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ABSTRAK 

 

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang 

didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui online 

wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian 

hukum bagi debitur maupun kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak 

debitur maupun kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia 

sehingga akan menimbulkan masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali 

barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak 

diperbolehkan adanya fidusia ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana dan Apa Akibat Hukum apabila 

Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) terhadap Jaminan Fidusia, Metode 

penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan 

data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Penelitian 

dilakukan di PT. BPR Kintamas Mitra Dana dan Notaris rekanan dari Bank 

tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online Pada PT. BPR Kintamas Mitra 

Dana yaitu tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak kreditur maupun 

debitur untuk meroya jaminannya, ketidaksesuaian antara peraturan dan 

pelaksanaan dilapangan, Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia serta pihak notaris harus memberikan sosialiasi serta pemahaman yang 

lebih mendalam kepada debitur ataupun kreditur tentang pentingnya pelaksanaan 

penghapusan atau roya fidusia ini dilakukan 

 

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia, Akibat 

Hukum Penghapusan Jaminan Fidusia 
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ABSTRACT 

 

Provisions regarding the elimination of fiduciary security as stated in articles 16 

and 17 of Government Regulation Number 21 of 2015 state that objects registered 

with the Ministry of Law and Human Rights through online must be deleted. This 

is done to ensure legal certainty for both debtors and creditors. However, in the 

field there are still many debtors and creditors who do not abolish fiduciary 

guarantees so that it will cause problems when the debtor will re-guarantee the 

goods or objects of collateral as fiduciary collateral because in UUJF no re-

fiduciary is allowed. The formulation of the problem in this research is how the 

implementation and constraints of the elimination (roya) of fiduciary security at 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana and What are the legal 

consequences if the debtor does not write off (roya) the Fiduciary Guarantee, this 

research method used is the type of empirical research. Data collection tools use 

an observation or interview approach. The research was conducted at PT. BPR 

Kintamas Mitra Dana and Notary partners of the Bank. The result of this research 

is that there are several obstacles in implementing the elimination of online 

fiduciary guarantee at PT. BPR Kintamas Mitra Dana, namely the absence of 

awareness and concern from creditors and debtors to guarantee their guarantees, 

mismatches between regulations and field implementation, the Government, 

namely the Ministry of Law and Human Rights and the notary must provide 

socialization and deeper understanding to debtors or creditors regarding the 

importance of the implementation of this fiduciary elimination or roya. 

 

Keywords: Fiduciary Guarantee, Implementation of Fiduciary Elimination, Legal 

Consequences of Fiduciary Elimination 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibidang hukum yang sangat memerlukan 

penanganan yang khusus dalam pembinaan hukumnya diantaranya adalah 

lembaga jaminan. Pertumbuhan ekonomi serta perdagangan hendak diiringi oleh 

pertumbuhan kebutuhan kredit serta pemberian sarana kredit ini membutuhkan 

jaminan, demi keamanan pemberian kredit tersebut.(Rendra, 2015) 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini mengakibatkan pesatnya 

lembaga pembiayaan yang merupakan sebagai salah satu sumber pembiayaan 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen selain Bank. Masyarakat yang 

berpenghasilan rendah (menengah ke bawah) tidak perlu lagi khawatir dalam 

pengajuan peminjaman pada lemaga pembiayaan, namun persyaratan yang 

ditetapkan oleh lembaga pembiayaan juga harus dipenuhi. Pelaksanaan 

pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak Bank sebagai lembaga 

pembiayaan yang dilakukan biasanya dilaksanakan terlebih dahulu dengan 

pembuatan perjanjian pembuatan tersebut disebut sebagai perjanjian pembiayaan 

konsumen dan merupakan perjanjian pokok. Perjanjian pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank dan debitur subjeknya disebut dengan perjanjian pokok. 

