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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi 

pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan    

(baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus 

dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan 

modal (berupa kredit ) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. 

Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak 

akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor 

jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada 

waktunya.  

Menurut Hasanudin Rahman,
1 jaminan adalah tanggungan yang diberikan 

oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai 

suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibanya dalam suatu 

perikatan. Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi 

berdasar sudut pandang tertentu, misal cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang 

dijadikan objek jaminan dan lain sebagainya.
2
 

Dalam hal ini pembahasan tentang jaminan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut 
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UUJF), salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di 

Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak 

milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap 

menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk 

sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.  

Menurut UUJF No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, 

yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-

undang Republik  Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang 

telah diundangkan pada tanggal  30 September 1999. 

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga 

kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa 

debitor harus memenuhi kewajibanya dalam suatu perikatan.
3
 

Dari pengertian tersebut diatas, lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa : 

a. Jaminan dapat berupa hak kebendaan maupun hak perorangan. 

b. Hak kebendaan berupa benda berwujud dan benda tak berwujud, 

sedangkan hak perorangan tidak lain adalah penanggungan  hutang 

yang diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUH Perdata. 

c. Jaminan dapat diberikan oleh debitor sendiri maupun oleh pihak 

ketiga yang disebut penanggung atau penjamin. 

d. Jaminan harus diadakan dengan suatu perikatan khusus, perikatan 

mana bersifat acesoir dari perjanjian kredit atau pengakuan hutang 

yang diadakan antara debitor dengan kreditor.
4
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Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang 

permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan 

memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 UUJF dan 

atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada  penerima 

fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang 

tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia      

(registration of titles). Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama, misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 UUJF Jaminan Fidusia dapat 

diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil 

dan Penerima Fidusia tersebut, akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah 

diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek 

jaminan fidusia untuk jaminan fidusia. 

Larangan jaminan fidusia ulang ini diatur dalam Pasal 17 UUJF  “Pemberi 

Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.” dengan penjelasan tersebut  dapat kita 

ketahui Arti penting pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa 

pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia 

disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai kekuatan  eksekutorial 
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(titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dijadikan dasar 

eksekusi.  

Pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan 

benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting 

dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan 

pembayaran utang-utang debitor. Objek jaminan perlu dipahami karena hak 

jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia  dan 

akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (droit de 

suite) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.  

Beberapa Perusahaan pembiayaan mensyaratkan kepada pegawainya 

dalam hal terjadi pengajuan kredit atau pembiayaan untuk  berhati hati sehingga 

dalam hal pemeriksaan data  atau aplikasi kredit yang digunakan sebagai dasar  

untuk kelayakan sehingga disetujui atau tidaknya permohon kredit tersebut,  

syarat administrasi tersebut sering di anggap sulit dipenuhi oleh calon debitor , 

sehingga calon debitor mengambil langkah yang salah dengan memberikan 

keterangan yang tidak sesuai atau bahkan memberikan data aplikasi kredit yang 

sudah dimanipulasi atau dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kepada 

petugas survey dengan harapan permohonan pembiayaan bisa dicairkan. 

Pemberian data awal yang sudah tidak sesuai, bisa berakibat bagi calon 

kreditor terkena permasalahan yang terkait dengan pidana sesuai yang diatur 

dalam Pasal Pasal 35 UUJF :  

  “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara 

menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak 

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara 
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paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak  

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.  

 

Dalam hal persyaratan pencairan, kreditor menghendaki syarat-syarat 

harus terpenuhi selain nilai jaminan diantaranya, karakter, kapasitas, kapital, 

kondisi ekonomi,  kolateral (jaminan), kualitas calon debitor sebagai pedoman   

ini banyak yang tidak bisa dipenuhi calon debitor, sehingga  manipulasi data atau 

merekayasa data dilakukan oleh calon debitor bahkan ada yang bekerja sama 

dengan pegawai pembiayaan atau petugas dari kreditor untuk dicairkannya 

pinjaman.  

