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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Sarana transportasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat global 

saat ini. Tingginya angka kriminalitas pada transportasi umum serta belum 

memadainya fasilitas transportasi umum di Indonesia membuat 

masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sarana transportasi pribadi. 

Motor menjadi pilihan utama karena dinilai lebih praktis dan efisien serta 

harganya yang relatif terjangkau.  

       Kendala keterbatasan dana seolah menjadi hilang dengan banyaknya 

bermunculan lembaga pembiayaan yang berlomba-lomba menawarkan 

kredit dengan bunga rendah serta syarat yang mudah dan praktis. Lembaga 

pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal
1
.  Pada saat ini lembaga 

pembiayaan telah menjamur tidak hanya di kota besar namun sampai ke 

kota-kota kecil di Indonesia.  

       Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan 

modal ventura dan perusahaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan 

adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna 

usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau usaha kartu kredit
2
. 

Salah satu bidang usaha yang termasuk dalam lingkup perusahaan 

                                                           
1
 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  

2
 Ibid. 
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pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (consumer finance). 

Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen 

sangat diminati karena
3
 :  

1. Keterbatasan sumber dana formal  

Lembaga pembiayaan konsumen lebih fleksibel, tidak memerlukan 

penyerahan barang jaminan dan pembayaran setiap angsuran relatif 

kecil 

2. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang  

Koperasi belum mampu berfungsi sebagai pembiayaan konsumen 

sebab : 

a. Manajemen koperasi belum profesional 

b. Pembinaan lebih mengutamakan keberadaan koperasi dari pada 

 budaya usaha 

c. Apabila koperasi mempunyai modal besar, ada kecenderungan 

untuk  korupsi 

3. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen  

Bank pada umumnya tidak melayani kredit yang bersifat konsumtif 

dan ukuran kecil dan selalu menerapkan jaminan 

4. Pembiayaan lintah darat yang mencekik 

                                                           
3
 Sunaryo,Hukum Lembaga Pembiayaan,Ctk.Pertama,Sinar Grafika,Jakarta,2008,hlm.103 
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Pembiayaan tradisional dengan bunga yang sangat tinggi melebihi 

batas kewajaran dalam dunia bisnis 

       Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan 3 pihak yaitu, 

perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Hubungan 

antara pihak-pihak dimaksud yaitu sebagai berikut
4
 : 

1. Hubungan pihak kreditor dengan konsumen 

Hubungan antara pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan 

kontraktual, yakni kontrak pembiayaan konsumen.  

2. Hubungan pihak konsumen dengan supplier  

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu 

hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak 

supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku 

pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga 

yaitu pihak pemberi biaya. 

3. Hubungan penyedia dana (kreditor) dengan supplier 

Antara pihak penyedia dana dengan supplier tidak ada hubungan 

khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang 

disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk 

                                                           
4
 Khotibul Umam,Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewjiban Nasabah Pengguna 

Jasa Lembaga Pembiayaan,Ctk.Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.37. 
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dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan 

pihak konsumen.  

       Dalam pembiayaan konsumen juga mengenal sistem jaminan. Jaminan 

menurut Hartono Hadisoeprapto adalah sesuatu yang diberikan kepada 

kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan
5
. Jaminan perlu diadakan karena perjanjian pada pembiayaan 

konsumen hampir sama dengan pinjam meminjam sehingga tidak terlepas 

dari risiko. Jaminan yang dikenal dalam pembiayaan konsumen adalah
6
 : 

1. Jaminan utama  

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah 

kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen 

bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara 

berkala sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya 

2. Jaminan pokok 

Disamping jaminan utama, untuk yang mengamakan dana yang telah 

diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen 

biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang dibeli dengan 

dana dari dana perusahaan pembiayaan konsumen  

                                                           
5
 Hartono Hadisoeprapto, Seri Hukum Perdata : Pokok-Pokok Hukum Perdata dan 

Hukum Jaminan dikutip dari Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 

Ctk.Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm.22 
6
 Sunaryo,op.cit.,hlm.105. 
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3. Jaminan tambahan  

Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa 

pengakuan utang, atau kuasa menjual barang dan cessie dari asuransi 

       Jaminan fidusia merupakan pengikatan jaminan yang lazim digunakan 

perusahaan pembiayaan konsumen. Dokumen barang yang dibeli dengan 

dana perusahaan pembiayaan dipegang oleh perusahaan pembiayaan 

konsumen sebagai jaminan yang diikat dengan fidusia.  Menurut Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(selanjutnya disebut UUJF) yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah 

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebankan 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 

hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. 

