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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada perkembangan zaman ke zaman, tingkat kebutuhan pada manusia 

semakin bertambah baik dalam kebutuhan pokok, pangan dan papan. Maka dalam 

hal ini setiap Negara mangharuskan melakukan perkembangan dalam upaya 

perkembangan dalam segi aspek dalam kehidupan untuk mengupayakan 

mewujudkan tujuan nasional yang tertuang pada Undang Undang Dasar 1945 

alenia ke 4 (empat) yang menjelaskan bahwa : 

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Pembangunan ekonomi dalam suatu Negara membutuhkan dana untuk 

memenuhi dengan memanfaatkan segala sumber yang terdapat pada penghasilan 

yang tidak hanya mengandalkan penghasilan dari dalam maupun luar Negeri  saja. 

Penghasilan utama dalam lembaga keuangan bidang perbankan yang dapat 

menyalurkan dana dalam bentuk kredit yang tidak mudah dalam terpenuhinya 

persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga yang bergerak pada bidang 

perbankan. Salah satu diantaranya untuk mendapatkan fasilitas kredit yaitu adanya 

agunan yang mempunyai nilai jual beli dan mutu yang tinggi sehingga mudah 

untuk dapat dijual belikan. 

 

Rizkytha Eka Putri Wiyatna. Perlindungan Hukum pada Kreditur Terhadap Kendaraan Roda Empat pada Saat 
Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Batam), 2019. 
UIB Repository©2019



2 

 

                                                                    Universitas Internasional Batam 
 

Kredit merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang telah memberikan 

berbagai kemungkinanan dalam lalu lintas sektor ekonomi dalam pengembangan 

pembangunan pedesaan dan perkotaan, sektor perdagangan, perhubungan dan 

sektor usaha. Dalam struktur perekonomian nasional kebijakan dalam pelaksanaan 

perkreditan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan 

pembangunan secara makro. Kebijakan perkreditan memiliki arah tujuan yang 

sama karena tujuan kredit merupakan penunjang bagi lajunya pembangunan. 

Sebagaimana kita ketahui dalam pembangunan perekonomian merupakan 

salah satu bentuk bagian dalam pembangunan nasional. Dalam terpenuhinya 

segala kebutuhan disinilah akan timbul suatu kesepakatan atau perjanjian hutang 

piutang dalam bentuk pemberian kredit. Lembaga keuangan mempunyai peranan 

yang strategis dalam melakukan upaya pembangunan khususnya dalam bidang 

perekonomian karena lembaga keuangan atau perbankan. Akan tetapi dalam 

memberikan fasilitas kredit terdapat beberapa resiko sebagaimana dijelaskan 

dalam Undang Undang Nomor 10 tentang Perbankan menjelaskan bahwa,:  

“Pemberian kredit dalam lembaga keuangan hanya 

berdasarkan pada keyakinan dan kemampuan dan 

kesanggupan debiutr untuk melunasi hutangnya sesuai 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak”.
1
 

Kredit berasal dalam bahasa Yunani yaitu “Credere” yang artinya 

kepercayaan, maka dalam hal itu badan hukum maupun seseorang yang 

memberikan peminjaman utang piutangnya dalam bentuk kredit berdasarkan atas 

dasar kepercayaan antara dua pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian 

hutang piutangnya dengan waktu yang telah ditentukan yang akan mampu 

mengembalikan pinjamannya hingga lunas.  

                                                 
1
 Indonesia, Undang Undang Perbankan, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 ps. 8 
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Dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan 

Kredit merupakan :  

“Tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan persetujuan 

pinjam meminjam yang melibatkan antara kedua belah pihak 

dalam hal ini debitur memiliki kewajiban dalam melunasi 

utangnya pada jangka waktu tertentu dengan ketentuan 

bunga yang ditetapkan bersama”.
2
 

Oleh karena itu dalam memberikan fasilitas kredit dengan dasar rasa 

kepercayaan terhadap debitur, dalam hal ini kreditur mempunyai prinsip kehati-

hatian. Kreditur memiliki tanggung jawab penuh dalam pengembalian dana yang 

telah dipercayakan. Pada dasar prinsip kehati-hatian tersebut dengan adanya 

jaminan dalam peminjaman kredit berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 

perseorangan, salah satu diataranya yaitu jaminan fidusia. Berdasarkan Undang 

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat 1 

menjelaskan bahwa : 

“Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu 

benda yang didasari dengan rasa kepercayaan antara kedua 

belah pihak bahwasannya ketentuan pada benda yang hak 

pada kepemilikannya tetap berada pada penguasaan pemilik 

benda tersebut”. 

