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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

 Perkembangan perekonomian Indonesia dilaksanakan dengan 

tujuan terciptanya kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi rakyat 

Indonesia. Kebijakan dalam bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Didirikannya lembaga-lembaga Bank 

merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah demi mewujudkan 

kemakmuran rakyatnya. Bank melalui jasa-jasanya menyediakan 

keuntungan kepada masyarakat. Salah satu contoh yaitu dalam hal jasa 

pinjaman yang disediakan oleh Bank. Dengan adanya pinjaman tersebut 

masyarakat memiliki sejumlah dana yang dapat digunakan sebagai modal 

usaha sehingga masyarakat dapat memulai usahanya dan menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar dikemudian hari.  

 Keberadaan lembaga Bank diakui secara resmi di Indonesia bahkan 

telah diketahui secara umum. Bank adalah lembaga keuangan yang 

berfokus utama pada penyediaan jasa simpan dan jasa pinjam kepada 

masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat 

Indonesia. Hadirnya lembaga Bank memiliki peran penting dalam 

mewujudkan kemajuan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

pada dasarnya lembaga Bank bertujuan untuk menghasilkan keuntungan 

ekonomi kepada masyarakat disamping lembaga Bank itu sendiri turut 

merasakan keuntungan yang sewajarnya. Dengan demikian, jasa yang
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disediakan Bank merupakan suatu win-win solution karena sekaligus 

menghasilkan keuntungan bagi pihak masyarakat yang menggunakan jasa 

dan juga pihak Bank sendiri sebagai penyedia jasa. Disamping itu 

keuntungan kedua pihak tersebut berimbas kepada keuntungan dalam 

skala nasional yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi Negara. Oleh 

karena itu, semakin banyaknya lembaga bank maka sesungguhnya dapat 

menghasilkan semakin banyak keuntungan. Namun tentunya kegiatan 

lembaga bank tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 Fungsi dari Lembaga Bank selain menjadi tempat bagi masyarakat 

untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan, juga memberikan 

pinjaman uang kepada masyarakat yang biasanya disebut dengan istilah 

kredit. Dengan adanya ketentuan bunga terhadap simpanan, nasabah Bank 

dapat memperoleh keuntungan dari jumlah tabungannya. Selain itu, 

pinjaman uang dari Bank dapat menjadi sumber modal bagi masyarakat 

untuk mengembangkan usahanya. Kemudahan lain yang disediakan oleh 

lembaga Bank adalah kemudahan dalam hal pembayaran uang. Jasa 

tersebut merupakan salah satu jasa yang sangat dibutuhkan, terutama 

dalam kegiatan penjualan secara online. Dengan adanya jasa tersebut 

masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah bahkan bisa 

melalui internet dan telepon genggam. Penjual dan pembeli tidak perlu 

merencanakan pertemuan khusus untuk menyerahkan atau menerima uang 

pembayaran. 

 Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa 

yang disediakan oleh Bank, dikarenakan apabila masyarakat dapat 
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menggunakan jasa perbankan dengan baik, maka masyarakat dapat 

memperoleh keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Selain itu, kemudahan yang disediakan oleh Bank dengan jasa-

jasa yang ditawarkan kepada masyarakat telah menyebabkan adanya suatu 

ketergantungan masyarakat kepada Bank. Penggunaan jasa bank terutama 

jasa lalu lintas pembayaran telah menjadi suatu kebiasaan dalam lembaga 

masyarakat. Bahkan transaksi dalam instansi pemerintahan kebanyakan 

adalah melalui jasa perbankan. Hal tersebut juga dikarenakan pembayaran 

melalui Bank dilakukan dengan sistem pembukuan, sehingga segala 

transaksi tercatat dengan jelas dan terbuka.  

