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PENDAHULUAN 

Dalam pe111b::rngu11a11 misional melelakknn tlasar· dasar bagi pc1juangan 

pembangunan bangsa d<tlam mewujudkan masyarak;:u untuk pcningkatan 

ckonomi dan se11ap bidang pada umumnya. Maka pcrlu atlan)a pola dasar 

pcmbangunan nasional > nng menggariskan apa rujuan pcmbangunan. serta 

landasan hukum b;igi rcrsdcnggaranya kegiaian pemba11gunan itu scndiri. 

Hukum ndalah sumu proses yang terus-mcncrus mcmpcrbaharui 

dirinya secara langsung olch masyarakat ata�l melalui penguasa, untuk 

pcrbuamn dan tingk1h luku anggota-anggotanya dalam hubungan untuk 

menjadi dasar mcmelih<1r,1 ketertiban, kcadilan dan kcsejahtcruan. 

Suatu hal ) ang sang.at mcndasar dalam pelaksannan pembangunan 

adalah terscdian) a pen11odalan. Pcrmodalan tidaklah d1tlaparkan sctlemikian 

tctapi dibutuhkan sarann-sarana lain termasuk halnya mclcrakkan kcbcradaan 

lcmbaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat pemodul itu scndiri yang salal1 

'atunya adalah lidusia. 

Politik hukum pcmcrinlah mcnghendaki terwujudnya hukum nasional 

sccara menycluruh mcliputi �emua bidang-bidang hukum. mt:nuju kc arah 

modemisasi hukum. unifiknsi hukum dan kodifikasi hukum. )airu tcrwujudnya 

hukurn yang modern yang bcr.;ifat lerbuka dan mampu untuk menampung 

perkemb:ingan hukum ,i.ang tumbuh. serta memenuhi kcbutuhan masynraknt 
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dan mwiunjang perl..cmbangan ekonomi. berlakun) a sua1u bidanu hukum 

umuk seluruh golongan \\,trga ncgara Indonesia dan 1cr11 ujudnya hukum yang 

lertulis. 

Dalam rangka pcmbinaan hukum nasional yang dcmikian suatu bidang 

hukum yang mcmima perhutian yang serius. dalam pcmbinaan hukum di 

antaranya ialah lembaga jaminan dengan fidusia. karena perkembangan 

ekonomi dan perkcmbangan pcrdagangan akan diikuti olch pcrkembangan 

kebutuhan ak.in krcdi1. d•m pemberian kredit ini memcrlukan jam inan demi 

keamanan pemberian krcdit terscbul. Maka oisini bctupa dipcrlukannya 

.jaminan berdasarka11 kcpcrcayaan, yang tiada lain aclalah jaminan secara 

lidusia. 

Lembaga jami11a11 fidusia mcmungkinkan para pcmbcri fidusia untuk 

menguasai benda yang dijaminkannya. untuk melakukan kegiatan usaha yang 

dibiayai dari pinjaman (kredit) ll) a. 

Menu11.1t Undang-Undang No. 42 Tahun l 999 tcmang Jaminan Fidusia 

maka salah sa1u pcmbcbnnan akta jam inan lldusia adalah harus clibual dcngan 

akta notaris, dan dibuar dalnm bentuk grosse akta. 

A. Pengl'1'1ian dan 1>c11t'ga�nn .ludul 

Skripsi ini hcdmlul .. . laminan Fidui.ia Yang Oibuat l>cngan Groi.se 

,\kte (Studi ¥.;1sus di Kantor 'otnris Nurdcli:l Tutu roly, SH.) " 
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SE:bagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmi<1h harus dibcri judul, 

karena i a  dapat mcnggamharkan apa yang menjadi intisari karangnn atau karya 

ilmiah dimaksud. 

Untuk 111cngct11hui pcngcrtian judul skripsi ini lcbih mcndalam, di 

bawah mi penulis akan mcnguraikan kaitaanya dcngan ju<lul skripsi ini. 

yaitu : 

Jaminan diartikan schagai horoh 1 

Fidusia mcnurn1 p;1sal I 11)-at (I) Uu No. 42 I ahun 1999 adalah pcngalihan 

hak kepemilik;1n suatu bcmla alas dasar kepcrcayaan dcngan kctcntuan 

bahwa benda yang hak kepemilikannya dinlihkan tcrscb11t tctap dalam 

penguasaan pem i I ik bcndn. 2 

Yang dibuat dcngan grossc akta adalah dia11ikan dimana kescp11katan para 

pihak 1erseb1n dibuat dalam suatu akta d i  depan notaris dan akta terscbut 

adalah akt<i pengaku:m hu1ang dcngan memakai lcmbaga jaminan fidusia. 

dan akta tersebut mcmuat suatu grosse akta yang ditujukan bagi 

pelaksanaan eksckusi jnm in an lidusia debitur. 

Studi Kasus d1 K;1111nr Noatris Nurdelia Tutupoly, SI I. adalnh mcrupakan 

lokasi pcnel itian p.:nuhs. 

J.C.T Simornngkil Rud) T. En' in. J.T. Pras<"l) o. Ka11111s Jl11k11111. 
Ak�ara Barn. Jak;1rta. 1983. hal 89. 

� U11rla11g-U11tft111g RI No. 42 Ta/11111 1999 Temt111g Jumi/1(111 Fitfusiu. 
Dihimpun 01..:'1 H.idi Sctia funggal. llnrvarindo, �000. hal. J. 
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