Seringkali kreditur melakukan berbagai cara untuk menghalalkan dalam 

menghalangi proses eksekusi jaminan fidusia, menunda hingga melakukan 

perlawan yang dimana artinya adalah Negara Indonesia merupakan Negara hukum 

yang mempunyai tujuan melindungi hak-hak alamiah yang telah ada pada saat  

kondisi yang melekat pada dirinya. Pelaksanaan hukum yang berjalan secara tertib 

dan efektif terdapat pelanggaran hukum yang dimana harus dilakukan upaya 

dalam penegakan hukum untuk memastikan kepastian hukum.  

 

                                                 
2
 Indonesia, Undang Undang Perbankan, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 ps. 1ayat (1) 
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Dalam hal ini perlindungan hukum dalam dunia lembaga perbankan memiliki 

maksud dan tujuan demi kepentingan masing-masing pihak antara debitur dan 

kredit. Seringkali pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah memiliki 

pandangan atau penilaian oleh masyarakat yang memberikan anggapan 

bahwasannya pihak debitur telah melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya 

saat melakukan eksekusi jaminan terhadap nasabah. Padahal bank adalah lembaga 

yang bergerak  perekonomian nasional dalam kenyataan sangat mendukung dalam 

pelaksanaan pembangunan perekonomian melalui kegiatan tersebut. Untuk 

mengatasi jaminan kebendaan yang dialami oleh kedua belah pihak maka perlu 

adanya lembaga fidusia yang dapat menjamin kedua belah pihak yang tidak dapat 

dirugikan.  

Usaha pokok yang membuat produk dalam melakukan produktivitas dalam 

pelayanan masyarakat berupa pemberian kredit dan tabungan. Sebagaimana hal 

ini bertujuan untuk menghimpun dana melalui jalur-jalur pembayaran dan 

peredaran uang. Dalam pemberian kredit tentunya memiliki syarat-syarat dalam 

melakukan suatu perjanjian dalam mengajukan kredit di BPR Dana Nagoya antara 

kedua belah pihak yang tertuang pada perjanjian kredit.. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berniat untuk menulis judul 

“Perlindungan Hukum Pada Kreditur Terhadap Kendaraan Roda Empat 

Pada Saat Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat 

Dana Nagoya Batam)”.  
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B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor penghambat yang muncul saat proses eksekusi jaminan 

fidusia? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pada eksekusi jaminan fidusia 

khususnya pada kreditur? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan dimiliki oleh penulis adalah : 

1. Dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia kreditur seringkali 

mendapatkan kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia 

dikarenakan objek jaminan tersebut dikuasai penuh oleh debitur, hal ini 

akan menjadi kendala dalam apabila debitur memiliki sifat itikad tidak 

baik. 

2. Perlindungan hukum pada kreditur dalam jaminan fidusia mempunyai 

perlindungan hukum yang kuat apabila objek jaminan fidusia tersebut 

telah terdaftar didalam sertipikat jaminan fidusia. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

Manfaat yang terdapat pada penelitian adalah :  

1. Manfaat teoritis. 

Hasil pemilikiran yang diharapkan bagi pembaca dapat memberikan 

informasi pada pembaca bahwasannya proses eksekusi jaminan fidusia 

menurut hukum yang berlaku masih terdapat kelemahan pada 
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perlindungan hukum yang dimana pada masing-masing pihak debitur 

masih melakukan tindakan. 

2. Manfaat praktis.  

Hasil pemilikan dalam penelitian bermanfaat dan masukan terhadap 

masyarakat dan khususnya bagi para praktisi hukum agar mengetahui 

dalam langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam bentuk 

perlindungan hukum terhadap  kreditur pada eksekusi jaminan fidusia. 

Rizkytha Eka Putri Wiyatna. Perlindungan Hukum pada Kreditur Terhadap Kendaraan Roda Empat pada Saat 
Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Batam), 2019. 
UIB Repository©2019