Dari perusahaan pembiayaan sebenarnya ada acuan ataupun peraturan 

untuk mengantisipasi kemacetan dalam pembiayaan dengan menugaskan 

perwakilanya untuk melakukan pengecekan dan memproses persyaratan 

pengajuan pinjaman dengan menjaga hasil survey untuk bisa meminimalis 

tindakan  Froud sehingga data yang didapat sesuai dengan  kondisi kreditor,  

tetapi dalam fakta di lapangan tindakan Froud  masih tetap saja ada seperti yang 

disampaikan oleh Agus Istiglal, selaku pelaku Credit Investigasi Marketing Office  

yang bergerak dalam bidang perbankan 
5
:  

a. Meminta fee kepada nasabah untuk dicairkan pinjaman  

b. Turut melakukan rekayasa data analisa  

c. Persengkokolan dengan nasabah demi pencairan pinjaman karena di 

anggap sama sama menguntungkan saat proses awalnya. 
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Dalam hal pelaksanaan penyerahan hak fidusia dibuatlah  akta notariil 

yang merupakan akta otentik. Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa 

pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga 

tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus 

mengeksekusi benda jaminan  fidusia,  padahal benda jaminan fidusia merupakan 

benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya. Akibatnya penerima fidusia 

dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite.  

Setelah terjadi kesepakatan bersama antara pemberi fidusia dan penerima 

fidusia maka kesepakan itu di daftarkan terlebih dahulu sehingga lahirlah 

sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial dalam benda yang 

menjadi jaminan tersebut dimanapun keberadaanya, sehingga seandainya 

dikemudian hari terjadi permasalahan maka penerima fidusia akan di dahulukan 

kepentinganya dalam hal pelunasan atau penyelesaian haknya atau diberikan hak 

preferent. 

Dijelaskan dalam Pasal 36 UUJF bahwa setelah terjadi penyerahan hak 

dengan didaftarkanya objek  jaminan fidusia maka objek tersebut  tidak boleh 

dipindah tanggankan atau disewakan kepada pihak ketiga tanpa adanya ijin 

tertulis dari penerima hak, jika sampai terjadi pengalihan atau dipindah 

tanggankan maka ada akibat hukum yang ditanggung oleh debitor  berikut 

penjelasan dalam  Pasal 36 UUJF : 

’’Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah)’’. 
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Perjanjian fidusia mempunyai akibat hukum sehingga bisa dilaksanakan 

eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor yang  di atur dalam UUJF Pasal 29  

disebutkan bahwa apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan, dan  

apabila hasil dari eksekusi tersebut ada kelebihan setelah dikurangi hutang maka 

pemberi fidusia mendapat selisih penjualan barang yang menjadi objek jaminan 

fidusia tersebut.  Demikian juga selanjutnya disebutkan dalam Pasal 15 b sebagai 

berikut: 

”Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “ 

 

Dalam permasalahan ini ada beberapa nasabah nakal yang tidak mentaati 

perjanjian penyerahan hak dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua 

belah pihak dengan memberikan data atau keterangan palsu atau menyesatkan  

saat awal perjanjian fidusia dilakukan, akibatnya banyak pula dengan  berjalannya 

waktu banyak pula yang mengalihkan atau mengadaikan objek jaminan fidusia 

tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia sehingga muncul permasalahan Baru 

tentang eksekusi objek  fidusia yang sudah beralih ke pihak ketiga, seperti yang di 

sampaikan oleh Agus Supriyadi. 
6
 

Seperti dalam  kasus Perkara No Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus / 2016 / 

PN.Kds. Di Pengadilan Negeri Kudus, Debitor saat proses awal perjanjian 

memberikan keterangan untuk pengajuan kredit dengan petugas lapangan atau 

petugas survey menyatakan mau membeli kendaraan untuk dirinya pribadi sebagai 

                                                             
6
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operasianal sehari hari yang saat itu debitor sebagai seorang pengajar dengan gaji 

