau yang juga dikenal dengan perjanjian kredit

akan melahirkan kewajiban antara pihak-pihaknya. Bagi pemilik dana, dia

berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang

diperjanjikan. Sedangkan bagi pihak lain dia berkewajiban untuk mengembalikan

sejumlah uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan beserta

kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati, biasanya berupa bunga.

Dengan demikian sifat perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit adalah

perjanjian obligatoir yakni perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi

para pihak yang membuatnya.

Jaminan diatur dalam Pasal 1131 BW Burgerlijk Wetboek (selanjutnya

ditulis BW). Disebutkan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru

akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan”.  Jaminan tersebut diistilahkan dengan jaminan umum (algemene

beslag). Artinya segala benda yang dimiliki oleh Debitur menjadi jaminan bagi

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis tindak pidana dan pertanggungjawaban...... Andik Susanto



3

perikatan yang telah dilakukannya dengan Kreditur. Dengan adanya pengaturan

mengenai jaminan umum tersebut, walaupun antara Debitur dan Kreditur tidak

memperjanjikan jaminan khusus namun semua benda Debitur pada dasarnya

merupakan jaminan atas perjanjian utang-piutang yang terjadi. Walaupun telah

diatur tentang jaminan umum, namun seringkali Kreditur tetap khawatir atas

pemenuhan prestasi Debitur sehingga perlu meminta jaminan khusus atas benda

milik Debitur. Dengan jaminan khusus yang diberikan kepada Kreditur maka

Kreditur akan naik kedudukannya dari Kreditur konkuren menjadi Kreditur

preference, sehingga mendapatkan prioritas pelunasan (didahulukan) dari hasil

benda jaminan apabila ternyata Debitur melakukan wanprestasi.

Pihak yang mempunyai dan meminjamkan modal (selanjutnya ditulis

Kreditur) dan mempunyai pandangan bisnis tidak memberikan pinjaman atau

kredit kepada pihak lain secara cuma-cuma. Kreditur tentunya menginginkan

keuntungan atas pinjaman tersebut dalam bentuk bunga. Dengan adanya

pandangan bisnis tersebut dalam memberikan pinjaman kepada calon Debitur

maka Kreditur secara otomatis akan mengukur beberapa hal. Pertama, Kreditur

akan mengukur kemampuan calon Debitur untuk mengembalikan pokok

pinjaman. Kedua, Kreditur akan mengukur kemampuan calon Debitur untuk

memenuhi kewajiban lainnya seperti bunga dan biaya-biaya lain. Ketiga, Kreditur

akan mengukur kemampuan calon Debitur untuk mengembalikan pinjaman

tersebut tepat pada waktu yang akan disepakati. Utang piutang yang berkembang

tersebut mendorong pemikiran yang lebih kritis. Kreditur berusaha untuk berhati-

hati atas kemungkinan tidak dilunasinya utang oleh Debitur. Antisipasi atas
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kekhawatiran tersebut kemudian diwujudkan dengan ditentukannya benda-benda

tertentu milik Debitur sebagai jaminan khusus.

Menurut sistem hukum di Indonesia dan juga hukum di kebanyakan

negara-negara eropa kontinental, jika yang menjadi obyek jaminan utang adalah

benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai, dalam hal ini, obyek

gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (Kreditur).

Sebaliknya jika yang menerima obyek jaminan hutang adalah benda bergerak,

maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotek (sekarang hak tanggungan).

Dalam hal ini barang obyek jaminan tidak diserahkan kepada Kreditur namun

barang obyek jaminan tetap dalam kekuasaan Debitur.1

Dalam beberapa perjanjian utang terdapat permasalahan dimana debitor

enggan menyerahkan kekuasaan barang yang menjadi obyek jaminan utang yang

tergolong barang bergerak kepada Kreditur disisi lain Kreditur kerepotan untuk

mengurusnya apabila obyek jaminan utang diserahkan kepada Kreditur, sehingga

muncullah bentuk jaminan fidusia dengan obyek benda bergerak tetapi kekuasaan

atas benda tersebut tidak beralih dari Debitur kepada Kreditur sebagaimana diatur

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

Dengan adanya bentuk jaminan fidusia ini, semakin memicu minat

masyarakat untuk mendapatkan barang secara mudah, cepat dan dengan uang

muka murah. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu membeli suatu barang

karena pendapatan mereka masih rendah, menjadi tergiur untuk memiliki barang

dengan iming-iming harga murah dan fasilitas kredit yang mudah. Tetapi

1 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, h.100.
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kemudian menimbulkan masalah di ketika sudah jatuh tempo pembayaran, karena

sebagai Debitur (pemberi fidusia) ternyata mereka mengingkari janji dalam

membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, yang

mendorong Kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum melalui penagihan

paksa (debt collector), gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.

Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia

terkadang Debitur yang tidak mau membayar utangnya beralasan bahwa obyek

jaminan fidusia sudah berpindah tangan ke orang lain sehingga Debitur merasa

sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melunasi pembayaran utang, bahkan hal

tersebut merupakan modus tindak pidana untuk mencari keuntungan dengan cara

memiliki obyek jaminan fidusia dengan cara melawan hukum. Perbuatan Debitur

yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya dengan alasan

obyek jaminan fidusia telah dipindahtangankan ke orang lain oleh dibitur adalah

melanggar perjanjian atau wanprestasi yang termasuk dalam ruang lingkup hukum

perdata namun dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran

perjanjian pembiayaan leasing, maka Kreditur (penerima fidusia/ pemegang

fidusia) dapat mempidanakan Debitur (pemberi Fidusia) berdasarkan ketentuan

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

Terkait adanya permasalahan yang timbul akibat Debitur dalam perjanjian

fidusia (pemberi fidusia) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum

dengan memindahtangankan obyek jaminan fidusia dapat menimbulkan

permasalahan hukum perdata atau pidana, Munir Fuady mengatakan;
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“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana
dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan
sifatnya sebagai hukum publik maka dengan perbuatan pidana, ada
kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan
individu) sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang
dilanggar hanya kepentingan individu.”2

Terkait adanya permasalahan hukum diatas penulis mengangkat

permasalahan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang ada

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap yakni dalam Putusan Negeri Nganjuk Nomor :

06/Pid.B/2014/PN.Ngjk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

tanggal 12 Februari 2014 dengan kasus posisi :

“Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WIB, WS

bin IS bersama Copet (DPO) datang ke dealer Aries Putra, kemudian Copet

menemui saksi TJ selaku marketing dealer Aris Putra dan Copet menyampaikan

kepada saksi TJ bahwa WS bin IS ingin membeli sepeda motor dengan cara

kredit, dan setelah saksi TJ menjelaskan persyaratannya diantaranya foto copy

suami-istri, Kartu Keluarga, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan

pembayaran rekening listrik, seteah mendpaat penjelasan WS bin IS dan Copet

pulang.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2013 pukul 09.00 WIB,

WS bin IS dan COPET menemui saksi TJ dan menyerahkan persayaratan yang

harus dipenuhi selain itu terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 4.000.000,-

dan persyaratan yang diajukan tersebut keseluruhannya identitasnya atas nama

2 Ambo Asse, Pernikahan dibawah tangan (nikah siri) termasuk perbuatan melawan
hukum, Varia Peradilan, tahun XXIX, No.344, Juli 2014.
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terdakwa, setelah menyerahkan persyaratan administrasi dan uang muka Copet

mengatakan kepada saksi TJ “bahwa sepeda motor yang akan dikredit adalah jenis

Honda Vario tahun 2013 warna hitam” oleh saksi TJ mengatakan bahwa disetujui

atau tidak nanti akan dikabari.

Kemudian saksi TJ mendatangi rumah WS bin IS untuk melakukan survei

dan saat bertemu dengan WS bin IS dan istrinya dirumahnya WS bin IS

mengatakan kepada saksi TJ “bahwa benar saya yang mengajukan kredit sepeda

motor tersebut, dan sepeda motor tersebut akan saya pakai sendiri dan yang akan

bertanggung jawab saya sendiri”. Setelah saksi TJ melakukan survei selanjutnya

hasil survei tersebut disampaikan ke FIF Pos Nganjuk selaku mitra kerja dealer

Aries Putra. Kemudian pihak FIF Pos Nganjuk melakukan survei ke rumah WS

bin IS, dan saat bertemu WS bin IS di rumahnya, WS bin IS menandatangani

Formulir Permohonan Pembiayaan Individu tertanggal 15 Juli 2013 yani sepeda

motor Honda Vario tahun 2013 warna hitam dengan harga Rp.12.142.000 dengan

cara diangsur selama 36 kali sebesar Rp.567.000,-, kemudian FIF Pos Nganjuk

menginformasikan kepada dealer Aries Putra agar sepeda motor tersebut

diserahkan kepada debitor (WS bin IS). Kemudian pada tanggal 26 Juli 2013

sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor Honda Vario tersebut dikirim ke rumah WS

bin IS, sebelum kendaraan diterima, WS bin IS mendantangani surat-surat antara

lain Surat perjanjian Pembiayaan Konsumen, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan

Fidusia, Cek Fisik Kendaraan, Surat Pernyataan Penyerahan BPKB, Berita Acara

Serah Terima Kendaraan, dan setelah ditandangani semua administrasi tersebut

selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut diterima WS bin IS.
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Setelah diterima oleh WS bin IS, pada hari itu juga sepeda motor Honda