 Keberadaan lembaga Bank di Indonesia telah mengalami 

perkembang yang pesat. Menurut Data Statistik Perbankan Indonesia 

(SPI), terdapat 114 Bank Pusat yang namanya tercatat dalam daftar Kantor 

perbankan di Indonesia. Sejumlah Bank pusat tersebut terus 

mengembangkan jaringannya melalui kantor cabang, bahkan 

keberadaannya telah sampai pada pelosok-pelosok Negeri. Kondisi 

tersebut dikarenakan besarnya tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia 

atas produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga Bank. Seiring dengan 

perkembangan waktu ke waktu, masyarakat memiliki kebutuhan lebih 

dalam hal keuangan demi mencapai hasil yang mereka inginkan. Salah 

satu contohnya jika seseorang ingin membeli rumah dengan sistem cicilan, 

hal tersebut dapat terwujud dengan menggunakan jasa perbankan yang 

biasanya dikenal dengan nama fasilitas Kredit Pemilikan Rumah. Dari 

besarnya persentase bunga pinjaman yang berlaku di suatu bank tertentu, 
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masyarakat akan memilih produk dari Bank mana yang paling 

menguntungkannya. Selain digunakan untuk membeli rumah dengan 

sistem cicilan, tidak jarang peminjaman uang di lembaga Bank digunakan 

untuk modal kerja. Dalam hal ini fasilitas kredit yang akan digunakan 

biasanya dikenal dengan fasilitas Kredit Modal Kerja.  

Pemberian�kredit�adalah�“penyerahan barang, jasa atau uang dari 

satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan

kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji 

membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang 

telah disepakati kedua belah pihak”.1 Dengan demikian, kredit yang 

diberikan Bank kepada nasabahnya atas dasar adanya kepercayaan. 

Kepercayaan tersebut dapat terwujud apabila Bank melalui suatu penilaian 

yang seksama, telah memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat 

dibayar kembali oleh nasabah sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya. 

Apabila Bank memberikan suatu pinjaman tidak berdasarkan suatu 

kepercayaan, maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian karena tidak 

dapat mengembalikan uang yang telah dipinjamkan kepada masyarakat. 

 Kepastian Bank atas pembayaran kredit oleh nasabahnya adalah 

unsur yang sangat penting dalam pemberian kredit, tentunya tidak hanya 

dengan pernyataan pembayaran kembali oleh nasabah. Dalam pemberian 

kredit memerlukan penyerahan jaminan dari nasabah untuk memperoleh 

keyakinan Bank. Dalam dunia perbankan, istilah jaminan sering digunakan 

1Veithzal Rivai, et al., Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke 

Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3.  
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dalam suatu pemberian kredit. Jaminan adalah seluruh harta benda yang 

digunakan sebagai alat pembayaran dikemudian hari apabila nasabah 

melakukan wanprestasi atau tidak sanggup membayar kembali kreditnya. 

Sebelum memberikan kredit, jaminan yang akan diserahkan nasabah akan 

melalui suatu penilaian melalui appraisal Bank. Hal tersebut dilaksanakan 

untuk menentukan nilai jaminan yang sesungguhnya dan memastikan 

jaminan yang diserahkan dapat menutup pembayaran kredit jika debitur 

gagal membayar atau wanprestasi dikemudian hari.    

 Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis lembaga jaminan, yang 

tergolong dalam Jaminan kebendaan adalah gadai, hak tanggungan, 

hipotik, dan jaminan fidusia, sedangkan jaminan perorangan adalah 

tanggungan secara pribadi (borgtocht). Istilah jaminan fidusia telah 

digunakan dalam dunia perbankan Indonesia untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Pemerintah Indonesia telah meresmikan peraturan mengenai 

jaminan fidusia sejak tahun 1999 yaitu sebagaimana termuat pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia (UUF), dalam peraturan tersebut mengatur berbagai hal-

hal penting yang harus dipatuhi dalam menggunakan jaminan fidusia. 

Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang dikhususkan berlaku 

terhadap jaminan berupa benda bergerak. Dengan demikian, apabila benda 

yang akan diserahkan nasabah kepada Bank sebagai jaminan atas 

pembayaran kreditnya adalah benda bergerak, maka lembaga jaminan 

yang digunakan adalah jaminan fidusia. Selain itu, penguasaan terhadap 
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benda bergerak yang dijaminkan tersebut tetap berada pada pemiliknya 

bukan dikuasai oleh penerima jaminan. 

 Praktek perbankan di Indonesia telah menunjukkan bahwa harta 

benda milik Debitur yang paling sering digunakan untuk menjadi jaminan 

kredit adalah harta benda berupa Hak Atas Tanah. Namun, sebenarnya 

tidak jarang ditemukan peminjam yang merupakan perusahaan di bidang 

perindustrian. Sebagian besar perusahaan perindustrian akan 

menggunakan mesin industri sebagai jaminan kreditnya. Hal tersebut lebih 

sering terjadi jika perusahaan mengajukan pinjaman dalam jumlah yang 

cukup besar, dan Hak Atas Tanah yang dimiliki tidak cukup untuk 

meyakinkan pihak Bank. Maka dari itu perusahaan perindustrian akan 

menggunakan alat produksi pada perusahaannya sebagai jaminan 

tambahan untuk mendapatkan kredit dari Bank, dalam hal ini alat produksi 

yang dimaksud adalah mesin industri.  

 Penentuan lembaga jaminan yang digunakan untuk pengikatan 

jaminan terhadap benda tertentu dilakukan dengan terlebih dahulu 

menentukan jenis dari benda itu sendiri. Pengklasifikasian jenis- jenis 

benda tentunya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam pasal 509 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPer) menjelaskan sebagai�berikut�“Barang bergerak karena sifatnya 

adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”� Dari 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mesin industri dikategorikan 

sebagai barang bergerak karena sifatnya. Dalam pemberian jaminan 

berupa mesin industri, Penjamin yaitu perusahaan industri juga memiliki 
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keperluan untuk tetap menguasai benda jaminan untuk kepentingan 

produksi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUF, 

jenis jaminan yang paling tepat dalam pengikatan jaminan berupa mesin 

industri ialah jaminan fidusia. 

 Peraturan mengenai fidusia mengatur bahwa dasar yang digunakan 

untuk melaksanakan pengikatan jaminan fidusia adalah Akta Notaris, 

disini Notaris diberikan kewenangan untuk menerbitkan akta jaminan 

fidusia sebagai bukti terjadinya pengikatan jaminan fidusia terhadap benda 

jaminan yang diserahkan Debitur kepada Kreditur (Bank). Dalam hal ini 

untuk melakukan pengikatan jaminan fidusia terhadap mesin industry, 

Debitur dan Kreditur perlu secara bersamaan menghadap kepada Notaris 

setempat untuk dibuatkan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia 

tersebut selanjutnya didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia dan 

akan� diterbitkan� “sertifikat� jaminan� fidusia”.� Sertifikat� beserta� akta�

jaminan fidusia tersebut merupakan dasar untuk melakukan eksekusi atau 

pelelangan terhadap objek jaminan fidusia jika dikemudian hari terjadi 

kelalaian Debitur dalam pembayaran kreditnya. 

 Istilah eksekusi yang sering disebut dalam dunia peradilan yaitu 

eksekusi putusan. Maksud dari eksekusi sendiri adalah melaksanakan 

putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun, selain dikenal 

dalam dunia peradilan, ternyata istilah eksekusi juga dikenal dalam dunia 

perbankan. Eksekusi diduna perbankan dilaksankan terhadap jaminan 

kredit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk menimbulkan 

kepercayaan Bank dalam memberikan kredit, debitur diwajibkan untuk 
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menyerahkan jaminan dalam bentuk harta benda yang biasanya akan 

dilakukan pengikatan jaminan sesuai dengan jenis lembaga jaminan yang 

diatur dalam peraturannya. Jaminan tersebut akan berguna dikemudian 

hari jika debitur tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang 

diperjanjikan dalam suatu akta atau surat perjanjian kredit. Kondisi seperti 

ini biasanya dikenal dengan sebutan kredit macet. Kegunaan jaminan ialah 

jaminan akan berlaku sebagai alat pembayaran atas pinjaman debitur 

dikemudian�hari�jika�kondisi�“kredit�macet”�tersebut�terjadi.�

 Pembayaran kredit dengan eksekusi dilaksanakan dengan sistem 

pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KNKPL). 