Setelah perjanjian pembiayaan tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan 

kewajiban antara kreditur dengan debitur. Menurut penulis, di dalam timbal balik 

perjanjian, debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima fasilitas 

peminjaman sedangkan kreditur adalah pemberi fasilitas pinjaman. Selama kedua 
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belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang mereka 

sepakati, maka persoalanpun tidak akan muncul. Persoalan dapat muncul apabila 

debitur lalai memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan, biasanya 

kelalaian tersebut secara hukum disebut wanprestasi. Kelalaian debitur dalam 

memenuhi kewajibannya adalah risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh 

kreditur sepanjang kreditur belum menempuh upaya hukum. Pembayaran utang 

yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sering disebut pembayaran 

pinjaman. Apabila pihak bank merasa percaya kepada debitur yang memenuhi 

prestasinya tanpa menemui kendala kemacetan dalam pembayaran utang, hal 

itulah yang membuat pihak bank menawarkan pinjaman ulang dengan jaminan 

yang sama atau jaminan yang berbeda. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh 

pihak ketiga di luar debitur yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang 

bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang 

tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat 

khusus. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat dipahami pula bahwa 

kegiatan usaha bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu: 

1. Menghimpun Dana; 

2. Menyalurkan Dana; 

3. Memberikan Jasa Keuangan. 
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Khusus kegiatan bank dalam memberikan jasa keuangan terkadang 

memberikan persyaratan-persyaratan tertentu agar keinginan dari nasabahnya 

tercapai. Salah satu persyaratan tersebut adalah bank mewajibkan nasabah yang 

membutuhkan dana atau dalam hal ini adalah Debitur untuk menyerahkan jaminan 

baik bergerak maupun benda tak bergerak. Untuk menjaminkan benda bergerak di 

bank, di gunakan perjanjian jaminan fidusia.(Setiawan, 2016) 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal tersebut di jelaskan dalam 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya di sebut 

Undang-Undang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) tetap berada 

dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap 

kreditur lainnya. (Munir Fuady, 2013) 

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan atau accessoir yaitu 

perjanjian yang muncul akibat adanya perjanjian pokok. Hal ini di jelaskan dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia merupakan 

perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak 

untuk memenuhi suatu prestasi. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah 
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memberikan banyak kenyamanan bagi para pelaku usaha di bidang pembiayaan, 

khususnya pada pembiayaan konsumen (consumer finance) yang dalam kurun 

waktu satu dasawarsa ini telah menjadi primadona di masyarakat. Segi 

kepraktisan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh jaminan kebendaan lainnya seperti, Gadai, Hipotek dan Hak 

Tanggungan, karena selain pada umumnya jaminan itu diikat pada benda yang 

menjadi objek pembiayaan, juga konsumen tidak perlu melepaskan penguasaan 

benda tersebut kepada pihak kreditur seperti halnya pada lembaga gadai. 

terhitung tanggal 5 Maret 2013, Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah 

mengeluarkan surat Edaran, Nomor AHU-06.OT.03.01 tentang Pemberlakuan 

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang 

kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan 

Fidusia secara Elektronik. Mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara 

elektronik tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Notaris sebagai pejabat umum 

yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak 

ketinggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. 

Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada 

masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa dengan 
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adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang dalam perkembangannya 

melahirkan konsep electronic notary dan cybernotary.(Diana et al., 2017) 

Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

tentunya sangat besar, mengingat keikutsertaannya dari awal sebelum masuk 

untuk melakukan pendaftaran secara elektronik sampai kepada saat untuk 

mencetak Seritifikat Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan 

fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu 

bagi pemberi fidusia, penerima fidusia, maupun bagi pihak ketiga. Agar lebih 

menjamin kepastian hukum bagi para pihak, notaris yang akan melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan memasukkan data yang ada 

dalam akta pembebanan yang dibuatnya berdasarkan kuasa dari penerima fidusia. 

Username dan password yang digunakan supaya dapat masuk ke dalam menu 

layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara online hanya dimiliki oleh notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang di indonesia. (Surjadi Butarbutar, 2014) 

Kepemilikan notaris akan username dan password dalam mengakses menu 

fidusia elektronik yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara jelas 

menyatakan bahwa notarismenjadi pejabat umum yang berwenang dalam 

melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. (Diana et al., 2017) dalam buku 

(Makarim, 2012) 

Pendaftaran jaminan fidusia seharusnya diakhiri dengan penghapusan 

jaminan fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi jaminan 

fidusia atas obyek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara 
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kepercayaan kepada penerima jaminan fidusia. Permasalahan akan timbul jika 

penerima jaminan fidusia tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, sebab itu 

akan menimbulkan fidusia ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang 

dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. 

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 melarang fidusia ulang 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang tersebut yaitu: “Pemberi 

fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia yang sudah terdaftar.” Jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia tersebut, maka telah terjadi fidusia ulang apabila pemberi fidusia 

kembali memfidusiakan obyek yang sama dan pada obyek tersebut belum 

dilakukan penghapusan fidusia.(Diana et al., 2017). 

