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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang  

 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 

nal merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. para 

pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik 

perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang sangat besar. 

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan 

terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. 

Penyelenggaraan pemberian kredit itu akhirnya direalisasi oleh 

lembaga keuangan seperti bank, baik bank pemerintah maupun bank 

swasta nasional yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Dalam hubungan 

kredit ini bank sebagai pihak pemberi kredit (kreditur) memberikan 

pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dengan harapan bahwa 

pinjaman itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan  usaha  

debitor  dan  pada  saat  yang  ditentukan  pinjaman  itu    harus 

dikembalikan kepada kreditur.1 

Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan 

                                                           
1 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 

1984), hal 67 
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diselenggarakan atas dasar hukum gadai adalah PT.Pegadaian(Persero) 

.Jasa layanan yang diberikan PT.Pegadaian(Persero) merupakan upaya dari 

pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi 

lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari. Selain itu PT.Pegadaian(Persero) juga berperan untuk 

menghindarkan masyarakat dari rentenir dan bank gelap yang nantinya 

hanya akan membuat mereka terjerat dalam masalah yang lebih rumit yaitu 

dalam hal pengembalian hutang, karena biasanya rentenir dan bank gelap 

menetapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi. 

Kreasi merupakan produk jasa PT.Pegadaian(Persero) yang 

berdasarkan  pada sistem fidusia. Fidusia berasal darui kata “fides” yang 

berarti kepercayaan, telah dikenal sejak zaman Romawi. Ada dua bentuk 

lembaga fidusia yaitu fiducia cum creditore dan fiducia cum omico, dan 

keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang 

kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio yang 

dilakukan dengan caraconstitutum possessorium (verklaringvan 

houderschap)2 

Timbulnya lembaga jaminan fidusia dimaksudkan untuk 

mewujudkan kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dari para pengusaha-

pengusaha yang hendak mendapatkan kredit, dengan jaminan benda atau 

                                                           
2 Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada,2001), hal 113 
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barang-barang bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan 

tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia 

termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda 

tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit diperoleh ia tetap dapat 

menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan perusahaannya. 

Kalau dilakukan melalaui gadai, pihak pengusaha mengalami 

kesulitan, sebab kredit mungkin diperoleh tetapi barang yang menjadi  

jaminan harus diserahkan dalam kekuasaan pemegang gadai. Ini 

merupakan syarat yang harus dipenuhi yang sering disebut syarat 

inbezitstelling. Berhubung masyarakat, khususnya para pengusaha dalam 

hal memperoleh kredit melalui gadai selalu terbentur pada syarat 

inbezitstelling, maka dalam perkembangannya timbullah fidusia. 

Jadi munculnya lembaga fidusia adalah untuk mengatasi kesulitan- 

kesulitan masyarakat dalam memperoleh kredit dengan jaminan benda. 

Kredit diperoleh, barang jaminan yang dimaksudkan masih berada dalam 

tangannya sedang usahanya masihberjalan. Hal ini dikarenakan melalui 

lembaga fidusia, yang diserahkan adalah hak milik atas barang berdasarkan 

kepercayaan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan barang jaminan 

tetap dikuasai pemberi fidusia. 

Jaminan adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur  

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban  

yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan. 

Meskipun secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan 
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tetapi secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam 

dunia perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah 

untuk “menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah 

dan pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat 

Indonesia, fidusia dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi 

pemberi kredit maupun penerima kredit. 

Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia ini kedudukan  

kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan, sedangkan 

kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang 

masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu, dikatakan 

pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas. Selama debitur 

belum lalai memenuhi kewajibannya kreditur berkedudukan sebagai 

penerima jaminan, hanya saja karena yang dijaminkan itu berupa hak milik 

maka kreditur dapat melakukan beberapa tindakan yang dipunyai oleh 

seorang pemilik, seperti pengawasan atas barang jaminan, karena kreditur 

sebagai penerima jaminan hak milik tidak menguasai sendiri barang 

jaminan melainkan debiturlah yang menguasainya. Dengan demikian, 

kreditur sebagai orang yang berkepentingan atas barang jaminan akan 

tetapi kewenangan atas barang jaminan itu dikuasakan kepada debitur, 

sudah sepatutnya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas 

barang jaminan. 

Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa 

membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cedera janji, misalnya 
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karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak 

mampu bayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak berat / 

hilang. Bila ketidaklancaran angsuran disebabkan karena akibat dari rusak / 

hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan  

barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya 

sampai dengan lunas. 

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan 

meninggal dunia, maka keadaan itupun juga tidak menggugurkan 

kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. 

Suami/isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan 

hutangnya. 

Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak  

mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaian kredit melalui eksekusi 

barang jaminan. 

Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam 

pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam 

pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, 

karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : 

“(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si 

berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera 

janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau tidak telah 

ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan 

untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum 

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim 

berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya 

beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualantersebut.” 
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Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam 

pasal 29.Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia.Yang menjadi penyebab timbulnya 

eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia 

cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada 

penerima fidusia, walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam 

pasal 29 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara 

eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu : 

(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat 

dilakukan dengancara: 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2) oleh PenerimaFidusia; 

b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasilpenjualan; 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan 

cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan parapihak. 

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima 

Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar 

di daerah yangbersangkutan 

 

Yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dalam pasal 30 30 

Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang 

berbunyi : 
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“Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda yang objek jaminan fidusia 

dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” 

 

 Berdasarkan pra survey yang telah penulis lakukan di Pegadaian 

Kota Manado oleh Bapak Ramelan Purnomosidi selaku Kepala Cabang 

Perum Pegadaian Cabang Manado  menyatakan bahwa “ pada saat ini 

penjalanan eksekusi jaminan fidusia masih terhambat oelh kenakalan atau 

tidak kepatuhan dari pemilik jaminan fidusia tersebut, hal ini sering sekali 

terjadi “ hal ini lah yang membuat saya tertarik akan mengetahui bagaimana 

pelaksanaan eksekusi dari jaminan fidusia di PT.Pegadaian Cabang Manado 

dimana saya membuat penelitian dengan judul “PELAKSANAAN 

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PASAL 30 UNDANG-

UNDANG NOMOR.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA 

(Studi di PT.PEGADAIAN (Pesero) CabangManado)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(Pesero) 

Cabang Manado menurut  Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia? 

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT.Pegadaian(Pesero) Cabang 

Manado dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia  menurut Pasal 30 

Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? 

3. Apa saja Upaya PT.Pegadaian(pesero) cabang manado dalam 

menanggulangi kendala pada saat pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia di 
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PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado menurut  Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas tujuan dari penellitian ini 

adalah: 

1. Untuk Mengetahui dan  mengkaji bagaimana Pelaksanaan eksekusi 

Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado menurut  Pasal 

30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

2. Untuk Mengetahui dan  mengkaji apa saja kendala-kendala yang di hadapi 

PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado dalam pelaksanaan eksekusi 

Jaminan fidusia  menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia 

3. Untuk Mengetahui dan mengkaji bagaimana Upaya PT.Pegadaian(Pesero) 

Cabang Manado dalam menangulangi kendala pada saat pelaksanaan 

eksekusi Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(persero) cabang Manado  

menurut  Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia 
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D. Manfaat Penulisan  

1. Bagi Penulis  

 Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk menyelesaikan 

tugas akhir dalam fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

untuk menjadi persyaratan menjadi Sarjana Hukum  

2. Bagi Pemilik Jaminan Fidusia 

 Manfaat dari penelitian ini bagi Pemilik Jaminan Fidusia adalah 

agar penelitian saya  ini bisa menjadi acuan agar Pemilik Jaminan Fidusia 

mengetahui bagaimana Pelaksanaan eksekusi yang benar sesui dengan 

Undang-undang yang ada tentang eksekusi jaminan Fidusia  

3. Bagi PT.Pegadaian(Pesero) 

 Manfaat dari penelitian ini bagi pemerintah adalah agar 

PT.Pegadaian(Pesero) mengetahui sejauh mana Pelaksanaan eksekusi 

Jaminanfidusia di PT.Pegadaian(Pesero) CabangManado menurut  Pasal 

30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak dalam faktanya. 

