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MOTTO

ْوَاِنْ كَانَ ُذوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ٰ وَاَنْ تَصَدََّقُوْا خَيْرٌ لََّكُمْ اِنْ كُنْتُم
َتَعْ َل ُموْن
Artinya :”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. AlBaqarah :280)
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ABSTRAK
Nama: Elas Annra Dermawan, NIM : 102170139. Judul : Tidnak Pidana
Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan
Berspektif Hukum Islam
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana Tindak Pidana
dari Penarikan Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector Menurut Pasal 368
KUHP dan Perspektif Hukum Islam
Skripsi ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Penarikan Paksa yang dilakukan Debtcollector terhadap Obyek Fidusia
meurut Hukum Positif diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat 1 secara jelas
menjelaskan barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan
dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa
seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu
atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau
menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara
sampai 9 tahun
2. Penarikan Paksa yang dilakukan Debtcollector terhadap Obyek Fidusia
menurut Hukum Islam merupakan Tindak Pidana Jarimah Hirabah
termasuk salah satu dari Jarimah Hudud, sanksi dan perbuatan sudah
dijelaskan di dalam Al-Qur´an. Namun apabila sudah dimaafkan oleh
korban menurut Imam Syafi´i pelaku dapat diberikan sanksi sesuai
dengan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penarikan Paksa, Obyek Fidusia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Saat ini, dalam praktik lembaga pembiayaan ( leasing ), sering terjadi
kasus dimana ada debitur yang menunggak pembayaran pinjaman kredit
motor hingga beberapa bulan, tidak jarang terjadi penagihan benda Obyek
Fidusia secara paksa oleh debtcollector.
Polres Kediri Kota Kediri, Jawa Timur akan menyapu para debt
collector yang menarik kendaraan kredit Obyek Fidusia di jalanan. Polisi
menilai tindakan mereka tidak memiliki dasar hukum dan mengancam
masyarakat. Kasubag Humas Polres Kediri Wakil Kompol Siswandi
mengatakan aksi koboi menarik mobil atau motor kredit di jalanan secara
paksa yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan ini mulai memiliki
pandangan yang berbebeda dikalangan masyarakat. Awalnya, mereka
membantu proses pencairan pinjaman, tapi sekarang mereka lebih terlihat
seperti penjahat yang merampas kendaraan. “Ada beberapa korban yang
melapor ke polisi,” kata Siswandi Tempo. kemarin mereka sebagian besar
menjadi korban

penarikan

paksa kendaraan mereka ke jalan raya oleh debt collector. Hanya karena
keterlambatan pembayaran cicilan. Tidak jarang sebagian dari debt collector
ini melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.1

1

Tempo.co, Polisi Kediri Sweeping Penagih Hutang Jalanan, https://nasional.tempo.co/,
Diakses pada tanggal 12 April 2019
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Dari uraian kasus di atas, terlihat bahwa pelaksanaan eksekusi secara
paksa terhadap Obyek Fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor atau mobil
sangat meresahkan masyarakat yang sebagian besar menjadi nasabah / debitur
dari perusahaan pembiayaan.
Jaminan fidusia yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat akan
mengakibatkan dampak hukum yang berisiko. Bahwa kreditur dapat
menggunakan hak penegakannya eksekusinya karena dianggap sepihak dan
dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan kreditur. Ini mungkin kasus di
mana kreditur melakukan eksekusi secara sepihak, meskipun jelas bahwa
barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Meskipun
beberapa dari barang-barang ini adalah milik kreditur yang bersedia untuk
menegakkan eksekusi tetapi tidak terdaftar di kantor Fidusia. Bahkan
pengenaan berbagai pasal bisa saja terjadi, mengingat masalah eksekusi
bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan jaminan hukum dan dukungan
hukum dari aparat. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sama antara
kreditour dan debitur.2
Selama ini, banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pembiayaan yang
mengeksekusi Obyek Fidusia yang tidak terdaftar. Selama ini, perusahaan
pembiayaan percaya bahwa perbuatan demikian aman saja. Menurut penulis,
hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat.
Berdasarkan KUHP, Pasal. 368 ayat 1 Barangsiapa, dengan maksud
untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum
2
M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ( Jakarta : Sinar
Grafika, 2006 ), hal. 77.

