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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur telah 

dilakukan berbagai usaha oleh pemerintah. Salah satu usaha tersebut adalah 

meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam 

rangka pembaharuan hukum dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi 

hukum. Pembinaan dan pembaharuan hukum ini diarahkan agar dapat 

memantabkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk lebih mantab, 

sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim 

ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. 

Perkembangan yang sedemikian pesat dalam bidang ekonomi 

membutuhkan perlengkapan dalam bidang hukum. Seperti dijelaskan di atas 

dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum diantaranya 

adalah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan 

akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas 

kredit itu membutuhkan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.1  

Kegiatan perekonomian masyarakat merupakan hal yang sangat 

umum. Kegiatan tersebut pada akhirnya membutuhkan fasilitas kredit untuk 

menjalankan usahanya.  

                                                 
1 Sri Soedewi M. Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 

dan Jaminan Perorangan, BPHN Dep. Keh. 2001, hal. 1. 
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Bagi pemberi kredit untuk menjalankan usahanya. Bagi pemberi kredit akan 

dilaksanakan apabila terdapat jaminan pemberian kredit. Berdasarkan 

ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

yang berbunyi: 

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

2. Bank Umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan 

dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2 

Dari ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut 

dapat kita ambil pengertian bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko 

tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi kredit, bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.  

                                                 
2  UU No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Pasal 10. 



 3 

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberi kredit, 

maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan 

atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat 

hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu 

tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang 

sejenisnya dapat digunakan sebagai agunan berupa barang yang tidak berkaitan 

langsung dengan objek yang dibiayai, lazim dikenal dengan agunan tambahan.  

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat 

antara lain3: 

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperolah dari 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur 

c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

d. Kewajiaban Bank untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah 

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda 

kepada nasabah debitur dan pihak-pihak terafiliasi 

f. Penyelesaian sengketa. 

                                                 
3 Penejelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998, Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan. 
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Adapun pengertian jaminan menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah janka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum cara-

cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan 

jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, 

dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 

angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan 

adalah: 

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 

rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah”4 

 
Fungsi Jaminan secara yuridis kepastian hukum pelunasan hutang di 

dalam perjanjian kredit atau di dalam utang piutang atau kepastian realisasi 

suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan 

mengikat perjanjian melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam 

hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa lembaga hipotik, 

                                                 
4 Salim Hs, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 

hal. 10. 
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hak tanggungan, fiducia, gadai, sedangkan lembaga jaminan perorangan berupa 

lembaga penanggungan (borghtocht).  

Jaminan yang bersifat kebendaan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu 

jaminan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak. Lembaga jaminan 

yang berupa barang tidak bergerak atau barang tetap adalah hak tanggungan. 

Apa yang dimaksud dengan hak tanggunngan menurut pasal 1 Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu keatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

Lembaga jaminan yang berupa barang bergerak adalah Fiducia. 

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Fiducia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan behwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda.5  

Perjanjian fiducia yang dilakukan dalam bentuk tertulis 

menguntungkan kreditur, demi kepentingannya akan menuntut cara paling 

gampang untuk membuktikan adanya penyerahan tersebut terhadap debitur. 

Kemudian dalam perjanjian penyerahan hak milik secara fiducia dimuat janji-

                                                 
5 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fiducia, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hal. 54. 
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janji khusus antara debitur dan kreditur terhadap debitur ataupun terhadap ahli 

warisnya apabila debitur telah meninggal dunia.  

Kemudian dalam janji-janji yang termuat dicantumkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban kreditur serta debitur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

tersebut akan membatasi kewenangan berkuasa debitur sebagai pemilik asli 

yang meyerahkan hak milik barangnya kepada kreditur dan kreditur sebagai 

penerima penyerahan hak milik tersebut. Hal tersebut akan menguntungkan 

kreditur dari perbuatan debitur yang sewenang-wenang karena dalam lembaga 

jaminan fiducia barang jaminan masih dikuasai debitur yang memungkinkan 

debitur untuk menjaminkan lagi barangnya kepada kreditur lain. Figur hukum 

seperti itu melemahkan kedudukan penguasaan barang jaminan bagi kreditur.  