Rp 3.357.900.- (Tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan   ratus rupiah)  

dan tambahan gaji guru les privat sehingga menjadi Rp 4.500.000.- (Empat juta 

lima ratus rupiah) dibuktikan dengan slip gaji dan istri mempunyai usaha 

berdagang yang mempunyai omset penghasilan Rp 1.500.000.- (Satu juta lima 

ratus rupiah) dengan hasil bersih 20% perhari dengan hasil Rp 300.000.- (Tiga 

ratus ribu rupiah). Dari keterangan debitor tersebut maka pihak analis pembiayaan 

akhirnya membuat laporan ke komite pencairan sehingga pinjaman untuk 

pendanaan pembelian kendaraan I unit Daihatsu  All New Xenia R sporty VVTI 

tahun 2012 di setujui.  

Setelah angsuran berjalan 10 kali ada keterlambatan pembayaran yang 

akhirnya petugas dari kantor pembiayaan mengecek debitor untuk mengklarifikasi 

ada permasalahan apa sehingga terjadi keterlambatan, dari hasil tersebut akhirnya 

di dapat jawaban yang mengejutkan bahwa debitor hanya sebagai atas nama untuk 

melakukan pinjaman pembiayaan,  dengan keterangan yang disampaikan tersebut 

debitor sudah melakukan kesalahan yang terdapat dalam Pasal 35 UUJF yang 

berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, 

menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara 

menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak 

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak  

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. 
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Dari keterangan debitor, debitor  juga menyatakan  unit sudah tidak 

dibawa oleh debitor sejak awal perjanjian sehingga keberadaan objek jaminan 

fidusia tidak dalam kekuasaan debitor, dalam  hal ini pertanggung jawaban  pihak 

debitor dalam hal menjaga objek jaminan tidak terpenuhi, dengan alasan tersebut 

pihak kreditor melalui petugasnya meminta pernyataan bahwa benar kendaraan 

memang sudah tidak ada dalam kekuasaan debitor dan di buat pernyataan bahwa 

objek jaminan di alihkan oleh debitor tanpa ijin tertulis dari kreditor.  

Dari permasalahan yang terjadi ini sejak awal debitor sudah ada niat tidak 

baik terhadap kreditor dengan memberikan keterangan dan data untuk pengajuan 

pembiayaan, serta setelah terjadi pencairan pembiayaan,  kreditor  juga melakukan 

wantprestasi pembayaran angsuran yang seharusnya 48 X tetapi baru angsuran ke 

10 (sepuluh) kreditor sudah tidak memenuhi kewajibanya dengan tidak mau 

membayar sebagai kewajibanya sehingga terjadi keterlambatan beberapa bulan, 

tidak hanya itu kesalahan debitor dengan mengalihkan memindah tanggankan unit 

atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa ijin tertulis dari penerima fidusia yaitu 

kreditor, maka debitor juga melanggar UUJF  Pasal 36 yang berbunyi: “ 

’’Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah’’ 

Perjanjian fidusia mempunyai akibat hukum sehingga bisa dilaksanakan 

eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor yang di atur dalam Pasal 29 UUJF 

disebutkan bahwa: 
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“Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi 

terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan 

dengan cara : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (2) oleh penerima fidusia; 

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan 

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Demikian pula selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 15b UUJF sebagai 

berikut:  

 “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.” 

Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan, dan untuk mengamankan 

dalam upaya eksekusi maka dapat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi 

tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan 

pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima 

jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolres atau Kapolda tempat 

eksekusi dilaksanakan.  

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia 

bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dalam 

mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus 

melampirkan : 
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1. Salinan akta jaminan fidusia 

2. Salinan sertifikat jaminan fidusia 

3. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, 

dalam hal ini telah diberikan kepada Debitor sebanyak 2 kali 

dibuktikan dengan tanda terima 

4. Identitas pelaksana eksekusi 

5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi dari kreditor          

Dikeluarkannya Peraturan Kapolri No 08 Tahun 2011  menunjukkan 

bahwa dalam pelaksaanan eksekusi jaminan fidusia belum berjalan sebagaimana 

mestinya sehingga diperlukan pengamanan secara khusus.  