Dalam sertifikat jaminan fidusia, sertifkat hak tanggungan, maupun 

sertifikat jenis jaminan lainnya tercantum kata-kata� “demi� keadilan�

berdasarkan� Ketuhanan� Yang� Maha� Esa”.� Kalimat� tersebut� merupakan�

dasar dapat dilaksanakannya eksekusi atau pelelangan terhadap jaminan 

tertentu, dengan kata lain memiliki kekuatan eksekutorial.  Selain dengan 

pelelangan, pemberesan kredit macet sering kali dilaksanakan dengan 

penjualan dibawah tangan, yang nilainya ditentukan bersama oleh debitur 

dan kreditur. Tentunya penjualan bawah tangan tersebut dapat terjadi 

apabila debitur masih kooperatif untuk menyelesaikan kreditnya. Jika 

debitur tidak lagi dapat dihubungi maka penyelesaian kredit akan 

dilakukan dengan jalur pelelangan. 

 Hasil pelelangan atau penjualan jaminan tidak sepenuhnya akan 

dimiliki oleh lembaga Bank. Pada awal pemberian kredit, antar Bank dan 

Debitur akan menentukan nilai penjaminan. Nilai penjaminan tersebut 
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akan ditentukan dari jumlah uang pinjaman. Pada umumnya total nilai 

penjaminan akan lebih tinggi daripada jumlah pinjaman dan tidak 

sepenuhnya debitur menjaminkan jaminannya sesuai dengan nilai asli 

suatu harta benda tertentu. Sebagai contoh, jika suatu mobil dinilai oleh 

appraisal bank sebesar Rp500.000.000. dan pinjaman debitur sebesar 

Rp200.000.000. maka nilai penjaminan atas mobil tersebut akan 

berkisaran antara Rp300.000.000. sampai Rp500.000.000. Dengan 

demikian, jika ternyata bank menentukan nilai penjaminan sebesar 

Rp.300.000.000. maka dikemudian hari jika dilakukan pelelangan dan 

hasil penjualan adalah Rp400.000.000, Bank hanya berhak sebesar 

Rp300.000.000. yaitu sesuai dengan nilai penjaminannya. Kemudian 

sisanya akan dikembalikan kepada Debitur. 

 Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Notaris Anly 

Cenggana, S.H., penulis menemukan bahwa dalam praktek perbankan di 

Kota Batam, tidak sedikit jumlah perusahaan industri yang menggunakan 

mesin industri sebagai jaminan atas kreditnya. Pada umumnya, mesin 

industri tersebut digunakan sebagai jaminan tambahan dan dilakukan 

pengikatannya dengan akta jaminan fidusia yang diterbitkan oleh notaris. 

Dikarenaka akta jaminan fidusia dibuatkan dihadapan notaris maka akta 

jaminan fidusia merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna. Setelah didaftarkan melalui Direktorat 

Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kemudian diterbitkan 

sertifikat jaminan fidusia yang dalamnya berisi keterangan objek jaminan, 

kredit yang dijaminkan, dan nilai penjaminan. Namun permasalahan yang 
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timbul ketika mesin industri yang dijaminkan mengalami kerusakan 

dan/atau penurunan nilainya. Ketika kreditur melakukan eksekusi atau 

pelelangan, harga yang didapatkan Kreditur lebih rendah dari nilai 

penjaminan pada saat awal pemberian kredit atau tidak sesuai dengan 

harga yang tertera pada akta dan sertifikat jaminan fidusia. 