Setelah diketahui kewenangan debitur atas barang oleh kreditur 

kemudian terjadi perjanjian pengikatan jaminan secara fiducia atas kredit, 

selanjutnya debitur bertindak sebagai pemegang kuasa (houder atau detentor) 

dari kreditur untuk dan oleh karenan itu memegang dan menyimpan barang 

yang bersangkutan untuk dan atas nama kreditur. Dan atas barang jaminan 

tersebut dikenakan perbuatan yang mengakibatkan perubahan maka debitur 

selaku houder atau detentor wajib melaporkan pada kreditur. Pelaporan 

dilakukan untuk mencegah hal-hal yang merugikan bagi kreditur mengingat 

debitur masih menguasai barang jaminan secara fisik. Figur hukum yang 

demikian melemahkan kreditur dari itikad tidak baik debitur. Karena sifat 

khusus yang terdapat dalam lembaga fiducia maka menarik untuk dikaji 
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mengenai batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan oleh debitur dan 

pelaksanaan batas kewenangan tersebut. 

Dari uraian tersebut di atas maka penulis memilih judul 

PELAKSANAAN BATAS KEWENANGAN PENGUASAAN ATAS 

BARANG JAMINAN DALAM LEMBAGA FIDUCIA (Studi Pada 

Perjanjian Fiducia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali) 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan mengakibatkan 

kekaburan penelitian maka peneliti membatasi tentang masalah pelaksanaan 

batas kewenangan atau batas ketentuan yang membatasi kewenangan pemberi 

kredit atau penerima penyerahan hak milik barang jaminan yaitu bank dalam 

hal penguasaan atas barang jaminan secara fiducia serta pelaksanaan dari batas 

kewenangan penguasaan tersebut atas barang jaminan tersebut. Adapun yang 

menjadi lokasi penelitian adalah Bank Umum milik Pemerintah dengan 

berdasarkan efektifitas dan efisiensi penelitian serta pertimbangan tertentu 

maka dipilih Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali.  

 

C. Perumusan Masalah  

Masalah  adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya.6 Sehingga agar masalah itu dapat terpecahkan maka perlu 

disusun dan dirumuskan secara sistematis ke dalam bentuk masalah sehingga 

                                                 
6 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ct. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 

1991, hal. 51. 
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akan terpecahkan secara sistematis pula. Dengan pemecahan sistematis akan 

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap 

masalah yang akan diteliti sehingga penelitian mencapai pada tujuan. 

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang masalah, dan alasan pemilihan 

judul maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penjaminan atau pembebanan barang jaminan 

dengan menggunakan lembaga jaminan Fiducia? 

2. Bagaimanakah pengaturan batas kewenangan penguasaan atas barang 

jaminan dalam lembaga fiducia? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan dari batas kewenangan pengusaan atas barang 

jaminan dalam lembaga fiducia di BRI Cabang Boyolali? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu karena tujuan akan 

memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 

dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui proses penjaminan atau pembebanan barang jaminan 

dengan menggunakan lembaga jaminan fiducia 

2. Untuk mengetahui pengaturan batas kewenangan penguasaan atas barang 

jaminan dalam lembaga fiducia 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan batas kewenangan 

penguasaan atas barang jaminan dalam lembaga fiducia di BRI Cabang 

Boyolali. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah referensi penelitian di bidang hukum khususnya 

hukum jaminan secara fiducia di tingkat mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan lembaga 

jaminan fiducia di dalam masyarakat sehingga mendorong pemikiran lebih 

lanjut mengenai lembaga jaminan fiducia bagi sarjana hukum serta 

menambah wawasan ilmu hukum dalam prakteknya. 

 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian supaya dapat menghasilkan data-data yang valid dan 

akurat tidak meragukan haruslah dilakukan secara teratur dan sistematis 

sehingga penentuan metode yang akan dipakai dalam menentukan penelitian 

merupakan suatu langkah awal dari proses penelitian. Metode menurut Drs. 