Dalam metode penyelesaian masalah eksekusi objek jaminan fidusia diatas 

juga bisa dilakukan dengan melakukan upaya litigasi seandainya dalam proses 

non litigasi tidak terselesaikan dengan melakukan upaya gugatan di jalur peradilan  

karena dalam prinsipnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang  menjamin 

penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan kekuasaan 

lembaga peradilan yang merdeka serta bebas dari segala campur tangan pihak 

kekuasaan, di luar badan peradilan dalam  menyelenggarakan peradilan untuk 

menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang memberi 

pengayoman bagi masyarakat.  

Sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan sebagai kekuasaan  

negara yang merdeka menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara menerapkan, 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara 

Hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).  

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Hakim atau 

pengadilan tidak  boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 

yang diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk  memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman).   

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena 

disamping  mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, hakim juga 

bertanggung   jawab langsung kepada Sang Pencipta. Oleh karena itulah dalam 

memutuskan suatu perkara tindak pidana, hakim memiliki beberapa pertimbangan 

sebelum putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan 

kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus 

adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya 

bagi masyarakat.  

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang  

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No 4 tahun 2004 disebutkan bahwa 

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan.  Melalui sidang permusyawaratan tersebut, 
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pendapat dan pertimbangan dari setiap Hakim ini akan menjadi suatu mufakat 

bulat yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan Hakim yang dimuat dalam 

putusan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk tesis dengan judul ”Pelaksanaan Eksekusi Jaminan 

Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan  Sudah Berpindah Tangan (Studi Kasus 

Perkara No Perkara Nomor : 109/ Pid.Sus / 2016 / PN.Kds. Di Pengadilan Negeri 

Kudus). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Objek  Jaminan Fidusia pada perkara 

No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds. 

2. Kendala yang terjadi jika Objek Jaminan Fidusia telah berpindah tanggan. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi 

perkara No 109/Pid.Sus/2016/PN.Kds. 

b. Ingin mengetahui kendala saat eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang 

telah berpindah tanggan. 

 

 

 



 

14 
 

2. Kegunaan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis. 

Kegunaan teoritis, dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dipakai 

untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu hukum perdata tentang penyelesaian atau dalam 

proses sita objek jaminan fidusia. 

b. Kegunaan Praktis. 

Diharapkan dapat membantu pencerahan atau penemuan cara untuk 

menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, 

tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi 

keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan 

atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 

harta benda dan atau keselamatan jiwa. 

D. Kerangka pemikiran   

Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika disajikan dalam bentuk skema 

atau model gambar sebagai berikut: 
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E. Metode Penelitian 

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 

seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang 

dihadapi. Mengenai arti dari metodelogi itu sendiri adalah suatu unsur 

mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan.
7
 

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah cara yang digunakan 

untuk memahami objek.
8
 Dari pengertian metode dan penelitian diatas 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah 

suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang 

menyangkut metode penelitian dalam tesis ini yaitu : 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Yuridis Sosiologis dengan cara memadukan bahan- bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang 

diperoleh dari lapangan yaitu tentang cara pelaksanaan eksekusi objek 

jaminan fidusia. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yuridis sosiologis 

artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan 

bermasyarakat yang berpola. Pendekatan sosiologis disebut juga dengan 

pendekatan empiris. Selain itu pendekatan hukum sosiologis atau empiris 

bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

                                                             
7
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta,1986,hlm.6-7. 

