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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya terhadap 

kegunaan suatu kendaraan bermotor untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, 

berbagai upaya yang dilakukan masyarakat baik kalangan menengah ke atas 

maupun menengah ke bawah untuk mendapatkan kendaraan bermotor tersebut 

dilakukan dengan beberapa cara, baik dibeli secara cash/tunai maupun secara 

kredit. Kesempatan ini pun dijadikan ladang emas bagi perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor untuk melangsungkan 

kegiatan usahanya.  

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum  

maupun perkreditan) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen 

(consumer finance). Lembaga pembiayaan seperti ini dikategorikan dalam 

lembaga pembiayaan non bank yang prosedur pelaksanaannya telah diatur oleh 

pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kehadiran berbagai 

lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan 

ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini 

muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada 

masyarakat untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara 

angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan 

sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar 
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masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat 

dengan agunan.
1
 

 Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan 

oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian 

produk-produk tertentu. Bantuan dana disini diartikan sebagai pemberian kredit 

yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan 

nasabah hanya menerima barang tersebut. Jadi dapat dikatakan pula bahwa 

pembiayaan konsumen disini konsumen tidak menerima uang tunai tetapi hanya 

menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.
2
 Sehingga dalam hal adanya 

pembiayaan konsumen ini maka akan timbul suatu perjanjian kredit antara pihak 

lembaga pembiayaan (kreditur) dan pihak konsumen (debitur). 

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu 

pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau 

kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur), dan pihak 

supplier (penjual atau penyedia barang).
3
  

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya 

berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada 

konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (supplier), yang 

pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.
4
  

Dalam melakukan transaksi pembiayaan konsumen untuk kendaraan 

bermotor mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan 

                                                           
1
 Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hal 164. 
2
 Ibid, hal 205. 

3
 Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 54. 

4
 Ibid, hal 106. 
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adanya jaminan fidusia atas objek benda jaminan fidusia. Prakteknya perusahaan 

pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen 

misalnya kendaraan bermotor, kemudian diatas namakan konsumen sebagai 

debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada 

kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama 

barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai 

penerima fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia ini, maka dokumen yang 

berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang 

oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai pinjaman tersebut dilunasi oleh 

konsumen (debitur). 

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia yaitu :  

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya.” 

 

Pemberian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan 

pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, 

karena selain mendapatkan pinjaman, konsumen juga tetap dapat menguasai 

barang jaminan tersebut. 

Praktek sederhana dalam pembebanan jaminan fidusia juga dapat 

diuraikan sebagai berikut yakni, debitur/pihak yang punya barang mengajukan 

pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan 
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jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia 

akan mendapat sertifkat fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan 

mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta 

mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi) apabila debitor melakukan 

pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor. Kekuatan hukum sertifikat 

tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap.
5
  

Tetapi fakta di lapangan dari hasil pra penelitian penulis di Kantor Notaris 

dan PPAT Dhani Darmawan, SH., M.Kn. wilayah kerja Kabupaten Malang 

menunjukkan bahwa, sebagian besar perusahaan pembiayaan dalam melakukan 

perjanjian pembiayaan konsumen mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara 

fidusia. Tetapi ironisnya tidak semua pembebanan jaminan fidusia tersebut dibuat 

dalam akta notaris dan tidak pula didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di 

bawah tangan. Akta dibawah tangan itu sendiri adalah sebuah akta yang dibuat 

antara pihak-pihak diamana pembuatannya tidak dihadapan pejabat yang 

berwenang yang telah ditentukan oleh undang-undang (Notaris). Dan apabila 

transaksi tidak diaktakan ke Notaris dan tidak didaftarkan pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia maka secara hukum perjanjian jaminan Fidusia tersebut tidak 

memilik hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang 

                                                           
5
 Grace P. Nugroho, Eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia dengan akta di bawah 

tangan, (http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 10 maret 2017 

http://www.hukumonline.com/
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secara umum saja. Sehingga dalam hal ini pihak leasing atau debt collector tidak 

memiliki kewenangan eksekusi  terhadap jaminan fidusia milik konsumen. 

Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia sudah jelas disebutkan bahwa, “Benda yang dibebani jaminan 

fidusia wajib didaftarkan.” Ketentuan yang sama juga ditegaskan pasca 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012  tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan 

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan 

Fidusia, yakni dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: 

“Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk 

kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia 

dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur 

mengenai fidusia.” 

Berdasarkan bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 juga disebutkan bahwa:  

“Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor 

Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 

tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.” 

Norma pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 juga 

menyatakan bahwa: 

“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia 

berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan 

sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”.  
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Jadi, jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian 

jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-

haknya oleh undang-undang jaminan fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan 

tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain 

untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan 

fidusia tersebut (pasal 27 UU JF).  

  Apabila jaminan fidusia dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia maka jika suatu saat penerima fidusia mengalami kesulitan di 

lapangan, maka ia  dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat 

surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan 

eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  

desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian 

bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika 

pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian kedua belah pihak. 

 Dalam kenyataannya pada tahun 2013, Kepala Eksekutif Pengawas 

Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa 

masih banyak perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan pembebanan 

jaminan fidusia belum mendaftarkan jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran 

Fidusia. Hal ini sesuai dengan artikel yang dimuat dalam salah satu berita online 

TEMPO.CO
6
 Jakarta, yang menyatakan bahwa Kepala Eksekutif Pengawas 

Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firdaus Djaelani, 

                                                           
6
 Tempo.co, Soal fidusia, OJK tegur perusahaan pembiayaan, (http://m.tempo.co) diakses pada 

tanggal 10 Maret 2017 

http://m.tempo.co/
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menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang mangkir 

dalam pendaftaran jaminan fidusia. “Kami akan memberikan surat peringatan 

kepada perusahaan pembiayaan, dan bukan tidak mungkin hingga pembekuan 

kegiatan usaha”, ujar Djaelani dalam acara Sosialisasi Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Online di Hotel JW Marriot, Senin, 22 April 2013. Pendaftaran jaminan 

fidusia memang kerap menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Ada yang 

menganggap tidak wajib, ada juga yang mengatakan sebaliknya. Djaelani 

mengingatkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK 010/2012, 

yang tidak wajib adalah mencantumkan klausula fidusia di perjanjian, jika 

klausula dimasukkan, pendaftaran wajib dilakukan. Berdasarkan data dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK)
7
, Firdaus Djaelani selaku ketua Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengungkapkan bahwa dari seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di 

Indonesia, 99 persen di antaranya melakukan pembebanan jaminan fidusia 

terhadap nasabah (debitur). Sedangkan sisanya sebesar satu persen tidak 

melakukan pembebanan jaminan fidusia ke nasabahnya. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan pembiayaan konsumen melakukan 

pembebanan jaminan fidusia terhadap nasabahnya (debitur). Sehingga dengan 

adanya data yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pembiayaan 

konsumen telah melakukan pembebanan jaminan fidusia maka, perusahaan 

pembiayaan konsumen wajib membuatkan akta notaris dan melakukan 

pendaftaran obyek jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui 

Notaris. Pendaftaran fidusia ini sebenarnya juga bertujuan melindungi si penerima 

                                                           
7
 Firdaus Djaelani, Wajib tidaknya pembebanan jaminan fidusia terhadap nasabah, 

(http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 14 April 2017 

https://m.tempo.co/read/news/2004/07/08/05644820/Perum-Pegadaian-Segera-Salurkan-Kredit-Mikro
https://m.tempo.co/read/news/2004/07/08/05644820/Perum-Pegadaian-Segera-Salurkan-Kredit-Mikro
https://m.tempo.co/read/news/2009/10/01/087200285/Bank-Mandiri-Berebut-Jaminan-Tripanca
http://www.hukumonline.com/
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fidusia karena bagaimanapun tidak dapat dipungkiri adanya konsumen yang 

memiliki iktikad tidak baik. “Ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi 

kendaraan barang jaminan obyek pembiayaan,” kata Firdaus. Salah satu solusi 

mengatasi mangkirnya pendaftaran jaminan fidusia adalah dengan berkoordinasi 

dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara 

online. “Dengan begini bisa mempermudah akses perusahaan untuk mendaftar 

jaminan fidusianya dan tidak ada alasan hambatan,” ia menegaskan. 