Winarno Surachmad yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam penyelidikan 

guna mencapai suatu tujuan.7 

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

melakukan penelitian dan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode sarana dan pedoman yaitu sebagai berikut: 

                                                 
7 Winarno Surachmad, Pengertian Metodologi dan Teknik Research, Transito, Bandung, 

1974. hal. 53.  
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1. Metode Pendekatan 

Dalam usaha memahami, memaparkan dan menjelaskan masalah-

masalah yang disebutkan di atas, maka penulis menggunakan metode 

yuridis empiris. Menurut Soeryono Soekamto metode yuridis empiris ialah 

metode yang mempunyai arti bahwa dalam pembahasan masalah 

membandingkan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat 

dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat-pendapat 

para sarjana yang banyak menunjang dan berkaitan dengan masalah 

jaminan fiducia.8  

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk jenis penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang memaksudkan memberikan data seteliti 

mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya.9 

Dipakainya jenis penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan batas 

kewenangan penguasaan atas barang jaminan dalam lembaga jaminan 

fiducia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali.  

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

1) Data Primer 

                                                 
8 Soeryono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1986, hal. 75. 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10. 
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung 

dari responden. 

2) Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip 

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

b. Sumber data  

1) Sumber Data Primer 

Yaitu meliputi pihak-pihak yang mengetahui mengenai lembaga 

fiducia, batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan dalam 

lembaga jaminan fiducia dan pelaksanaannya. 

2) Sumber Data Sekunder 

Yaitu meliputi seluruh sumber daya yang mendukung data primer. 

Misalnya buku-buku, arsip-arsip, surat kabar, maupun dokumen.  

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen, arsip-

arsip, literatur, kemudian dicatat dan dipelajari. 

b. Pengamatan atau observasi 

Yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mengetahui 

keadaan yang sesungguhnya dari obyek yang diteliti guna 

mendapatkan data sebanyak-banyaknya untuk dibahas kemudian 

ditulis secara sistematis. 

c. Wawancara 
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Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab sehingga 

memberi kemungkinan kepada peneliti untuk mengadakan komunikasi 

atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang secara 

langsung mempunyai kompetensi menguasai permasalahan yang 

diteliti. Dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 

pedoman wawancara berstruktur maupun tidak berstruktur. 

 
5. Teknik Analisis Data 

Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, maka 

analisa kualitatif dengan model interaktif (Interactive mode of Analysis). 

Dengan demikian data yang terkumpul akan dianalisa melalui tahap 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan yang akan terjadi 

berulang-ulang, berputar-putar dan saling melengkapi antara masing-

masing komponen analisa, menjadi proses siklus, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Yaitu proses mengolah temuan data, seleksi data, pemfokusan data, 

penyederhanaan data, dan abstrak data dari fielnote. Proses ini 

berlangsung terus menerus dari sejak pemilihan kasus, pembuatan 

kerangka konsepsual, penyusunan daftar pertanyaan, hingga penentuan 

cara pengumpulan data.10 

b. Sajian Data 

                                                 
10 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Makalah Diktat Penelitian Hukum 

Kelompok Studi dan Penelitian, Principium, Surakarta, 1993, hal. 12.  
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Yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilaksanakan.11 

c. Penarikan Kesimpulan Verifikasi 

Yaitu kegiatan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah 

diolah dan disaji. Dalam kesimpulan akhir ini masih bersifat terbuka. 

Artinya terhadap kesimpulan masih memungkinkan dilakukan 

verifikasi atau pengulangan secara cepat dari pengolah data awal.12 

Terhadap ketiga kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang kali sehingga 

mencapai suatu kesimpulan yang diinginkan. Proses reduksi, sajian data, 

dan penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Skema: Metode Analisis Interaktif13 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh maka peneliti 

telah mempersiapkan rancangan sistematika skripsi sebagai berikut: 

                                                 
11 H.B. Sutopo, Ibid., hal. 12. 
12 H.B. Sutopo, Ibid., hal. 13. 
13 H.B. Sutopo, Ibid., hal. 15 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
Verifikasi 

Reduksi Data Sajian Data 
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