       Pasal 11 UUJF mewajibkan jaminan fidusia untuk didaftarkan. Hal ini 

diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan 



6 
 

 

 

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan 

Jaminan Fidusia. Maksud dan tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah
7
 : 

1. Memberikan kepastian hukum pada pihak yang berkepentingan, 

terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani 

dengan jaminan fidusia 

2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia) 

3. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditor 

(penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia 

tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

berdasarkan kepercayaan 

4. Memenuhi asas publisitas 

       Menurut Pasal 12 ayat (1) UUJF pendaftaran jaminan fidusia 

dilakukan di kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia berada 

dalam lingkup Kementrian Hukum dan HAM pada setiap provinsi di 

Indonesia. Pada tahun 2013 mulai diberlakukan pendaftaran fidusia secara 

online. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dwi Retno 

selaku staf pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta 

dikatakan bahwa pendaftaran fidusia secara online mulai berlaku efektif 

pada bulan Maret 2013. Sebelum berlaku secara efektif, Kanwil Hukum 

dan HAM Yogyakarta terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara online. 

                                                           
7
 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 

2008, hlm.200 
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Pendaftaran secara online ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

dalam pendaftaran jaminan fidusia.  

       Dengan mendaftarkan jaminan fidusia maka penerima fidusia akan 

memiliki sertifikat jaminan fidusia. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia 

dicantumkan kata-kata ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA‖ yang menjadikan sertifikat ini 

mempunyai kekuatan eksekutoriil yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  

       Apabila pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia dapat 

melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ada 4 cara eksekusi jaminan fidusia 

yaitu
8
 : 

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia 

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh 

harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak 

4. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda 

perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, 

                                                           
8
 Lihat Pasal 29 dan 31 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang  Jaminan Fidusia 
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penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

       PT. Nusa Surya Ciptadana Finance cabang Kadipiro-Yogyakarta 

(selanjutnya disebut PT. NSC Finance) merupakan salah satu perusahaan 

pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan 

konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor merk Honda
9
. 

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. NSC Finance merupakan 

perjanjian pinjam meminjam uang dimana PT.NSC Finance bertindak 

sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitornya. Dalam perjanjian 

tersebut terdapat hubungan hukum antara PT. NSC Finance sebagai 

kreditor, konsumen dan supplier. Hubungan antara kreditor dengan 

konsumen yaitu hubungan kontraktual yang dibuat dengan kontrak baku, 

dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan sepihak. 

Hubungan hukum yang terjadi antara PT. NSC dengan supplier adalah PT. 

NSC sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk membayar barang yang 

dibeli konsumen. Sedangkan antara konsumen dengan supplier terjadi 

hubungan jual beli bersyarat, yaitu dengan syarat bahwa harga akan 

dibayar PT.NSC selaku penyedia dana
10

. 

       Hubungan hukum antara konsumen dengan PT NSC Finance lahir dari 

perjanjian pembiayaan konsumen. Para pihak dalam hal ini sepakat untuk 

menjadikan motor yang dibeli konsumen sebagai benda objek jaminan. 

                                                           
9
 Wawancara Penulis dengan Nasruddin selaku Credit Marketing Supervisor PT.NSC 

Finance cabang Kadipiro Yogyakarta (7 Oktober 2015) 
10

 Khotibul Umam,loc.cit 
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Motor merupakan benda bergerak sehingga pengikatannya dapat dilakukan 

dengan gadai atau fidusia. Para pihak dalam hal ini sepakat untuk 

mengikat jaminan secara fidusia agar konsumen dapat menikmati motor 

tersebut. 

       Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Credit Marketing 

Supervisor  PT. NSC Finance pengikatan jaminan fidusia pada PT. NSC 

Finance dilakukan dengan surat kuasa pengurusan jaminan fidusia. Surat 

kuasa pengurusan jaminan fidusia tersebut telah dibuat secara baku oleh 

PT.NSC Finance dan didalamnya terdapat tanda tangan konsumen sebagai 

persetujuan pengurusan dan pengikatan jaminan fidusia. Namun, 

berdasarkan penjelasan Credit Marketing Supervisor surat kuasa 

pengurusan jaminan fidusia tersebut tidak diurus dan tidak didaftarkan
11

. 

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk 

Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi 

“Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk 

kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib 

medaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, 

sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”. 

                                                           
11

 Wawancara Penulis dengan Nasruddin selaku Credit Marketing Supervisor PT.NSC 

Finance cabang Kadipiro Yogyakarta (7 Oktober 2015) 
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       Disamping fidusia, PT.NSC Finance juga mengikat jaminan dengan 

surat kuasa menjual kendaraan apabila konsumen wanprestasi. Surat kuasa 

menjual tersebut dicantumkan dalam dokumen perjanjian pembiayaan 

konsumen pada PT.NSC Finance dan ditandatangani pada saat awal 

dilakukannya perjanjian
12

. 

