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MOTTO 
 
 
 
 
 

“Kami diperintahkan (oleh Allah) untuk menegakkan shalat, bersedekah, mema’afkan, dan 

menjalin hubungan persaudaraan.” 

 
(HR. Bukhari: 5522) 

 
 
 
 
 
 

“Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati(57), 

dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya(58), dan mereka yang 

tidak mempersekutukan Tuhannya(59)” 

 
(Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun, Ayat 57,58,59) 

 
 
 
 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar” 

 
 

(Al-Qur’an Surah Al-Baqarah, Ayat 153) 
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membentuk kehidupanku yang insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan 
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kebahagiaan, semua pelajaran hidup yang kalian berikan dan ajarkan dalam hidupku 

• Ayah dan Ibuku, yang telah me;ahirkan aku di dunia ini, tanpa kalian aku tidak akan 
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• Adik-Adikku tersayang yang selalu memberikanku semangat, terima kasih atas 

dukungannya. 
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ABSTRAKSI 
 

Mahendra Dewanto Sukarno, C 100070182. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan 
Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Skripsi. Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan memahami mengenai : Pertama 
prosedur perjanjian kedit, kedua mengenai pelaksanaan perlindungan pihak kreditor dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia serta akta 
Fidusia, ketiga mengenai pelaksanaan perlindungan pihak debitor dalam perjanjian kredit dengan 
jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia serta akta Fidusia 
 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan mengunakan metode pendekatan yang 
diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis emperis. Pendekatan ini mengkaji konsep 
normatif/ yuridis perlindungan hukum bagi para pihak yang ada perjanjian jaminan fidusia 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan empirisnya ditujukan terhadap 
praktik pelaksaanan perlindungan kreditor yang tertera dalam akta notaris. Dalam penelitian ini 
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Notaris H.Irawan Ahmad SH, yang terletak di Telukan 
RT02/RW06, Telukan, Grogol, Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian 
lapangan yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan 
mempelajari buku-buku, undang-undang dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif 
dengan model interaktif. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
Pertama, bahwa Prosedur perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia berpedoman dan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia, serta peraturan-peraturan sejenis lainnya. Tahapan dalam prosedur perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia adalah pertemua para pihak kreditor dan debitor, membuat perjanjian 
dengan disertai pembuatan akta notaris sebagai bukti tertulis, untuk perlidungan para pihak, 
identitas para pihak dibuat dengan jelas dalam perjanjian kredit yang diperkuat dengan akta 
fidusia yang dibuat di hadapan notaris, terakhir adalah pemeriksaan terhadap klausul-klausul 
yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kedua, Pelaksanaan perlindungan pihak kreditor dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang 
disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam 
pelaksanaan perjanjian kredit. Ketiga, Pelaksanaan perlindungan pihak Debitor dalam perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan 
dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai dasar, serta akta Notaris dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit 
Kata kunci : Akta Fidusia, perjanjian kredit, kreditor, debitor 
 

 