2
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memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau
orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan
piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun.
Menurut Pasal yang disebutkan di atas. 368 KUHP, dapat disimpulkan
bahwa tindakan debt collector adalah illegal atau bentuk dari perbuatan
melawan hukum. Kita juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010 / 2012 "Perusahaan
Pembiayaan dilarang menarik obyek fidusia berupa kendaraan bermotor jika
belum menerbitkan surat sertifikat fidusia dan belum menyerahkannya
kepada Perusahaan Pembiayaan.
Sejalan dengan etika bisnis Islam, bagi yang tidak mampu membayar
utangnya secara bertahap atau tunai ( cash ), Islam menganjurkan agar orang
yang berhitang itu dibebaskan dari hutangnnya. Jika orang tersebut benarbenar dalam keadaan darurat, karena dalam Islam dianjurkan agar kepada
peminjam yang jatuh miskin (bangkrut) akibat pinjaman dan hutangnya itu
harus dihapuskan, adapun langkah langkah penyelesaian seseorang yang
behutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya dalam pandangan
Islam, pertama diberi jeda waktu pelunasan, kemudian pada saat jeda waktu
pelunasan ternyata belum dapat melunas, berikanlah permohonan maaf
kepadanya dan anggab hutang tersebut menjadi Shadaqah.3

3

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010 ), hlm.

301.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menarik kendaraan motor
atau mobil kredit dengan cara yang yang tidak baik atau secara paksa adalah
suatu bentuk perbuatan melawan hukum, baik Hukum Positif ataupun Hukum
Islam
Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di
atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan.
Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi
dengan judul “TINDAK PIDANA PENARIKAN PAKSA OBYEK
FIDUSIA OLEH DEBTCOLLECTOR MENURUT PASAL 368 KUHP
DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

tersebut,

maka

peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana status Penagih Hutang ( Debtcollector ) dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Tindak Pidana terhadap Penarikan paksa Obyek Fidusia Oleh
Debtcollector menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam ?
3. Apa perbedaan dan persamaan Tindak Pidana Penarikan paksa Obyek
Fidusia menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Positif ?
C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian
1.

Tujuan penelitian
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang
hendak di capai oleh peneliti.sedangkan tujuannya sendiri merupakan

4

5

sejumlah keadaan yang ingin di capai.adapun tujuan penelitian yang di
lakukan dalam rangka penulisan Proposal Skripsi ini adalah:
a. Untuk megetahui bagaimana Status Hukum bagi Penagih Hutang (
Debtcollector ) menurut Perspektif Islam dan Hukum Positif.
b. Untuk mengetahui apa Sanksi Pidana terhadap pelaku penarikan
paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP
dan Perspektif Hukum Islam
c. Untuk mengetahu apa persamaan dan perbedaan tindak pidana
penarikan paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector menurut Pasal 368
KUHP dan Perspektif Hukum Islam
2. Kegunaan penelitian
A. Secara Teoritis
Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca
pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan Tindak
Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debtcollector
Menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam.
B. Secara Akademis
a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca
khususnya

dan masyarakat

5

luas pada

umumnya

agar
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mengetahui tentang Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek
Fidusia Oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan
Perspektif Hukum Islam.
D. Kerangka teori
Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk
melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada
judul proposal dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan
penelitian lebih fokus dan lebih baik.Teori yang digunakan penulis dalam
kerangka teoritis ini adalah :
1. Teori Pemidanaan
Penggunaan istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana
yang merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang
dinyatakan bersalah dalam

melakukan perbuatan pidana.Sudarto

memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu.Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana
sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.4
Teori pemidanaan secara umum terbagi menjadi 3 yang di kenal
dalm system hukum erofa kontineltal yaitu :
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