 Penulis menyadari bahwa diperlukannya suatu identifikasi dan 

pembelajaran lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat dijalankan 

Kreditur, agar mendapatkan perlindungan hukum bagi Kreditur. Dengan 

adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan dapat menghadirkan 

keadilan bagi kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang 

sesungguhnya dari objek jaminan fidusia berupa mesin industry, jika pada 

saat penjualan atau pelelangan mesin tersebut ternyata telah mengalami 

penurunan nilai atau kerusakan sehinga harga yang didapatkan lebih 

rendah dari harga ketika awal dijaminkan. Dari hal-hal tersebut diatas,

muncul keinginan Penulis untuk menyusun Laporan Kerja Praktek ini 

yang judulnya “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERUPA MESIN 

INDUSTRI YANG MENGALAMI KERUSAKAN ATAU 

PENURUNAN NILAI.”�

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam kerja praktek ini, terdapat Ruang lingkup 

secara umum dan secara khusus. Apabila dilihat dari dasar penjaminan

mesin industri yaitu adanya suatu perjanjian atau pengikatan, maka secara 
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umum ruang lingkup kerja praktek ini mencakup Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer). Disamping itu, secara hukum mesin industri 

digolongkan dalam jenis benda bergerak, maka lembaga jaminan yang 

digunakan adalah jaminan fidusia. Oleh karena itu, secara khusus kerja 

praktek ini mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUF).

Laporan kerja praktek ini terdiri dari Ruang Lingkup pekerjaan 

yang akan diteliti oleh Penulis, yaitu sebagai berikut : 

1. Menerapkan Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia dan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkumham) dengan Objek Jaminan mesin industri di tempat 

Kerja Praktek Penulis;

2. Melakukan penelitian yang mampu menjelaskan mengenai 

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Kreditur 

melalui pelaksanaaan pengikatan Jaminan Fidusia dan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dengan Objek Jaminan berupa mesin industri 

apabila objek jaminan mengalami penurunan harga atau kerusakan 

dikemudian hari.

C. Tujuan Proyek

Tujuan dari Kerja Praktek ini yang ingin Penulis wujudkan adalah 

sebagai berikut :

1. Membantu notaris menyediakan pelayanan  kepada Lembaga Bank 

dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bermaksud membuat 
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Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftaran jaminan fidusia kepada 

Menkumham dengan Objek Jaminan berupa mesin industri demi 

mendapatkan kepastian hukum;

2. Menyediakan Upaya Hukum yang dapat menghasilkan 

perlindungan hukum bagi Kreditur dalam suatu Akta Jaminan 

Fidusia dengan Objek Jaminan berupa mesin industri kepada 

Notaris tempat kerja praktek Penulis beserta karyawan-

karyawannya, apabila objek yang dijaminkan tersebut mengalami 

kerusakan atau penurunan nilai/harga;

D. Luaran Proyek

Luaran Proyek yang akan dihasilkan dari kerja praktek ini berupa 

suatu hasil penelitian hukum yang menghasilkan solusi hukum atau upaya 

hukum yang dapat dijalankan kreditur agar mendapatkan perlindungan 

hukum bagi Kreditur dalam suatu Akta Jaminan Fidusia dengan Objek 

Jaminan berupa mesin industri. 

E. Manfaat Proyek

Melalui kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

terutama kepada kantor Notaris Anly Cenggana, S.H., dalam menyediakan 

penjelasan berupa solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi Kreditur dalam suatu pengikatan fidusia jika objek jaminan 

fidusia berupa mesin industri mengalami penurunan nilai atau kerusakan. 

Selain itu, penulis juga berharap dapat memberikan manfaat dari sisi 
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akademis yaitu menyediakan suatu pengetahuan khusus mengenai 

perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia berupa 

mesin industri yang mengalami kerusakan atau penurunan nilai. 
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