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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Secara historis lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah ditemukan 

sejak zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut 

dengan Fidusia Cum crediture, konstruksi hukum dimana barang-barang 

debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya 

sebagai jaminan hutang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa 

yang disebut dengan Fidusia Cum Amico, tetapi dalam hal ini hanya 

dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara 

kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang 

sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.1  

Setelah Bierbrouwerij Arrest di negeri Belanda (Nederland), kemudian 

pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa di Indonesia juga mengikuti 

praktek di Belanda mengenai fidusia. Yaitu dengan adanya keputusan 

Hoogerechtshof (HGH), tanggal 18 Agustus 1932, merupakan kasus yang 

dikenal dengan sebutan BPM Arrest. Putusan ini merupakan suatu tonggak 

dimulainya perkembangan fidusia di Indonesia. Setelah itu Jaminan Fidusia 

digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sabagai suatu bentuk 

jaminan yang lahir dari yuriprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara 

luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya 

1 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hal. 8 
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dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian 

hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda yang telah dibebani 

dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia. 2    

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan 

fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia 

maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian 

terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan 

fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal 

dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.  

Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya 

jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan 

hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping 

untuk memberikan kepastian hukum kepada para yang berkepentingan juga 

memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan 

pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan 

pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan tahapan tentang 

pendaftaran jaminan fidusia yang dikemukakan di dihalaman sebelumnya 

terlihat bahwa dalam prakteknya tidak dipermasalahkan hal apa yang 

seharusnya didaftar, karena ternyata dalam prakteknya pendaftaran jaminan 

fidusia untuk benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar tidak dibedakan.   

                                                           
2  Fahrizayusro. 2017. “Sejarah Jaminan Fidusia”. https://fahrizayusroh.wordpress.com 
Diakses tanggal 12 Juli 2017, pukul 13.00 
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Dengan keadaan tersebut terlihat bahwa dalam prakteknya yang dipakai 

adalah pendaftaran ikatan jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia, karena 

kalau yang dipakai pendaftaran benda maka akan ada pembedaan dalam 

pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. 

  Namun dalam kenyataannya semua pendaftaran jaminan fidusia 

diperlakukan sama, baik pendaftaran jaminan fidusia untuk benda terdaftar 

maupun benda tidak terdaftar.3 Dalam kenyataannya, masih banyak dari pihak 

penerima fidusia belum mendaftarkan hak jaminan atas benda yang menjadi 

objek fidusia. Mereka mendaftarkan apabila melihat gejala atau indikasi 

adanya kemacetan dari debitur. Selain itu apabila kita melihat dan 

menganalisis lebih mendalam ketentuan pasal 11 ayat (2) sangat susah 

diterapkan karena bagaimana apabila terjadi konflik dua sistem hukum (antara 

sistem hukum di luar negeri dengan sistem hukum nasional Indonesia), 

misalnya di negara tersebut tidak mengenal pinjam meminjam uang dengan 

jaminan fidusia. Hukum mana yang dipakai atau paling tidak bagaimana 

mengeksekusi objek jaminan fidusianya. Akan tetapi dengan berlakunya 

undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi 

fidusia terlebih bagi penerima fidusia, walaupun diakui dalam 

implementasinya atau pelaksanaannya masih belum optimal. Tahun 1999 

Indonesia telah mengatur jaminan fidusia dengan UU No. 42 tahun 1999 yang 

diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999.4 

 Dituangkannya Jaminan Fidusia dalam perundang-undangan dari segi 
                                                           
3 Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, “Kajian Hukum Terhadap Pendaftaran 
Jaminan Fidusia”, Semarang, hal.89 
4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
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hukum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat guna 

menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih konkrit. Jaminan 

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam dunia 

perbankan, mengingat bank adalah lembaga keuangan yang dapat 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Bank dapat dikatakan sebagai urat nadi perekonomian 

suatu negara, oleh karena itu perkembangan dunia perbankan dapat menjadi 

indikator kemajuan perekonomian negara yang bersangkutan. Semakin maju 

suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan 

negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan 

pemerintah dan masyarakat negara tersebut. Penyaluran kredit kepada 

masyarakat merupakan usaha yang terpenting bank dalam menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga keuangan.  

Kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan merupakan upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana yang 

dipercayakan pihak ke-3 (ketiga) maupun dengan jalan memperedarkan alat-

alat pembayaran baru berupa uang giral. Penyaluran kredit merupakan 

kegiatan yang beresiko bagi bank oleh karena itu perlu diimbangi dengan 
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adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap 

penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat.  

Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk 

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, 

terutama dalam dunia perbankan. Dalam Undang-Undang UU No. 42 tahun 

1999 tentang Fidusia, juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, 

pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu 

hal yang sangat penting, mengingat dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia 

tersebut, maka secara yuridis Jaminan Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti 

dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung Title  

Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan 

eksekutorial sangat diperlukan untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.  

Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa benda yang 

dibebani dengan jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan. Pendaftaran 

jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan 

pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar 

wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas dan menjamin 

kepastian terhadap kreditor lainnya. Namun tidak ditentukan lebih lanjut 

batasan waktu untuk pendaftaran jaminan fidusia. Salah satu ciri jaminan 

hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya 

semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur 
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atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui 

informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas 

publisitas ini menjadi sangat penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang 

fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan 

Fidusia misalnya. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu 

pemberian kredit sebagai upaya pengamanan kredit, untuk lebih terjaminnya 

pelunasan utang debitor kepada pihak bank selaku kreditor. Pengikatan obyek 

jaminan kredit melalui lembaga jaminan fidusia di BPR Jwalita Trenggalek 

dan BPR Jatim Trenggalek dilakukan apabila obyek jaminan berupa benda 

bergerak. Namun berdasarkan pra penelitian di BPR Jatim Trenggalek dapat 

diketahui bahwa dalam pelaksanaanya, pembebanan jaminan fidusia masih 

terdapat permasalahan dan hambatan-hambatan yang perlu dikaji lebih lanjut 

secara yuridis, seperti permasalahan di BPR Jwalita Trenggalek dan BPR 

Jatim Trenggalek terjadi penyimpangan dalam hal pelaksanaan kredit dengan 

jaminan Fidusia, yaitu dalam pelaksanaannya perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dan tidak diikuti 

dengan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini secara kongkrit 

dapat menimbulkan problem jika debitur wanprestasi. Suatu perjanjian secara 

ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan 

jaminan seperti fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian 

kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan semakin 

meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula 
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dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan 

peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi 

kesehatan perbankan. Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar 

belakang dan beberapa alasan tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian hukum yang berjudul : “Analisis Perbandingan 

Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan 

Bermotor di BPR Jwalita Trenggalek dan BPR Jatim Trenggalek” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan fidusia dalam perjanjian kredit 

kendaraan bermotor di Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek dan 

Bank Perkreditan Rakyat Jatim Trenggalek? 

2. Bagaimana penyelesaian yang terjadi dalam pelaksanaan pembebanan 

Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di BPR Jwalita 

Trenggalek dan BPR Jatim  Trenggalek apabila debitur wanprestasi? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui perbandingan peraturan masing-masing lembaga 

pembiayaan ini diterapkan sebagai penjamin hutang dalam pemberian 

kredit. 

2. Untuk memahami penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam 

perjanjian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek dan Bank 

Perkreditan Rakyat Jatim Trenggalek. 

D. Manfaat Penelitian 
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Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis, dapat dipergunakan sebagai referensi bagi Kepustakaan 

pada Fakultas Hukum khususnya bagi para mahasiswa/i dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, hukum jaminan, 

khususnya memberikan kepastian hukum bagi para debitur yang mendapat 

pinjaman kredit dengan jaminan fidusia. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Mahasiswa  

Diharapkan karya tulis ini menjadi tambahan wawasan bagi penulis 

terkait jaminan fidusia sekaligus sebagai penunjang pengembangan ilmu 

bagi mahasiswa serta sebagai syarat lulus S1 dalam studi sarjana hukum 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b) Bagi BPR Jatim dan BPR Jwalita Trenggalek 

Diharapkan karya tulis ini menjadi nilai positif tersendiri karena dengan 

penelitian ini dapat diketahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan 

fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan penerima jaminan fidusia pada 

BPR Jatim dan BPR Jwalita Trenggalek sehingga masyarakat tidak 

segan untuk melakukan perjanjian. 