 

E. Kegunaan Penulisan  

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Kontribusi 

Pemikiran Pada PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado apakah Pelaksanaan 

eksekusi Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado menurut  

Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak dalam faktanya. 
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F. Metode Penulisan 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis (Empiris).Maksudnya Penelitian ini bertujuan untuk 

membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan 

menghubungkan dengan kenyataan atau pelaksanaan sesuai dengan 

permasalahan yang dikemukakan di atas.Adapun sifat dari pendekatan ini 

adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistimatis dan jelas 

terhadap suatu data dimana kita melaksanakan penelitian. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan sifat penelitian hukum sosiologis yuridis maka penulis 

mengumpulkan data yang terdiri dari : 

1) Data primer 

 Data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu : 

1. Kantor PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado 

Jl.Dr.Soetomo No.199,Pinaseaan,Wenang,Kota Manado,Sulawesi 

Utara,Indonesia 

2) Data sekunder 

 Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain berasal 

dari:  
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a) Bahan hukum primer 

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan 

dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan 

permasalan tentang Eksekusi  Jaminan Fidusia   yaitu Undang-

Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , 

Peraturan lain yang berkaitan dengan jaminan fidusia . 

b)  Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal 

dari literatur kepustakaan yang berupa:  

a)  Buku-buku berkaitan dengan permasalahan   

b)  jurnal jurnal hukum  yang berkaitan dengan permasalahan.  

c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang berupa 

kamus-kamus hukum.  

3.  Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

Teknik data yang yang digunakan adalah secara semi 

terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan pada 

responden telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar 

pertanyaan yang di sampaikan secara langsung dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan di PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado dan juga 

penulis akan mewawancarai responden pendukung yaitu dari pihak 

pemilik jaminan fidusia tersebut yang mana yang akan dieksekusi 

jaminan fidusianya oleh PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado. 
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2) Studi dokumen  

Studi dokumen adalah mengumpulkan bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian. 

4.  Analisis data.  

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang diolah 

untuk mendapat suatu kesimpulan.Dalam penulisan ini, setelah data 

terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang 

dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan 

tidak menggunakan angka-angka, tetapi penguraian dengan kata-kata 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan 

lain-lain. 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik analisa data 

deskriptif kualitatif .Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian 

yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang 

terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.3 Penelitian 

deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan 

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di 

dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan 

antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan 

lain-lain. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, 

                                                           
3Informasi Pendidikan, Penelitian deskriptif kulitatif, http://www.informasi-pendidikan.com/ 

diunduh pada tanggal 1 Desember 2016 

http://www.informasi-pendidikan.com/
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menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah 

kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut 

 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum, penulis membagi dalam 4 bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam  bab I  ini berisikan tentang latar belakang peneliti atau penulis 

mengangkat suatu masalah dalam fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar 

penulis memberikan alasan mengapa penulis mengangkat judul tersebut. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisikan tentang tinjauan yuridis atau Tinjauan teoritis dalam 

hal yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis dan juga menuliskan 

tentang teori teori apa yang terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti 

atau penulis. Teori yang akan diangkat oleh penulis adalah teori teori yang 

terkait tentang Tinjauan umum tentang perjanjian   , tinjauan umum tentang 

jaminan fidusia dan teori yang terkait tentang penulisan ini yaitu teori 

Efektifitas Hukum 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Bab III  ini berisikan hasil dari penelitian dan  pembahasn Pelaksanaan 

eksekusi Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(Pesero) CabangManado menurut  

Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

kendeala-kendala pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT.Pegadaian 

(Pesero) Cabang Manado menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Upaya PT.Pegadaian(Pesero) 

Cabang Manado dalam menangulangi kendala kendala pada Pelaksanaan 

eksekusi Jaminan fidusia di PT.Pegadaian(Pesero) Cabang Manado . 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan  saran penulis dalam 

menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