Fidusia ulang tidak bisa dilakukan sebab barang yang sudah dibebani fidusia 

bukan kepunyaan pemberi fidusia namun hak kepemilikannya sudah beralih 

kepada penerima fidusia. Pemberi fidusia baru bisa memfidusiakan kembali 

bendanya sesudah barang tersebut dilakukan penghapusan fidusia. Dilakukannya 

penghapusan fidusia menunjukkan obyek tersebut telah terbebas dari jaminan 

fidusia serta bisa dijaminkan kembali bagaikan obyek jaminan fidusia. Bila obyek 

jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan penghapusan, hingga 

dalam perihal ini pemberi fidusia sudah melaksanakan fidusia ulang serta 

terhadapnya bisa diterapkan sanksi berbentuk penjatuhan pidana. 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2015 dengan maksud 
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dan tujuan dari dibentuknya agar pendaftaran fidusia dapat dijangkau dengan 

mudah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 21 

Tahun 2015 bahwa jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak 

memberitahukan penghapusan jaminan fidusia, jaminan fidusia yang 

bersangkutan tidak dapat didaftarkan. Akan tetapi, dalam praktiknya jaminan yang 

masih terdaftar atau belum dihapuskan pendaftaran jaminan fidusia masih bisa 

didaftarkan dalam website online pendaftaran jaminan fidusia. 

Apabila ditinjau dari Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, 

maka pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor 

Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah kreditor sebagai 

penerima fidusia. Hal tersebut untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor 

Pendaftaran Fidusia dan diterbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa 

sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 26 Undang-Undang Jaminan fidusia. 

Dengan demikian, pihak yang berkewajiban untuk memberitahukan 

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia adalah 

kreditor sebagai penerima fidusia. Jika dikemudian hari debitor sebagai pemberi 

fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali obyek 

tersebut, maka itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan 

kesalahan dari penerima fidusia yang tidak memberitahukan kepada Kantor 

Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sehingga terjadi fidusia 

ulang. Pada dasarnya, pemberi fidusia dalam hal ini sudah berhak atas jaminan 

tersebut karena sudah melakukan pelunasan utang. Apabila penerima fidusia tidak 
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memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan 

fidusia untuk kemudian dilakukan pencoretan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, 

maka pihak yang dirugikan di sini adalah pemberi fidusia (debitor). 

UndangUndang Jaminan Fidusia mengatur tentang hapusnya jaminan fidusia 

dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Kedua pasal tersebut mengatur tentang hapusnya 

jaminan fidusia dan pencoretan fidusia. Kedua Pasal tersebut tentunya harus 

dipenuhi dalam penghapusan jaminan fidusia. Penerima Fidusia harus 

memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan 

fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan 

Fidusia untuk selanjutnya KantorPendaftaran Fidusia dapat mencoret pencatatan 

Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kota Batam yang mengalami 

kendala hal tersebut di atas adalah pendaftaran jaminan fidusia belum dihapuskan, 

yakni ketika debitur ingin melakukan kredit kembali dengan jaminan yang sama, 

website pendaftaran jaminan fidusia tidak bisa memverifikasi jaminan tersebut 

yang telah didaftarkan sebelumnya dan belum dihapuskan. Website tersebut hanya 

bisa memverifikasi dengan nomor pendaftaran jaminan fidusia. Apabila 

menggunakan nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, jaminan fidusia di 

website pendaftaran jaminan fidusia tidak bisa memverifikasi jaminan tersebut 

yang telah di daftarkan atau belum di daftarkan. 
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Selanjutnya mengenai kendala dalam penghapusan jaminan fidusia yang 

sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi masih sedikit 

yang melakukan penghapusan jaminan fidusia seperti data yang diperoleh dari 

tempat kerja penulis yaitu kantor notaris Yosephina Hotma Vera, S.H., M.Kn 

mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020, bahwa debitur yang melakukan kredit 

dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana 

yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 1.027 dan debitur yang 

melakukan penghapusan jaminan fidusia sebanyak 3 dari data yang diperoleh 

tersebut terlihat jelas bahwa masih kurangnya kesadaran debitur dan kreditur akan 

pentingnya penghapusan jaminan fidusia, dimana ini akan menjadi pemasalahan 

dikemudian hari ketika jaminan yang sudah didaftarkan jaminan fidusia akan di 

daftarkan kembali sebagai jaminan fidusia, karena ketika jaminan tersebut tidak 

dilakukan penghapusan maka jaminan tersebut tidak dapat di daftarkan kembali 

untuk jaminan fidusia dan ketika jaminan fidusia tersebut tidak dihapus atau 

diroya maka tentu akan berakibat hukum, dan tentunya akan timbul berbagai 

masalah dan kendala berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia 

online di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana maupun kepada 

lembaga pembiayaan lainnya. 

Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang fidusia yang melarang 

untuk mendaftarkan ulang jaminan fidusia yang masih terdaftar jaminan fidusia, 

hal ini juga terjadi karena ketidaksesuaian aplikasi pendaftaran jaminan fidusia 

secara online dengan undang-undang fidusia, sehingga mengakibatkan pihak bank 

jarang untuk menghapus jaminan fidusia yang ingin didaftarkan ulang, lain hal 
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dengan pendaftaran Hak Tanggunan untuk sertipikat tanah, didalam sistem 

pendaftaran Hak Tanggungan sertipikat tanah harus melakukan pengecekan 

terlebih dahulu, apakah sertipikat tersebut ada pembebanan tanggungan dari bank 

lain. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang 

“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 

TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP JAMINAN FIDUSIA YANG 

BELUM DI ROYA” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diperoleh identifikasi 

malasah sebagai berikut :  

a. Kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam memperhatikan Pasal 17 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap 

jaminan fidusia yang belum di roya. 

b. Kurangnya sosialisasi Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau aturan yang terkait 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar peneliti ini dapat dilakukan secara mendalam maka penulis melakukan 

pembatasan dan fokus pada pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di 

Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana, dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah : 

a. Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana? 

b. Apa Akibat Hukum apabila Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) 

terhadap Jaminan Fidusia ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan 

fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana. 

b. Untuk megetahui akibat hukum terhadap kreditur dan debitur apabila 

jaminan fidusia tidak di roya. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini 

dapat membawa manfaat teroritis dan praktis sebagai berikut : 

Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pikiran dibidang hukum perdata, terutama yang 

berkaitan dengan hukum Jaminan Fidusia. 

b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi 

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada 

umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya. 
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Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ahli hukum atau pun 

hakim perdata dalam menangani dan menyelesaikan kasus  tentang jaminan 

fidusia yang tidak dihapus (roya) 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan penulis dalam bidang hukum dan berkaitan dengan fidusia, 

sebagai bekal untuk praktek langsung ke dalam masyarakat. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah 

jaminan fidusia yang belum di hapus, dan dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian Hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan 

norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. 

Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-

undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki 

kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi 

undang-undang, berarti kepastian hukum itu tidak pernah sampai kepada 

masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut 

dengan norma hukum yang mati (doodrgel) atau hanya sebagai penghias yuridis 

dalam kehidupan manusia. 

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik 

individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam jalan yang 

sudah digariskan oleh aturan hukum. Ketidaktegasan peraturan mengenai roya 

fidusia akan menyebabkan manusia keluar dari aturan hukum tersebut, artinya 

aturan tersebut belum memberkan kepastian hukum. 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya.  
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum. 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian 

hukum.Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 
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hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 

2.1.2. Teori Hukum Jaminan 

Menurut Salim HS, yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah 

keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi 

dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi tersebut 

diatas adalah :(J, 2012) 

Pertama yaitu berbicara tentang kaidah hukum. Kaidah hukum jaminan 

tertulis dapat ditulis dalam suatu wujud perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan 

yang terbuat antara kreditur (bank) dengan debitur ataupun pihak ketiga yang 

membuat sesuatu janji dengan mengikatkan barang tertentu ataupun sanggupan 

pihak ketiga dengan tujuan membagikan keamanan serta kepastian hukum 

pengembalian kreditur ataupun penerapan perjanjian pokok.(HS, 2014) 

Kedua yaitu adanya pemberi dan penerima jaminan. Jika dikaji pengertian 

pemberi jaminan menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undang jaminan fidusia, 

disebutkan bahwa “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 

pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia,” dalam pasal ini terlihat jelas 

bahwa yang berhak untuk menjaminkan benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia adalah pemilik dari objek jaminan fidusia tersebut. 