Vario tersebut diserahkan kepada COPET dan oleh COPET digadaikan kepada Sj

sebesar Rp. 5.800.000,-, dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut diserahkan

kepada MM Rp.4.000.000,- dan kepada WS bin IS Rp.600.000,- dan sisanya

sebesar Rp.1.200.000,- dibawa oleh COPET. Setelah sepeda motor Honda Vario

tersebut diserahkan kepada COPET, WS bin IS tidak pernah membayar angsuran

selama 3 bulan dan pihak FIF Pos Nganjuk telah melakukan somasi, namun WS

bin IS tidak mau membayar dengan alasan yang bersangkutan hanya dipinjam

nama dan yang bertanggung jawab adalah AP alias COPET, dan WS bin IS

menunjukkan selembar surat pernyataan dan dua lembar kwitansi yang

ditandatangani oleh AP alias COPET, sehingga terhadap perbuatan WS bin IS

tersebut akhirnya oleh Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Februari 2014

terpidana WS bin IS diputus bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut Serta

Melakukan Penipuan” dan dipidana penjara selama empat bulan.

Bahwa terkait perbuatan WS bin IS yang yang tidak mau membayar

utangnya dengan alasan telah memindahtangankan obyek jaminan fidusia kepada

orang lain semestinya dikenakan ketentuan yang tercantum dalam dalam Undang-

Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah mengatur

secara khusus tentang tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 36 atau Pasal 35 hal ini terkait dengan adanya asas lex specialis derogat legi

generalis.
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2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, dapatlah dirumuskan masalah

yang akan dikaji dalam penulisan ini, yakni:

a. Apa akibat hukum pengalihan jaminan fidusia yang berimplikasi pada tindak

pidana?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan

jaminan fidusia?

3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terkait perjanjian fidusia dengan

tujuan sebagai berikut :

b. menganalisis akibat hukum pengalihan jaminan fidusia yang berimplikasi pada

tindak pidana; dan

c. menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak terkait dengan pengalihan

jaminan fidusia.

4. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat

teoritis berkaitan dengan pengembangan hukum pidana yang berorientasi dalam

rangka peningkatan wawasan dan kemampuan akademik. Manfaat praktis

penulisan terkait dengan kegunaan hasil penulisan yang dapat dimanfaatkan aparat

penegak hukum dalam rangka menerapkan hukum pidana yang berlaku di
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Indonesia khususnya dalam memahami memahami tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana terkait perjanjian fidusia.

5. Kajian Pustaka

5.1. Konsep Perbuatan Pidana

Suatu perbuatan dikategorikan tindak pidana atau delik, apabila dilanggar

akan mendapat sanksi penjara, masih terdapat berbagai macam pendapat dan

pemaknaan menurut Leden Marpaung memberi istilah delik atau strafbaar feit

(bahasa belanda); atau delictum (bahasa latin); atau criminal act (bahasa inggris)

yang berarti perbuatan yang dilarang oleh perbuatan yang dilarang oleh peraturan

hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi yang melanggarnya.3 Menurut

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat 3 (tiga) hal

yang perlu diperhatikan :

- Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana;

- Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;

- Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat

pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan

3 Leden marpaung, Asas teor Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.7.
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orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan

olehnya.

Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (die

strafbaarheid van het feit) dan dapat dipidananya orang (strafbaarheid van den

person). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (criminal

act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility). Pandangan ini

disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis

yang tidak membedakan keduanya.4

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut

ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari

larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang

tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu

dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Moelyatno

unsur-unsur perbuatan pidana antara lain:

1) Perbuatan Manusia;

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);

3) Bersifat Melawan Hukum, dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu

dinyatakan sebagai unsur tertulis, adakalanya unsur ini tidak dirumuskan

secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat

4 Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi, Rinika Cipta .Jakarta, 2008, h.11
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pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata

yang disebut.5

5.2. Konsep Perjanjian

Rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” dalam Pasal 1313 BW6 adalah

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan menurut

para ahli Pasal 1313 BW tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan

sepihak saja dan sangat luas karena digunakan perkataan perbuatantercakup

perbuatan sukarela dan dan perbuatan melawan hukum. Untuk melengkapi

kekurangan definisi Pasal 1313 BW pengertian kontrak atau perjanjian adalah

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.

5.3. Konsep Perjanjian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling atau

security of law.  Menurut H.Salim HS, Hukum Jaminan adalah ”keseluruhan dari

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk

mendapatkan fasilitas kredit”.7 Sementara itu ruang lingkup kajian hukum

jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi

5 Ibid, h.12
6 Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan

Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1980.
7 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2008, h.6.
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menjadi dua macam yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.8

Pengertian Jaminan Materiil (kebendaan) dan immateriil (perorangan) menurut

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah: 9

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri
mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan
terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
Sedangkan jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor
umumnya”.