       Dalam masa waktu perjanjian pembiayaan apabila terjadi kredit macet 

selama 3 bulan berturut-turut, maka PT. NSC Finance akan mengirimkan 

surat somasi 1 kepada konsumen. Selang 10 hari berikutnya, apabila 

konsumen belum juga membayar angsuran maka diberikan somasi 2 dan 

selanjutnya somasi 3. Apabila setelah somasi 3 konsumen belum juga 

membayar angsuran, maka PT.NSC akan melakukan eksekusi penarikan 

motor. Eksekusi dilakukan dengan membawa surat perintah penarikan dan 

menunjukkan surat kuasa menjual serta akta pembebanan jaminan fidusia 

di bawah tangan yang pernah di tandatangani oleh konsumen
13

. Pasal 3 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

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

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan 

Jaminan Fidusia menyebutkan ―Perusahaan pembiayaan dilarang 

melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor 

apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan 

fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan‖. Selanjutnya 

                                                           
12

 Wawancara Penulis dengan Nasruddin selaku Credit Marketing Supervisor PT.NSC 

Finance cabang Kadipiro Yogyakarta (7 Oktober 2015) 
13

 Ibid  
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oleh PT. NSC Finance motor tersebut di lelang kepada pihak pihak 

tertentu, bukan dengan lelang umum seperti yang diatur dalam undang-

undang. Hal ini bertentangan dengan pengaturan eksekusi jaminan fidusia 

berdasarkan Pasal 29 UUJF. 

       Berdasarkan kondisi sebagaimana yang  telah diuraikan diatas maka 

penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang perlindungan 

hukum bagi para pihak atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak 

didaftarkan. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus di perusahaan 

pembiayaan konsumen PT.NSC Finance cabang Kadipiro Yogyakarta 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penilitian tersebut diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana risiko hukum kreditor pemegang objek jaminan fidusia 

yang tidak didaftarkan? 

2. Bagaimana keabsahan eksekusi benda objek jaminan fidusia yang 

tidak didaftarkan? 

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak terhadap eksekusi 

objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 
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1. Untuk mengetahui risiko hukum kreditor pemegang objek jaminan 

fidusia yang tidak didaftarkan  

2. Untuk mengetahui keabsahan eksekusi benda objek jaminan fidusia 

yang tidak didaftarkan   

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak terhadap 

eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Lembaga Pembiayaan  

       Lembaga pembiayaan (financing institution) adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana 

atau barang modal. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jenis 

lembaga pembiayaan. Bidang bidang usaha yang termasuk dalam 

lingkup lembaga pembiayaan adalah
14

 : 

a. Sewa guna usaha  

b. Anjak piutang  

c. Usaha kartu kredit, dan/atau  

d. Pembiayaan konsumen  

2. Pembiayaan Konsumen  

       Consumer financing atau sering disebut dengan lembaga 

pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang 

diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian 

barang atau jasa yang akan langsung di konsumsi oleh konsumen dan 

                                                           
14

 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 
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bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang 

memberikan pembiayaan diatas disebut perusahaan pembiayaan 

konsumen atau consumer finance company
15

.  

       Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-

unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen 

sebagai berikut
16

: 

a. Subjek, adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum 

pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, 

konsumen, dan penyedia barang (supplier) 

b. Objek, adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan 

dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, 

misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabotan 

rumah tangan dan kendaraan  

c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan 

antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual 

beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh 

dokumen-dokumen. 

d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan 

konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang 

diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada 

pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada 

                                                           
15

 Khotibul Umam,op.cit.,hlm.36. 
16

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, dikutip dari  Sunaryo,op.cit.,hlm.96 
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perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib 

menyerahkan barang kepada konsumen  

e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan 

jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap 

konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar 

angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa 

barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen 

dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh 

perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir 

dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan hutang dari 

konsumen.  

3. Surat Kuasa 

       Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

memberikan kekusaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk 

dan atas namanya menyelenggarakan urusan17. Kuasa dapat diberikan 

dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah 

tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan 

kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari 

pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa18 . Cara berakhirnya pemberian 

kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdata: 

a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa 

b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa 

                                                           
17

 Pasal 1792 KUHPerdata 
18

 Pasal 1793 KUHPerdata 
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c. Dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi 

kuasa maupun si kuasa  

d. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau 

menerima kuasa 

4. Jaminan Fidusia 

       Pasal 1 angka 2 UUJF merumuskan ‖Jaminan fidusia adalah hak 

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibeban 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 hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” 

a. Objek jaminan fidusia  

       Pasal 2 UUJF menentukan ruang lingkup berlakunya undang-

undang jaminan fidusia. Pasal 2 UUJF berbunyi ―Undang-undang 

ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk 

membebani benda dengan jaminan fidusia”. Pasal 1 angka 4 UUJF 

memberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu ―Benda adalah segala 

sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, 
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yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani 

hak tanggungan atau hipotek.” 

b. Pendaftaran jaminan fidusia  

       Dalam pasal 11 UUJF ditentukan bahwa benda, baik yang 

berada didalam wilayah Republik Indonesia maupun berada diluar 

wilayah negara Republik Indonesia yang dibebankan jaminan 

fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak 

baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan pihak 

ketiga yang lainnya 

c. Eksekusi jaminan fidusia  

       Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah 

penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan 

fidusia ini adalah karena debitor atau pemberi fidusia cidera janji 

atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada 

penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi
19

. 