Ketiga yaitu adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah objek jaminan fidusia. Objek menurut Undang-undang Jaminan Fidusia 

yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik 
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yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak 

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

dengan hak tanggungan dan hipotek. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang 

jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, 

sebagaimana dipaparkan berikut ini. 

1. Asas Publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak 

fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya 

pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dalam 

pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di 

Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan 

pejabat pendaftaran dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar. 

2. Asas Specialitet, yaitu percil atau barang yang dapat dibebankan dengan hak 

tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya percil dan barang yang telah 

terdaftar atas nama orang tertentu. 

3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan untuk dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, 

dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada tempat 

gadai. 
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5. Asas Horizontal, ialah bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan, 

hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara 

maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau 

pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai. 

2.1.3.Defenisi Bank 

Defenisi Bank menurut Kasmir adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank 

dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkan. (Muhamad Djumhana : 2012) 

Menurut Darmawi bank adalah salah satu badan usaha finansial yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Menurut Kasmir jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan 

bank komersil (commercial bank).  

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasakan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. Artinya kegiatan BPR 

jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan usaha bank umum. 

2.1.4. Perjanjian Kredit 

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya 

uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu 

prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang 

menjadi pembahasan. Kredit berfungsi komperatif antara pemberi kredit dan 

penerima kredit atau antara kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan 

saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas  berdasarkan  atas 

komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa 

mendatang. (H. Salim HS, 2017) 

Gatot Supramono mengemukakan perjanjian kredit merupakan perjanjian 

pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya 

terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian 

berupa uang. 

2.1.5. Pengertian Fidusia 

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manunlang mengartikan fidusia adalah 

suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya 

perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada Kreditur, akan tetapi yang 

diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh 

kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan 
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barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun 

bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-

eigenaar.(Widjaja, 2012)  

2.1.6. Pengertian Efektivitas Hukum 

Efektivitas adalah kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa 

inggris, yang berarti “efektive” yang mempunyai arti ketaatan, validasi, efisiensi, 

dan keberuntungan. Dari beberapa konsep di atas, maka yang paling tepat untuk 

arti dari efektivitas adalah ketaatan. Sedangkan Amin Tunggul Widjaya memberi 

definisi tentang efektivitas merupakan hasil dari suatu pengambilan keputusan 

yang mengarahkan pada suatu hal untuk melakukanyang benar, yang dapat 

membantu mencapai tujuan atau memenuhi misi suatu perusahaan. 

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling 

berpengaruh adalah sebagai berikut : 

1. Keberhasilan Program 

2. Keberhasilan Sasaran 

3. Kepuasan terhadap program 

4. Tingkat input dan output 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh 

Supaya daya efektifitas program bisa terwujud dengan keahlian operasional 

dalam penerapan program kerja cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan. Dari 

sebagian penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau efektifitas merupakan 

keahlian melakukan kegiatan sesuatu lembaga baik fisik ataupun non fisik buat 

menggapai tujuan serta keberhasilan yang optimal.(HS, 2014) 
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Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ; 

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-undang), 

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum, 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan, 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor diatas sangat erat kaitannya karena merupakan esensi dari 

penegakan hukum sekaligus ukuran efektivitas penegakan hukum, pada unsur 

yang pertama, menentukan apakah hukum tertulis dapat berjalan dengan baik atau 

tidak, tergantung pada rule of law itu sendiri. 

2.2. Kerangka Yuridis 

2.2.1. Undang-Undang Jaminan Fidusia 

Dasar hukum berlakunya jaminan fidusia adalah sebagai berikut :  

a. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan tidak 

dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-

undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam 

penguasaan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
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memerikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 

kreditor lainnya. 

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 

tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran 

fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. 

2.2.2. Pengaturan Bank Menurut Undang-Undang 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan mendefenisikan bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok 

perbankan. Mendefenisikan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. 

2.2.3. Perjanjian Kredit dalam UU Perbankan 

Pasal 1 huruf c undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok 

perbankan, menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang 

dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara 

bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 

ditetapkan.(Setiono, 2018) 
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Defenisi diatas hampir sama dengan defenisi yang tertuang dalam Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, menyebutkan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

2.2.4. Ketentuan-ketentuan umum tentang Fidusia 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan  bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda.(Winarno, 2013) 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia 

berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam 

Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. 