8
 Ibid, hal 5 
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melakukan penelitian terhadap efektifitas hukum sangat sesuai dengan 

permasalahan yang dikehendaki diteliti.
9
  

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah cara atau prosedur yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer dilapangan yang berkaitan dengan perlindungan 

kreditor saat sita  objek jaminan fidusia di Kudus . 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini adalah analisis diskriptif yang berarti 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi
10

,  Deskriptif adalah penelitian yang 

digunakan dengan menganalisa dan memberikan gambaran kenyataan 

yang sebenarnya terkait dengan objek yang diteliti. Menurut Soejono 

Seokanto adalah untuk memmberikan data-data seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya, maksudnya adalah untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-

teori baru.
11

 

 

                                                             
9
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990,hlm.9. 
10 Sugiyono,Metode Penelitian, Bandung, Alfabeta 2004.hal 9 
11

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Press, 

jakarta, 2003,hal 24 
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3. Jenis Data  

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode 

pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data 

primer dan sekunder,  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview 

atau wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara 

adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
12

 

Wawancara dilakukan terhadap orang yang berkaitan 

dengan perkara no: 109/ Pid.Sus/2016 /PN.Kds. Mengingat luasnya 

informasi yang diteliti, maka penulis menggunakan pengambilan 

sampel dengan teknik non randomsampling atau pengambilan 

sampel secara terpilih, dimana hanya objek atau individu yang 

memenuhi syarat saja yang mempunyai kesempatan untuk dipilih 

menjadi sampel.13 Dalam penelitian ini diambil dari putusan 

Pengadilan Negeri Kudus Perkara No: 109/ Pid.Sus/2016 /PN.Kds, 

keterangan dari debitor, perwakilan PT Andalan yang diwakili oleh 

                                                             
12

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,”Metodologi Penelitian”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 

81. 
13

Ibid, hlm.47.   
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Pengacara dan Head Colektor serta Hakim Pengadilan Negeri 

Kudus. 

1) Bahan Hukum Primer 

a) KUH Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana). 

c) Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang UUJF 

d) Undang –Undang  Nomor 10 tahun 1999 tentang 

Perbankan 

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

f) Peraturan Kapolri No 08 tahun 2011 Tentang 

Pengamanan Eksekusi  Fidusia. 

b. Data sekunder  

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi 

kepustakaan (library research). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, 

pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian 

kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari 

peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang 

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau 

pendapat para sarjana.
14

 Pengumpulan data sekunder ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dan landasan 

                                                             
14

 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm.52. 
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hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil 

penelitian nantinya. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku perpustakaan 

yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus kredit bermasalah 

diluar pengadilan, untuk mendapatkan konsep maupun teori 

sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula 

hasil-hasil seminar dan lokakarya yang relevan terdiri dari : 

1) Berbagai karangan ilmiah pakar hukum perdata 

2) Dokumen-dokumen pembiayaan / finance  

3) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul tesis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data 

yang diperoleh dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer dari studi lapangan dan data 

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data 

sekunder sebagai upaya untuk mendapatkan landasan teoritis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan 



 

20 
 

mempelajari peraturan – peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-

buku yang ada kaitanya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat 

para sarjana.
15

 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Data sekunder terdiri dari 

bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau 

risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah 

lainnya serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.
16

 

Data yang sudah terkumpul di proses melalui editing yaitu 

memeriksa atau meneliti data yang diperoleh apakah data tersebut bisa 

dipertanggung jawabkan atau tidak, serta pembetulan pembetulan data 

yang masih salah serta melengkapi data yang belum lengkap dengan 

mendata himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama atau terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Tak lupa dalam pengolahan data dan 

pengumpulan data  terlebih dahulu dari yang disampling dilakukan 

penelitian dengan, antara lain :
17

 

1) Apabila pengambilan sampel didasarkan atas asas probabilitas, 

maka penggunaan data dari sampel untuk pengambilan 

kesimpulan tentang populasi dapat dipertangung jawabkan; 

                                                             
15

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, 

jakarta1990,,hal 52 
16

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990,hlm.11. 

 
17

 Bambang Sunggono,”Metode Penelitian Hukum”,PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,2002.,hlm.39. 
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2) Apabila populasi homogen, sampel identik dengan 

populasinya; 

3) Apabila observasi atau eksperimentasi bersifat merusak unit 

sampel, maka apabila digunakan akan sangat merugikan; 

4) Apabila populasi jumlahnya tak terbatas, pemakaian populasi 

adalah sesuatu yang tidak mungkin; 

5) Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya penelitian; 

6) Apabila diperlukan adanya kontrol atau pengaturan terhadap 

variabel tertentu atas populasi; 

7) Lingkup penelitian dapat diperluas dan diperdalam oleh karena 

jumlah yang diobservasi dan diberi perlakuan lebih sedikit, 

dengan demikian informasi yang akan diperoleh akan lebih 

teliti. 

