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Oleh

Cindi Kartika

KSP Kopdit Mekar Sai dalam memberikan kredit mensyaratkan adanya jaminan
bagi pemberian kredit. Salah satu jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit
pada KSP Kopdit Mekar Sai adalah jaminan fidusia, Perjanjian kredit dengan
jaminan fidusia sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur
melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam
pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia yang tertuang dalam suatu perjanjian
kredit, yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi
pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan prosedur
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, akibat hukum jika debitur wanprestasi
serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif
empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan
dalam penelitian ini adalah studi pada peristiwa hukum. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka, studi dokumen serta wawancara. Kemudian analisis data dilakukan
secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur
perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai tidak
sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata karena jaminan fidusianya tidak
didaftarkan, hal ini melanggar syarat sahnya perjanjian adanya suatu sebab yang
halal. Akibat hukum yang ditimbulkan jika debitur wanprestasi antara lain
membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, terjadi pembatalan perjanjian,
peralihan risiko, dan debitur diwajibkan membayar seluruh perkara jika
diperkarakan di depan hukum. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah melalui pendaftaran jaminan
fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia hal tersebut diatur dalam Undang-undang
Nomor 42 tahun1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan perlindungan hukum
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KSP Kopdit Mekar Sai hanyalah dilindungi oleh ketentuan Pasal 1131
KUHPerdata, karena obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak
mempunyai hak preferen.
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