Hak kebendaan memberikan seseorang Kreditur kedudukan yang lebih

baik karena: 10

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan dari

hasil penjualan benda milik debitor;

2. Ada semacam tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi

hutangnya karena barang yang menjadi jaminan adalah barang berharga

milik debitor.

Sebagai perjanjian assessoir, perjanjian pemberian jaminan memiliki sifat-

sifat khusus sebagai berikut:11

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian

pokok;

8 Ibid, h.8.
9 Ibid, h.23.
10 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2007, h.12.
11 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo

Persada,Jakarta,2000, h.131
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c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan

yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan (perjanjian accessoir)

begi perjanjian kredit yang telah dibuat. Dengan adanya perjanjian tambahan

berupa perjanjian pemberian jaminan tersebut maka posisi Kreditur akan menjadi

lebih kuat dari pada Kreditur- Kreditur konkuren yang lain. Sebagai perjanjian

accessoir, maka keberadaannya dilekatkan pada perjanjian kredit sebagai

perjanjian pokok. Artinya apabila perjanjian kredit tersebut telah hapus maka

secara otomatis perjanjian jaminan juga ikut hapus. Namun sebaliknya, apabila

perjanjian pemberian jaminan hapus maka tidak secara serta merta menghapuskan

perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya.

Perjanjian jaminan dapat berupa perjanjian jaminan perorangan maupun

perjanjian jaminan kebendaan. Perjanjian jaminan perorangan memunculkan

hubungan langsung antara orang yang satu dan orang yang lain, sementara

perjanjian jaminan kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap benda

yang dijaminkan tersebut. 12 Penentuan suatu benda sebagai objek jaminan kredit

ditentukan berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur.

Istilah jaminan fidusia menurut Munir Fuady pada prinsipnya adalah suatu

utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun bergerak

sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak

bergerak) dengan memberikan penguasan dan penikmatan atas benda obyek

jaminan tersebut kepada Kreditur) kemudian pihak Debitur menyerahkan kembali

12 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum
Jaminan dan Jamina Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
1980, h.38.
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penguasan dan penikmatan atas benda tersebut kepada Debiturnya secara

kepercayaan (fiduciary).13

asas lex specialis derogat legi generalis Secara sederhana berarti aturan

yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum

(generali), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika

telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah

sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan

terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

6. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 3

(tiga), yakni tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian.

6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan

karakter preskriptif ilmu hukum.14 Penelitian hukum dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode

13 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, jakarta, 2013, h102.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

2000, hal. 35.
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penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta

tradisi keilmuan itu sendiri.15

6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian

ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach)

karena didasarkan pada pengaturan Perjanjian Rekening Dana Investasi.

Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang

berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan

konsep (conseptual approach) untuk menelusuri konsep Perjanjian Rekening

Dana Investasi yang terdapat dalam hukum perdata maupun dalam peraturan

perundang-undangan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

ilmu hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukaan dalam pandangan-

pandangan para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun

tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-

undang.16

6.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dan dipergunakan di dalam penelitian ini

berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang keberadaannya dihasilkan oleh lembaga legislatif

15 Philipus M. Hadjon, Pengkajian ilmu hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal.32

16 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h. 138.
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maupun eksekutif dan produk hukum, dalam hal ini antara lain meliputi :

peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang meliputi : doktrin, teksbook, jurnal, majalah,

serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan konsep hukum,

prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum

pidana.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Bentuk penulisan hukum ini dituangkan dengan sistematika penulisan

hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

- Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan dasar sebagai pijakan menuju

pembahasan pada bab-bab selanjutnya karena bab ini berisikan penjelasan

umum dan alasan-alasan yang melatar belakangi timbulnya rumusan masalah

sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Bab ini juga berisikan tujuan dan

manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Pendahuluan

diletakkan pada bagian awal dengan harapan dapat digunakan sebagai

pengantar terhadap bab-bab selanjutnya yang merupakan jawaban atas

masalah-masalah yang telah dirumuskan;

- Bab II berisi pembahasan tentang suatu perbuatan dikategorikan suatu tindak

pidana, karakteristik tindak pidana penipuan dan penggelapan, karakteristik

perjanjian fidusia dalam perjanjian leasing;

- Bab III akan dibahas mengenai ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang

mengalihkan obyek jaminan fidusia pada masa perjanjian pembiayaan

konsumen terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :
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06/Pid.B/2014/PN.Ngjk yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

tanggal 12 Februari 2014; dan

- Bab IV merupakan bagian akhir dari tesis yang berupa penutup, berisi

kesimpulan-kesimpulan terhadap pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Bab

ini juga berisi saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

upaya penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam tesis

ini.
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