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a) Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat 

primer. Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara penelitian lapangan, diperlukan untuk 

menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada 

kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, demi 

untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan jalan penelitian lapangan (field research) dan dapat 
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dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang 

dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan sampel. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin dan wawancara secara mendalam , yaitu wawancara 

yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, 

sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep 

dalam upaya pengembangan atau pendalaman.  

1) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang yang 

dilakukan dengan mengunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah disiapkansebelumnya. Wawancara terpimpin seringkali 

disebut wawancaraberstruktur. Contohnya wawancara yang 

dilakukan pembawa acara yang mewawancarai (pejabat, 

pemuka, masyarakat, dan lain lain).
18

 Dalam hal wawancara 

bebas terpimpin ini  tidak terlalu memberikan kelonggaran 

secara terbatas, sehingga manakala responden memberikan 

jawaban yang terlalu jauh melenceng dari permasalah ini yang 

diberikan maka segera dikembalikan pada pokok 

permasalahan, sampel yang dipilih yaitu: 

a) Debitor sebagai Pemberi Hak Fidusia 

b) Kreditor sebagai Penerima Hak Fidusia 

c) Advokat Perbankan dalam hal ini PT. Andalan 

Finance Kudus 

                                                             
18

 http://www.zakapedia.com/2013/10/pengertian-wawancara-dan-jenis-wawancara.html?=  
diakses 06 February 2019 

http://www.zakapedia.com/2013/10/pengertian-wawancara-dan-jenis-wawancara.html
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d) Hakim Pengadilan Negeri Kudus: 

2) Wawancara secara mendalam adalah merupakan sebuah 

prosedur yang disusun untuk membangkitkan pertanyan-

pertanyaan secara bebas, dilakukan kepada pihak pihak yang 

dibutuhkan informasinya. Dalam hal wawancara ini 

pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu dalam suatu 

daftar pertanyaan yang sistematis dan terstruktur. Dalam 

penelitian ini penulis berusaha untuk mewawancarai pimpinan 

atau  pegawai perusahaan pembiayaan dan pegawai perbankan 

sebagai kreditor, pemberi hak fidusia  atau debitor, pengacara 

PT Andalan Finance  dan Hakim Pengadilan Negeri Kudus. 

5. Teknis Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

setelah memperoleh data lengkap dari responden di lapangan, maka 

selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama 

mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari 

data tersebut selanjutnya melakukan analisis mengenai faktor 

pendorong maupun penyebab dari timbulnya masalah yang ada. 

Analisis dimaksud didasarkan pada kesesuaiannya dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh data yang diperoleh baik melalui studi lapangan 

maupun melalui studi kepustakaan yang merupakan data primer dan 

data sekunder selanjutnya diproses melalui kegiatan : 
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Editing, yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang telah 

diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut dapat 

dipertangungjawabkan sesuai dengan permasalahan ataupun tidak, 

dalam editing ini dilakukan pembetulan data yang masih salah, 

melengkapi data yang belum lengkap atau kurang dan menambah data 

yang masih kurang. 

Data yang sudah diperoleh dan sudah diolah disajikan 

selanjutnya dianalisa dengan cara menarik garis kesimpulan yang 

realistis, kemudian dapat menjadi pengertian tertentu, dengan 

mengunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif langkah yang 

diambil adalah dengan melakukan analisa yang didasarkan pada 

kenyataan yang sudah terjadi dalam pratek, yang kemudian dikoreksi 

dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Meskipun hasil analisa 

tersebut dapat ditarik kesimpulan akan tetapi kesimpulan tersebut dibuat 

tidak bermaksud untuk digeneralisasi karena mengingat objek yang 

diteliti hanya mengambil wilayah Kudus 

 