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 6 Undang-undang jaminan fidusia menyebutkan akta jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat : 

a. Identitas Pihak Pemberi dan Penerima Fidusia 

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 
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c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

d. Nilai penjaminan dan 

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia juga menyebutkan Pendaftaran 

Fidusia sebagai berikut  

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarrkan 

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar 

wilayah negara Republik Indonesia, berkewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku 

Pasal 12  

(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) 

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia 

(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta 

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia. 

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan 

Presiden. 

Pasal 13 

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima  
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Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan 

pendaftaran Jaminan Fidusia. 

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia 

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nam dan kedudukan notaris 

yang memuat akta Jaminan Fidusia 

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

e. Nilai penjaminan, dan 

f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku 

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

pendfataran. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya 

pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2.2.5. Sumber Hukum Jaminan 

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan mejadi dua macam, yaitu 

sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah 

tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini adalah faktor yang 

paling membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, kekuatan politik, 

situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan 

internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal ialah tempat 

memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang 
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menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai 

hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan 

kebiasaan. 

Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu sumber 

formal tertulis dan tidak tertulis sangat berhubungan dengan hal tersebut, maka 

sumber hukum jaminan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum 

jaminan tertulis dan tidak tertulis. Penjelasan dari sumber hukum jaminan tertulis 

ialah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari 

sumber tertulis. Pada umumnya sumber hukum jaminan tertulis terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sementara itu sumber 

hukum jaminan tidak tertulis ialah tempat ditemukannya kaidah hukum jaminan 

yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam suatu hukum 

kebiasaan.  

2.3.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu juga membahas tentang jaminan fidusia dan 

penghapusan jaminan fidusia adalah : 

a. Jurnal Farah Diana, M. Nur Rasyid dan Azhari, yang dimuat dalam jurnal 

law jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1 Nomor 2 

Agustus Tahun 2017, ISSN 2580-9059 online dengan judul Kajian Yuridis 

Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah : 

1) Bagaimana tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen terhadap 

penghapusan jaminan fidusia? 
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2) Apa akibat hukum yang terjadi ketika perusahaan pembiayaan 

konsumen tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia? 

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui 

mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal 

tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan 

penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas 

Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas 

tanggung jawab perusahaan pembiayaan konsumen dan akibat hukum yang terjadi 

ketika perusahaan pembiayaan tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. 

b. Jurnal M. Yasir, yang dimuat dalam jurnal salam: jurnal sosial dan budaya 

syar-i, Volume 3 nomor 1 Tahun 2016, ISSN 2356-1459, E-ISSN 2654-

9050-76 dengan judul Aspek Hukum Jaminan Fidusia, dengan rumusan 

masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana aspek hukum jaminan fidusia? 

Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah Bagaimana Aspek Hukum 

Jaminan Fidusia. Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat 

diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis 

dengan jurnal tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana 

pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat 

Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya 

membahas aspek-aspek hukum jaminan fidusia. 

c. Jurnal Usril, yang dimuat dalam jurnal ilmu hukum Volume 7 Nomor 2, 

Agustus 2018, ISSN 2087-8591, dengan judul Analisis Hukum Terhadap 

Objek Jaminan Fidusia Musnah Karena Hilang Apabila Objek Jaminan 
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Ditemukan Kembali (Kajian Terhadap Objek Jaminan Yang ditemukan 

Kembali Oleh Pihak Ketiga), rumusan masalah yang ada dalam jurnal ini 

adalah bagaimana aturan yang mengatur objek jaminan fidusia musnah 

karena hilang apabila objek jaminan ditemukan kembali? 

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui 

mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal 

tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan 

penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas 

Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut hanya membahas 

aturan yang mengatur objek jaminan fidusia musnah karena hilang apabila objek 

jaminan ditemukan kembali. 

d. Tesis Sintia Habsari di Universitas Andalas Padang Tahun 2014 dengan 

judul Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Terhadap Objek Jaminan Fidusia di 

Kota Bukittinggi. 

Rumusan masalah pada saudari Sintia Habsari adalah : 

1) Bagaimana Pelaksanaan Penghapusan (roya) terhadap objek jaminan 

fidusia di Kota Bukittinggi? 

2) Apakah akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) 

terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi? 

