
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada 

pemberian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan adanya suatu 

perjanjian jaminan di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit 

merupakan suatu prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian 

ikutan atau assecsoir yang artinya ada dan/atau berakhirnya suatu perjanjian 

khususnya perjanjian jaminan bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri 

(Sutarno, 2004:98) 

    Secara garis besar jaminan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni 

jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah 

jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, 

sedangkan jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memiliki 

hubungan langsung dengan benda yang dimiliki oleh debitur. Perkembangan 

perjanjian dengan jaminan dalam ruang lingkup masyarakat, jaminan yang 

sering digunakan oleh masyarakat luas yaitu jaminan kebendaan, salah satu 

bentuknya adalah jaminan fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(Yeyen Wahyuni, 2021:48) 

     Salah satu hal penting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat 

jaminan fidusia, yaitu pendaftaran jaminan fidusia kekantor pendaftaran fidusia 

untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat jaminan fidusia bertujuan 

untuk melindungi kedua belah pihak, baik kreditur (penerima fidusia) maupun 

debitur (pemberi fidusia) dari hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan saat 

proses eksekusi (Nurhangka i dan Elok Hikmawati, 2021:49) 

     Pasal 29 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui 

pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan dengan persetujuan kedua 
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belah pihak. Pasal 15 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai adanya hak eksekusi atau kekuatan 

eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan 

tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk 

melaksanakan putusan tersebut. 

     Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan 

Pasal 15 angka  2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dengan dasar itu, apabila debitur 

cidera janji, kreditur dalam hal ini sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak 

menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri 

(Laode Maskur, Ma’ruf, dan Salle, 2021:483). 

     Hak untuk menjual objek jaminan fidusia, atas kekuasaannya sendiri 

yang dimiliki kreditur merupakan salah satu ciri dari suatu perjanjian fidusia, 

yang memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan 

apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Hak menjual tersebut, 

disebut dengan istilah Parate Eksekusi. Terkait dengan parate eksekusi dalam 

konteks sita jaminan fidusia, terdapat fenomena hukum baru yang lahir dari 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Yeyen Wahyuni, 

2021:49).  

     Fenomena hukum yang dimaksud adalah bahwa Mahkamah Konstitusi 

melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menganulir Pasal 15 angka 2 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang 

frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang 

berkuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negeri 

Republik Indonesia  1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dalam hal tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan 

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan 

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 

yang berkeuatan hukum tetap (Yeyen Wahyuni, 2021:59). 

     Atas dasar itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

yang mengabulkan sebagian permohonan Aprilliana Dewi dan Suri Agung 

Purnomo dengan menyatakan ketentuan Pasal 15 angka 2 dan 3 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia inkonstitusional 

bersyarat, maka dengan sendirinya pengaturan pelaksanaan eksekusi objek 

jaminan fidusia mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah 

Pertama, berkurangnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan 

Kedua, hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan fidusia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghasilkan 

norma yang dirasa menimbulkan kerugian bagi para kolektor. Adanya 

pengaturan yang menyebutkan bahwa prosedur hukum dalam pelaksanaan 

eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

sehingga membuat profesi kolektor internal terdampak dan terancam sehingga 

tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan 

hak akan penghidupan yang layak, padahal sejatinya profesi tersebut Pemohon 

merupakan profesi yang sah (Ayu Wikha Noviyana, Dkk, 2021:690) 

     Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Maskur, Ma’ruf, dan Salle 

(2021:495) bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut adalah 

sangat lemah. Karena pada satu sisi, dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut, penentuan cidera janji sebagai syarat mendasar untuk dapat 

melaksanakan eksekusi harus atas dasar kesepakatan bersama antara pihak 

debitur dan kreditur atau melalui upaya hukum untuk menentukan adanya 

cidera janji. Disisi lain, debitur harus secara sukarela menyerahkan benda 

jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan. Hal ini membuka 

ruang bagi debitur nakal untuk tidak bersepakat terkait adanya cidera janji dan 

membuka ruang bagi debitur untuk menolak menyerahkan benda jaminan 

fidusia secara sukarela, sehingga parate eksekusi yang merupakan kekuatan 
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mendasar dari eksekusi jaminan fidusia menjadi hampir tidak dapat terlaksana. 

Bahkan berpotensi pula eksekusi hanya dapat dilakukan melalui eksekusi 

grosse akta fiat pengadilan atau bahkan harus didahului dengan pengajuan 

gugatan wanprestasi.  

     Hal demikianlah yang kemudian Pasal 15 angka 2 dan 3 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibawa ke Mahkamah 

Konstitusi untuk dilakukan uji materil terhadap Undang-Undang Dasar Negeri 

Republik Indonesia 1945. Dalam permohonan dengan nomor perkara 2/PUU-

XIX/2021 yang selanjutnya melahirkan putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, 

pemohon memaparkan berbagai kesulitan semenjak adanya putusan Nomor 

18/PUU-XVII/2019. Kesulitan dan permasalahan yang dialami pemohon 

diantaranya mengenai ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh 

karena sekalipun di perjanjian dituliskan wanprestasi, debitur tetap mengelak 

dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke 

pengadilan dan pemohon juga menganggap bahwa putusan Nomor 18/PUU-

XVII/2019 telah menghancurkan lahan profesi kolektor dan financing yang 

legal sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan pemohon.  

     Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 

menyatakan bahwa permohonan pemohon tersebut tidak beralasan menurut 

hukum sehingga Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk 

seluruhnya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menilai 

bahwa pemohon tidak memahami secara utuh substansi putusan Nomor 

18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. 

Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan atas 

kekuasaan sendiri, tapi harus mengajukan permohohnan pelaksanaan eksekusi 

kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberi keseimbangan posisi 

hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewanang-

wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam pertimbangan hukum 

selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi 

sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanya 

sebagai sebuah alternative yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada 
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kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun 

penyeraan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila 

debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela 

menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat 

dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.  

     Secara teoritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 

lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi kreditur maupun 

debitur karena putusan itu menutup celah bagi debitur nakal yang sering kali 

tidak bersepakat terkait adanya cidera janji dan menolak menyerahkan benda 

jaminan fidusia secara sukarela, sedangkan dari sisi praktikal, putusan Nomor 

2/PUU-XIX/2021 memberikan kejelasan atas sita objek jaminan fidusia yakni 

menjadi lebih mudah dan cepat daripada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 yang menimbulkan penafsiran bahwa setiap penyitaan 

objek jaminan fidusia harus selalu lewat pengadilan yang cenderung memakan 

waktu. Dengan demikian, putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 berimplikasi 

terhadap kekuatan eksekutorial objek jaminan fidusia menjadi lebih kuat karena 

kembalinya parate eksekusi yang merupakan kekuatan mendasar dari eksekusi 

jaminan fidusia dapat dengan mudah dilaksanakan. 

     Dalam konteks inilah, maka eksekusi objek jaminan fidusia pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut perlu 

mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Berdasarkan uraian pada latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“STUDI KOMPARASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/ 2019 

DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 2/PUU-

XIX/2021” 

 

B. Rumusan Masalah 
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     Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perbandingan proses eksekusi jaminan fidusia menurut putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan 

Mahkamah Kontitusi Putusan 2/PUU-XIX/2021? 

2. Bagaimana kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? 

C. Tujuan Penelitian 

     Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 

hendak dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui perbandingan proses eksekusi jaminan fidusia 

menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Putusan 2/PUU-XIX/2021.  

b. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.  

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu 

dan teori-teori hukum yang penulis dapatkan serta pelajari selama 

pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

sehingga dapat berguna sekaligus bermanfaat bagi penulis dan 

masyarakat umum. 

D. Manfaat Penelitian  

     Di dalam sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan 

kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh 

dari penulisan ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan di 

bidang hukum serta menambah wawasan bagi penulis, akademisi 

maupun masyarakat umum dalam bidang ilmu hukum. 

b. Sebagai tambahan referensi untuk peneliti yang akan datang dalam 

bidang hukum fidusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penelitian hukum ini diharapkan menambah wawasan bagi 

siapapun yang membaca penelitian ini khususnya bagi kreditur dan 

debitur termasuk penulis sendiri. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menyelesaikan permasalahan hukum jaminan fidusia. 

E. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan memperlajari satu atau 

beberapa gejala hukum (Khudzaifah dan Kelik, 2004: 7). Dengan demikian 

masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu 

penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah 

sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode atau teknik 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini dinamakan juga sebagai 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

2. Sifat Penelitian  

  Penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskiptif. Penelitian yang 

bersifat preskiptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-
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nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum. reskiptif dapat diartikan sebagai memberikan argumentasi 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan preskiptif 

atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap sebuah 

fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 

2014: 69) 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Metode pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penulisan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan 

(statue approach), yaitu meneliti perundang-undangan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.  

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

 Sumber dalam penelitian hukum dibedakan menjadi dua kategori, 

yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer   

         Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka 

yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang 

penulis gunakan adalah:  

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

2) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan 

2/PUU-XIX/2021 

b. Bahan Hukum Sekunder 

      Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti: 
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1) Buku-buku 

2) Jurnal-jurnal yang relevan dan terkait dalam penelitian ini 

3) Hasil-hasil penelitian berupa skripsi, tesis, maupun disertasi yang 

relevan dengan penelitian ini 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu 

pengumpulan data sekunder. Pengertian dari studi kepustakaan ialah 

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer maupun 

sekunder yang kemudian disesuaiakan dengan pokok bahasan yang dikaji. 

Penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi, serta pengumpulan data 

melalui internet. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 

memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh 

kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian 

yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang 

bersifat kualitatif. Penelitian hukum ini juga menggunakan teknik analisis 

hukum dengan menggunakan metode deduksi. Penginterpretasian 

dilakukan melalui premis mayor kemudian dikonklusikan menjadi premis 

minor. Hal tersebut memiliki arti bahwa analisis bahan hukum 

mengutamakan logika sehingga akan didapatkan hubungan sebab-akibat 

yang terjadi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). 

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi 

penulisan hukum, penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika 

dari penulisan hukum ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dari penulisan hukum, manfaat yang akan diperoleh dari 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan kerangka pemikiran guna 

memberikan penjelasan secara teoritik mengenai isu hukum yang 

diangkat oleh penulis, yang kemudian dijadikan dasar dalam 

menjawab rumusan masalah secara sistematis dengan berpedoman 

pada bahan-bahan hukum yang ada. Adapun tinjauan pustaka 

terdiri dari tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang 

asas kepastian hukum dan asas keadilan, tinjauan umum tentang 

jaminan fidusia, tinjauan umum tentang penyitaan dan kerangka 

pemikiran.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pokok dari penulisan hukum yang menguraikan 

jawaban mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan 

pembahasan terhadap pokok permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Rumusan permasalahan yaitu perbandingan proses 

eksekusi jaminan fidusia menurut putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUUXVII/2019 dengan Putusan Mahkamah Kontitusi 

Putusan 2/PUU-XIX/2021 dan kekuatan eksekutorial jaminan 

fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

XIX/2021 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini memuat mengenai simpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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