Dari apa yang dicantumkan artikel yang penulis kutip dari TEMPO.CO, 

dirasa banyak hal yang menjadi kendala atau hambatan perusahaan pembiayaan 

konsumen dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang 

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan 

Pembebanan Jaminan Fidusia, sehingga masih banyaknya perusahaan pembiayaan 

konsumen yang melakukan pembebanan jaminan fidusia belum melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia. 

  Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan 

yang sudah dikemukakan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN NO. 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN 

JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 

YANG MELAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK 
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KENDARAAN BERMOTOR” (Study di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambat PT. MANDIRI 

UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto dalam menerapkan pendaftaran 

jaminan fidusia yang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 sebagaimana tersebut 

diatas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto. 
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

perusahaan pembiayaan konsumen dalam menerapkan pendaftaran jaminan 

fidusia yang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan 

Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan 

Fidusia di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Atas dasar maksud dan tujuan sebagaimana yang penulis uraikan diatas, maka 

penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

guna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, pemahaman serta 

kontribusi dalam pengembangan mata kuliah Hukum Bisnis khususnya mata 

kuliah Hukum Jaminan dan Hukum Lembaga Pembiayaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian  ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan 

serta untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai salah satu syarat 

perkuliahan untuk memperoleh Gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan sedikit 

informasi, sumbangan pemikiran dan kontribusi dalam penelitian hukum 

lebih lanjut. 

c. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait kejelasan 

perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen yang 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia 

atas obyek yang dijaminkan secara fidusia, sekaligus agar dalam 

melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia perusahaan pembiayaan 

konsumen dilindungi hak-haknya oleh undang-undang jaminan fidusia, 

jika suatu saat penerima fidusia mengalami kesulitan dilapangan akibat 

konsumen (debitur) yang wanprestasi atas perjanjian pembebanan 

jaminan fidusia yang dilakukan antara kreditur dan debitur. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan 

kepada masyarakat terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan 

No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang telah diterapkan 

oleh perusahaan pembiayaan konsumen, sekaligus dapat berguna untuk 

memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penelitian atau penulisan.
8
 Dalam penulisan hukum ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
9
 yakni melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat dan dihubungkan dengan peraturan 

yang sudah ada serta sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan 

kasus yang akan diteliti. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian 

hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapang.  

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara menggambarkan dan menganalisa secara jelas tentang fakta apa yang 

terjadi di lapangan terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor 

Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang 

Mojokerto, sekaligus faktor yang menjadi pendukung dan penghambat PT. 

MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto dalam menerapkan 

                                                           
8
 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penulisan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 

112  
9
 Fakultas Hukum, 2016, Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal 16. 
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pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan prosedur sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tersebut. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto yang beralamat di Jalan Jayanegara No. 197, 

Banjaragung, Puri, Mojokerto. Alasan penulis memilih lokasi tersebut 

dikarenakan ada saudara dari teman penulis yang menjadi salah satu 

karyawan di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, sehingga nantinya 

diharapkan dapat membantu atau memudahkan penulis untuk memperoleh 

informasi atau data yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. Selain 

itu, penulis juga menganggap PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang 

Mojokerto lebih mengetahui dan memahami informasi atas permasalahan 

yang sedang penulis teliti, termasuk memiliki dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan perjanjian pembebanan jaminan fidusia. Sehingga dengan 

adanya hal tersebut, dirasa cukup akurat data yang didapat dari lokasi 

penelitian untuk mendukung penulis dalam melakukan pengumpulan data 

guna menemukan jawaban atas permasalahan yang akan penulis teliti. 

 

3. Jenis Data 

a. Jenis Data Primer  

Jenis Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, 

informasi atau pendapat yang diperoleh langsung dari sumber 
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utama/pertama.
10

 Yang mana hal ini diperoleh peneliti dari hasil 

wawancara dengan responden di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti 

yaitu terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI UTAMA 

FINANCE Cabang Mojokerto, sekaligus faktor yang menjadi pendukung 

dan penghambat PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto 

dalam menerapkan pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan 

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 tersebut. 