Dengan melihat rumusan masalah saudari Sintia Habsari tersebut diatas 

terdapat kesamaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada 

Tesis saudari Sintia Habsari menitik beratkan tentang pelaksanaan roya dan akibat 

hukum, sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan penghapusan (roya) 
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jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas Mitra Dan dan akibat 

hukumnya. 

e. Jurnal Aulia Felisa, yang dimuat dalam jurnal media hukum dan peradilan, 

Volume 1 Nomor 1, Oktober 2018, ISSN 2654-8178 (online) – 2442-7829 

(print) dengan Fungsi Notaris Dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik. 

Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah : 

1) Apa Kewenangan Notaris terkait Penghapusan Jaminan Fidusia 

Elektronik? 

2) Siapa yang bertanggung gugat bilamana tidak dilakukannya 

penghapusan Jaminan Fidusia secara Elektronik? 

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui 

mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal 

tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan 

penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas 

Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut membahas peran 

notaris terkait penghapusan jaminan fidusia secara elektronik dan siapa yang 

bertanggung gugat jika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia. 

f. Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman, yang dimuat dalam 

jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendirikan Ganesha, Volume 

5 Nomor 2, Agustus 2019, ISSN 2407-4276 (online) – 2356-4164 (cetak) 

dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Debitur atas Kelalaian Kreditur 

Melakukan Roya Jaminan Fidusia. 
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Rumusan masalah pada jurnal saudari Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel 

Djoko Tarliman adalah : 

1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak 

melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas? 

2) Apa bentuk tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya 

pada jaminan fidusia yang telah lunas? 

Dengan melihat rumusan masalah Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko 

Tarliman tersebut diatas terdapat kesamaan mendasar dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Pada Jurnal Desy Sukariyanti dan Daniel Djoko Tarliman 

menitik beratkan tentang perlindungan hukum bagi debitur jika kreditur tidak 

melakukan roya dan bentuk tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan 

roya pada jaminan yang telah lunas, sedangkan penulis meneliti mengenai 

pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat 

Kitamas Mitra Dan dan akibat hukumnya. 

g. Jurnal Sriono, yang dimuat dalam jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 07 

Nomor 02, September 2019, ISSN 2620-6625 dengan Judul Tanggung 

Jawab Pemberi Fidusia Terhadap benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian 

Kredit, Dengan rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimana bentuk 

tanggung jawab pemberi jaminan fidusia jika benda jaminan fidusia dalam 

perjanjian kredit dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan 

pemegang jaminan fidusia? 

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui 

mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan jurnal 
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tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas bagaimana pelaksanaan 

penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank perkreditan Rakyat Kitamas 

Mitra Dan dan akibat hukumnya. Sementara pada jurnal tersebut membahas peran 

notaris terkait penghapusan jaminan fidusia secara elektronik dan siapa yang 

bertanggung gugat jika tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik 

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk 

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun 

arsip. 

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 

lainnya dalam masyarkat.(Sugiyono, 2012) 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi 

penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan 

sebagai berikut: 

a) Studi Dokumen (Library Research), yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan Content analysis. 

Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar 

teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam 

pembahasan masalah. 
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b) Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.Adapun 

tujuan utama daripada observasi adalah : 

1) Mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok 

manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataanya. Hal ini 

memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati 

dalam prosesnya. 

2) Mendapatkan deskripsi yang realtif lengkap mengenai kehidupan 

sosial atau salah satu aspkenya. 

3) Mengadakan eksplorasi (penjelajahan). 

c) Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan 

memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara 

sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan 

benar. 

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari 

dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau 

interview.(Soerjono, 2014) Alat-alat penelitian tersebut di atas dapat 

dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama. 

3.2.1. Jenis Data 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan 
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hakim. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara 

lain : 

1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia;  

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang 

Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan 

Pembebanan Jaminan Fidusia;  

4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik, 

b. Baham Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama 

adalah buku teks. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa 

tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. 

Selain dari buku teks peneliti juga menggunakan akta perjanjian yang dibuat oleh 

Notaris, yaitu Akta Jaminan Fidusia. 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif. 

3.2.2. Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Apabila peneliti mengetahui apa yang 

telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih siap dengan 

pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Selain melakukan studi kepustakaan, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat terkait dengan jaminan 

fidusia, guna lebih sempurnanya hasil penelitian ini. 

3.3. Metode Analisis Data 

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif. 

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. 

Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya 

telah diketahui (diyakini) dan berakhir  pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) 

yang bersifat lebih khusus. 

 

 

 

 

 

 

 