4

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 186.
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Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik
masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi
korban.Pendekatan teori absolut meletakan gagasannya tentang hak
untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang
bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima
hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
Van Bemmelen mengungkapkan pendapat bahawa untuk
memenuhi keinginan pembalasan tetap ailah hal yang penting dalam
penerapan hukuman agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan salah
satunya menghakimi sendiri, hanya penderitaan yang diakibatkan oleh
suatu sanksi pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling
sempit.Beratnya sanksi juga tida kboleh melebihi kesalahan terdakwa
bahkan dengan alasan prevensi umum sekalipun.5
b. Teori Relatif
Secara prinsip teori ini mengajarkan bahw penjatuhan pidana dan
pelaksanaanya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah
terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa
mendatang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari
kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah
dilakukan terpidana maupun lainnya.

5

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana…hlm. 186.
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Menurut Romli Atmasasmita, teori relatif sebenarnya bertolak
dari 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention),
penangkalan (detterance), dan pembinaan (reformation).6
c. Teori Gabungan
Teori gabungan merupan gabungan dari beberpa teori, teori ini
memandang tujuan dari pemidanaan bersifat plural, penggabungan
antara prinsip relatif dan retributif kedalam satukesatuan. Teori ini
memiliki ciri bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung
retributif selagi pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam
menjawab tindakan yang dianggap salah. Sedangkan utilitariannya
terletak pada ide bahwa tujuan dari kritik moral adalah perubahan
perilaku terpidana.7
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti beberapa literature terdahulu
maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang memiliki
relevansi dengan peneliti tulisn. Adapun sebagai berikut.
1. Skripsi oleh Raudhah Hayatun Nufus.8 dengan judul “ Tinjauan Hukum,
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana fidusia
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.
Sus/2015/PN.Smn Di PN Sleman Penelitian ini membahas tentang Sanksi

6
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung :
Mandar Maju, 1995), hlm. 84.
7
Muladi dan Barda Nawawi Arief.Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung : Alumni,
1992), hlm. 20.
8
Raudhah Hayatun Nufus, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

8
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Pidana Pelaku Tindak Pidana Fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor : 330/Pìd. Sus/2015/PN Smn. Dengan kesimpulan
bahwa Sanksi Hukum yang terapkan oleh Pengadilan Negeri Sleman
sudah sesuai dengan aturan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam.
2. Skripsi oleh Aninda Adistyana Dewi 9 dengan judul “Akibat Hukum
Perampasan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep
Rahn ( Gadai ) dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fiidusia” Penelitian ini membahas tentang akibat hukum dari
perampasan obyek jaminan fidusia oleh Negara dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif. Dengan kesimpulan bahwa akibat hukum yang
terjadi dari perampasan tersebut membuat terhapusnya perjanjian
Fidusia.
Sedangkan skripsi penulis berbeda dengan skripsi diatas, skripsi ini
membahas tentang Bagaimana Tindak Pidana Terhadap Penarikan Paksa
Obyek Fidusia oleh Debbcollector menurut Pasal 368 KUHP dan
Perspektif Hukum Islam.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang
mana pada penelitian ini mengkaji dokumen (kepustakaan), yakni
menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

9

Aninda Adistyana Dewi, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim, Malang (2017)
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undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa
pendapat para ahli.10
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian skripsi adalah paradigma
penelitian yang digunakan. Dalam hal ini pendekatan yang di pakai
dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif berdasarkan
jenis penelitian yang sudah ditentukan.11
3. Jenis dan sumber data
a. Jenis Data
Penelitian Yuridis Normatif ini menggunakan jenis data
pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang
berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang
berasal dari sumber primer seperti buku kerja, laporan penelitian,
laporan teknis, majalah, disertasi, tesis, paten dan lainlain.
Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder bisa berupa
indeks, bibliografi penerbitan pemerintah atau bahan acuan
lainnya.12
b. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data
dapat diperoleh, sumber data dalam penelitian yuridis normatif
hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah
10