 

b. Jenis Data Sekunder  

Jenis Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung serta 

melengkapi data primer yang diperoleh dari Study kepustakaan melalui 

bahan-bahan literatur seperti undang-undang atau peraturan-peraturan, 

buku, jurnal serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan 

dengan kasus yang diteliti. Sumber perundang-undangan yang terkait 

antara lain : 

                                                           
10

 Ibid 
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a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

b) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Yang Melakukan 

Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan 

Pembebanan Jaminan Fidusia. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia. 

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang 

Perusahaan Pembiayaan. 

e) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan. 

 

c. Jenis Data Tersier  

Jenis Data Tersier adalah jenis data yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan-penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

Ensiklopedia, Kamus, Glossary dan lain-lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dengan cara tanya 

jawab, dialog atau diskusi melalui penjelasan dari pihak terkait di PT. 

MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto yang dianggap 
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banyak mengetahui dan memahami terkait obyek penelitian. Wawancara 

juga bisa disebut dengan metode tatap muka dengan responden untuk 

menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari 

responden. Hasil wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan wawancara dari pihak yang berkompeten. Wawancara 

langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu 

hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana 

semua pertanyaan disususn secara sistematik, jelas dan terarah sesuai 

dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.
11

  

Populasi responden dalam penelitian ini yaitu Administration 

Head (ADH) dan Credit Admin PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto, sekaligus sampel yang dipilih secara Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.
12

 Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. 

Dari responden pada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang 

Mojokerto tersebut, maka akan diajukan beberapa pertanyaan antara lain: 

a) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk 

                                                           
11

 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM Press, Malang, 

hal. 103 
12

 Sugiyono, 2013, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Malang, hal. 218-219  
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Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang 

diterapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI 

UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto? 

b) Faktor apa yang menjadi pendukung perusahaan pembiayaan 

konsumen PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto 

dalam menerapkan pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan 

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 ? 

c) Faktor apa yang menjadi penghambat perusahaan pembiayaan 

konsumen PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Mojokerto 

dalam menerapkan pendaftaran jaminan fidusia yang sesuai dengan 

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

130/PMK.010/2012 ? 

 

b. Dokumentasi 

Yaitu berupa pengumpulan data-data melalui dokumen tertulis 

yang diperlukan terkait pendaftaran jaminan fidusia di lokasi penelitian 

guna mendukung kelengkapan bahan materi yang lain. 

 

c. Study Kepustakan  

Yaitu melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur termasuk buku-buku ataupun jurnal 

serta peraturan perundang-undangan. 



18 

 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik melalui 

wawancara, Study dokumen, maupun Study kepustakaan yang dirasa telah 

cukup, selanjutnya penulis akan menggunakan metode analisis data 

deskriptif kualitatif
13

 yaitu mendeskripsikan dan menganalisa secara aktual, 

sistematis, akurat data yang akan diteliti, yang telah diperoleh dari lapangan 

(berupa kalimat-kalimat) kemudian menampilkan gambaran obyektif dari 

hasil penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi serta dikaitkan dengan 

teori-teori terkait, undang-undang yang relevan, sehingga menghasilkan 

hasil yang obyektif. Dalam melakukan analisis deskriptif kualitatif ini, maka 

akan dilakukan analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Keuangan 

No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi 

Perusahaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diterapkan oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen di PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

perusahaan pembiayaan konsumen PT. MANDIRI UTAMA FINANCE 

Cabang Mojokerto dalam menerapkan pendaftaran jaminan fidusia yang 

sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tersebut. 

 

 

                                                           
13

 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 

38 
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F. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 (empat) 

bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, hal ini bertujuan 

agar mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisannya yang secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan substansi dalam pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab, 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian teori-teori hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Efektifitas Peraturan 

Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Yang Melakukan 

Pembebanan Jaminan Fidusia Untuk Kendaraan Bermotor. Teori-teori hukum 

ini diperoleh dari Study kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk 

memudahkan penulisan penelitian. 

 

BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis 

yang selanjutnya akan dianalisis secara sistematis, guna mengkaji, 
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menyesuaikan dan menyelaraskan hasil penelitian dengan kenyataan yang ada 

(yang terjadi) terhadap objek yang diteliti serta  didukung dengan bahan hukum 

dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran dari penulis 

guna menanggapi permasalahan yang diteliti.  

 


