
v 

Universitas Internasional Batam  

RINGKASAN EKSEKUTIF 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS OBJEK 

JAMINAN FIDUSIA BERUPA MESIN INDUSTRI YANG MENGALAMI 

KERUSAKAN ATAU PENURUNAN NILAI 

RIA AGUSTINI 

NPM: 165105 

 

Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai 

permasalahan yang terjadi di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Anly Cenggan, S.H. Permasalahan tersebut terjadi dalam suatu perjanjian kredit 

ketika objek jaminan berupa mesin industri yang dijaminkan melalui jaminan 

fidusia. Seiring dengan perkembangan waktu mesin industri tersebut mengalami 

penurunan nilai atau kerusakan. Sehingga pada saat terjadi kredit macet dan Bank 

hendak melakukan pelelangan atau penjualan terhadap jaminan kredit, Bank tidak 

dapat memperoleh harga yang sama dengan nilai penjaminan yang telah 

ditentukan sejak awal. Dengan demikian, Bank (kreditor) membutuhkan suatu 

perlindungan hukum yang tersedia sejak awal perjanjian dilakukan. 

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam melakukan kerja praktek 

ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui observasi secara 

langsung dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan, khususnya Bapak 

Anly Cenggana,SH sebagai pimpinan pada tempat dilakukannya kerja prakek ini. 

Dari penelitian tersebut berhasil mengumpulkan data-data mengenai pokok 

pembahasan. Setelah dilakukan penyusunan dan analisis, kemudian menghasilkan 

suatu output atau luaran proyek yakni suatu Standart Operasional Perusahaan 

(SOP) yang terdiri dari tahapan pekerjaan, serta suatu Akta Pernyataan yang dapat 

digunakan dalam melakukan pengikatan hukum terhadap jaminan fidusia dengan 

objek berupa mesin industri.  

Luaran proyek atau output tersebut disusun dan diterapkan agar 

menyediakan perlindungan hukum bagi Bank yang ingin menerima mesin industri 

sebagai jaminan kredit. Melalui penerapan luaran proyek akan memberikan suatu 

perlindungan hukum dikarenakan adanya tindakan antisipasi sejak awal perjanjian 

dilakukan, sehingga ketika permasalahan terjadi pihak Bank memiliki dasar 

hukum untuk menuntut tanggung jawab dari debitur agar mendapatkan ganti 

kerugian. Dengan demikian, luaran proyek atau output yang dihasilkan dari kerja 

praktek ini dapat meningkatkan operasional perusahaan dengan menyediakan 

solusi hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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