       Berdasarkan Pasal 29 dan 31 UUJF disebutkan ada 4 cara 

eksekusi benda jaminan fidusia: 

1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia 
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2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara 

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

para pihak. Pelaksanaan dengan cara ini dilakukan setelah 

lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar 

yang beredar didaerah yang bersangkutan 

4) Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas 

benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau 

dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

       Pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

diatas ternyata bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan 

oleh para pihak pemberi dan penerima fidusia, dikarenakan 

diancam dengan kebatalan secara hukum. Dengan kata lain 

pemberi dan penerima fidusia tidak dapat menempuh atau 

memperjanjikan cara lain utuk mengeksekusi objek jaminan, selain 

daripada cara-cara sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan 
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Pasal 29 dan 31 UUJF
20

.Pasal 32 UUJF secara tegas menyatakan 

”Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 

dan Pasal 31, batal demi hukum.” 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian  

       Objek atau masalah yang diteliti  menyangkut permasalahan yang 

diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dan juga 

terdapat keterkaitan dengan faktor-faktor empiris, yaitu untuk 

mengetahui risiko hukum kreditur pemegang jaminan fidusia yang 

tidak didaftarkan, keabsahan eksekusi obek jaminan fidusia yang tidak 

didaftarkan, serta perlindungan hukum bagi para pihak atas eksekusi 

objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. 

2. Subjek Penelitian 

       Untuk mengetahui data yang diperlukan maka digunakan juga data 

dari responden yaitu : 

a. Dwi Retno, SH selaku staf pelayanan hukum Kanwil Hukum dan 

HAM Yogyakarta 

b. Haryanto, SH selaku Kasubid Pelayanan AHU dan HKI Kanwil 

Hukum dan HAM Yogyakarta 
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c. Nasruddin selaku Credit Marketing Supervisor PT. NSC Finance 

cabang Kadipiro 

d. Bapak X (nama disamarkan) selaku debitor PT.NSC Finance 

cabang Kadipiro 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh penulis secara langsung 

berupa hasil wawancara dari subjek penelitian yaitu Dwi Retno, 

SH selaku staf pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM 

Yogyakarta, Haryanto, SH selaku Kasubid Pelayanan AHU dan 

HKI Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta, Nasruddin selaku 

Credit Marketing Supervisor PT.NSC Finance cabang Kadipiro 

dan Bapak X (nama disamarkan) selaku debitor PT.NSC cabang 

Kadipiro Yogyakarta. 

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui kepustakaan dan dokumen seperti : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia 
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4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan 

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

18/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 

6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

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

Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor 

dengan Pembebanan Jaminan Fidusia 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 

tentang Perizinan Usaha  dan Kelembagaan Perusahaan 

Pembiayaan 

8) Kontrak pembiayaan konsumen PT.NSC Finance cabang 

Kadipiro Yogyakarta 

9) Buku-buku yang berhubungan dengan eksekusi jaminan fidusia  

4. Teknik Pengupulan Data  

a. Data primer  

Wawancara yang dilakukan terhadap Dwi Retno, SH selaku staf 

pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta, 

Haryanto, SH selaku Kasubid Pelayanan AHU dan HKI Kanwil 

Hukum dan HAM Yogyakarta, Nasruddin selaku Credit Marketing 

Supervisor PT.NSC Finance cabang Kadipiro dan Bapak X (nama 

disamarkan) selaku debitor PT.NSC cabang Kadipiro Yogyakarta.  

b. Data sekunder  
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Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, 

yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan 

perundang-undangan, dokumen, buku-buku atau  literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian tentang eksekusi 

obek jaminan fidusia. Tujuannya untuk mendapatkan landasan 

teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan 

analisa data hasil penelitian nantinya. 

5. Pendekatan yang digunakan 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder 

terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan. 

6. Pengolahan dan Analisis Data  

       Pengolahan data dilakukan dengan mengorganisasikan data 

tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. 

Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-

uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Sedangkan 

analisis bahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif  dengan  

menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-

temuan penelitian dengan presfektif atau sudut pandang tertentu.  