c) Bagi Masyarakat 

Diharapka karya tulis ini dapat memberikan pengetahuan tentang 

prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta penyelesaian 
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kredit dengan jaminan fidusia sehingga masyarakat tidak segan untuk 

melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Tipe atau Jenis Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 

hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Studi yang demikian 

itu, hukum tidak dikonsepkan sebagai gejala normatif yang otonomi 

(seperti Studi Law in Books), tetapi hukum dikonsepkan sebagai 

pranatasosial yang riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis5 mengenai 

Tinjauan Yuridis Sosiologis Analisis Perbandingan Pelaksanaan 

Pembebanan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di 

BPR Jwalita Trenggalek dan BPR Jatim Trenggalek. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di 2 (dua) 

Bank Perkreditan Rakyat di Trenggalek, yaitu: 

a. Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek  

b. Bank Perkreditan Rakyat Jatim Trenggalek 

                                                           
5 Fakultas Hukum.2016.Pedoman Penulisan Hukum. Malang. Fakultas Hukum, Universitas 
Muhammadiyah Malang.Ha.18 
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Mengenai Tinjauan Yuridis Sosiologis Analisis Perbandingan Pelaksanaan 

Pembebanan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di 

BPR Jwalita Trenggalek dan BPR Jatim Trenggalek. 

3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 

sebagai berikut: 

a. Jenis Data Primer 

Jenis Data Primer adalah jenis data primer yang langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses 

interview atau wawancara pada tempat yang diteliti.  

1) Hasil Wawancara 

Data yang didapatkan dari Responden atau pihak-pihak yang 

terkait permasalahan dalam penelitian ini. Data yang didapatkan yaitu 

ilmu yang mana langsung diperoleh dalam pengamatan atas obyek 

penelitian mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

2) Dokumen 

Studi Dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak 

yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen. 

Data yang didapatkan dari penelitian ini seperti formulir, prosedur 

baik tulisan maupun gambar, foto, dll. 

b. Jenis Data Sekunder 

Jenis data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui 

bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan, 
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Buku, Jurnal, dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

c. Jenis Data tersier 

Jenis data tersier berupa jenis data mengenai pengertian buku, istilah 

baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dll. 

 

 

4. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab, 

dialog atau diskusi dengan responden dari penelitian ini ,yaitu: 

1) Dwi Fraidianriani selaku Direksi dan pihak yang terkait dari 

BPR Jwalita Trenggalek 

2) Femylia Pradini, SE selaku Kepala Pelaksanaan Pendaftaran 

Fidusia di BPR Jatim Trenggalek 

3) Tumini selaku Seksi Dana dan Pelayanan Nasabah di BPR 

Jatim Trenggalek 

4) Nonot Tri Warnowo selaku nasabah yang mengalami 

wanprestasi di Bank Perkreditan Rakyat Jwalita dan Bank 

Perkreditan Rakyat Jatim Trenggalek 
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Yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam 

penelitian yakni mengenai Analisis Perbandingan Pelaksanaan 

Pembebanan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di 

BPR Jwalita dan BPR Jatim Trenggalek 

b. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak terkait serta 

ditambah dengan hasil dokumen baik dalam bentuk tulisan, foto, video 

atau rekaman suara dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku, atau studi 

internetataupun jurnal. 

5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, 

menguaraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian 

hukum. Penelitian-penelitian kualitatif yakni penelitian-penelitian tersebut 

harus mampu menjelaskan secara cukup rinci tentang metode-metode dan 

prosedur-prosedur untuk memungkinkan peniruan (replikasi) penelitian.6 

Sedangkan, Penelitian Kualitatif adalah deskriptif. Data Deskriptif adalah 

Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar 

daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari 

                                                           
6Hartono.2002. Bagaimana Menulis Tesis “Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses”. 
Malang. UUM Press.Hal. 78.  
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data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.7 Dari 

penjabaran pengertian mengenai metodologi penulisan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini menjadikan peneliti mengaplikasikan metode-metode 

yang ada dalam teori dengan hasil penelitian serta mengambil data dari hasil 

penelitian yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Trenggalek Jawa 

Timur. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi 

penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh 

dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan 

penulisan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan Analisis Perjanjian 

                                                           
7Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta. PT RajaGrafindo 
Persada.Hal. 3. 
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Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Sepeda Motor di BPR Jatim dan 

BPR Jwalita Trenggalek 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil 

penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan 

permasalahan yang telah diteliti. 

 