Masruhan. Metode Penelitian hukum, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

hlm.197
11
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum, (Jambi : Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN STS Jambi, 2020), hlm. 44.
12
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum…hlm. 48.
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data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung
atau melalui sumber perantara.13
5. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang di terapkan pada penelitian
yuridis normatif yang dilakukan oleh penulis secara esensial
merupakan aktivitas penulis dalam mengadakan penelitian untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan
informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik yang
dipergunakan oleh penulis dalam pengumpulan data tersebut adalah
teknik studi dokumentasi dan studi literatur.
Teknik dokumentasi dan literatur ialah teknik yang
digunakan penulis untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.
Teknik dokumentasi dan literature ini digunakan oleh penulis untuk
memperoleh

data-data

dan

informasi

serta

pengetahuan

keperpustakaan yang berkaitan dengan materi Tindak Pidana
Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh Debbcollector Menurut Pasal
368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam.14
6. Teknik analisi data
Pada Penelitian yuridis normatif ini teknik analisis data
yang digunakan adalah content analysis, yaitu sebuah teknik yang
13
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, ( Jakarta: PT Asdi
Mahasatya, 2006 ). hlm 87.
14
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum…hlm. 52.
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digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur
secara komprehensif dan mendalam.15
7. Sistematika penulisan
Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antar bab
nya ada yang terdiri dari bab. Masing-masing bab membahas
permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab
dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara
mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini
menyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan
sebagai berikut :
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian dan
sistematika penulisan.
Bab kedua,

membahas tentang tinjauan umum mengenai

Fidusia.
Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum mengenai
Debtcollector ( Penagih Hutang )
Bab keempat, menguraikan pembahasan mengenai Analisis
perbandingan hukum terhadap Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek
Fidusia menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam

15

Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

hlm. 73
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Bab kelima, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari
bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis
memberikan saran sebagai releksi bagi semua pihak baik yang terlibat
secara langsung maupun secara tidak langsung.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA FIDUSIA
A. Pengertian Fidusia
Fidusia menurut Bahasa diambil dari istilah Romawi fides yang
berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal
dalam bahasa Indonesia. Begitupulah istilah ini digunakan dalam UndangUndang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi
Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare eigendom
overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan,
sedangkan dalam istilah bahasa Inggris fiduciary transfer of ownership.
Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas
dasar

kepercayaan

dengan

ketentuan

bahwa

benda

yang

hak

kepemilikkannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.16
Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak
baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehungan dengan utang-piutang
antara debitor dan kreditor. Jaminan fidusia diberikan oleh debitor kepada
kreditor untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini
memberikan kedudukan yang diutamakan privilage kepada penerima fidusia
terhadap kreditor lainya.17
Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap,
yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

16

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengertian Fidusia.
Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.
283.
17
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Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument
yang disebut dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama harus berupa akta
notaris, kedua harus dibuat dalam bahasa Indonesia, ketiga harus berisikan
sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
a. Identitas para pihak,
b. Harus dicantumkan hari, tanggal, dan mengenai waktu (jam) pembuatan
akta fidusia,
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia,
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni
tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikkanya. Jika
bendanya selalu berubah-ubah, seperti benda dalam persediaan
(inventory) haruslah disebutkan tentang jenis, merk, dan kualitas dari
benda tersebut,
e. Beberapa nilai dari jaminan,
f. Beberapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.18
Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris
tentang jaminan fidusia, perlu diberikan penegasan tentang hutang yang
pelunasanya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 UU Jaminan
Fidusia, hutang yang pelunasanya dijamin dengan jaminan fidusia dapat
berupa :

18

Faty Nasyi‟ah dan Azna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah Terhadap
Penyitaan Jaminan Fidusia, , De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2, (Malang, Fakultas
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2012), hlm. 149.
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1. Hutang yang telah ada,
2. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang diperjanjikan dalam
jumlah tertentu.
3. Hutang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu
prestasi.19
Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, terlebih dahulu
harus melalui notaris untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Akta notaris
tersebut bersifat partij akte yaitu akta yang dibuat “dihadapan” (ten
overstaan) Notaris antara kreditor dan debitor. Artinya bahwa dalam
memperoleh akta jaminan fidusia secara notariil harus dihadiri kedua pihak
yaitu pihak kreditor (penerima fidusia) dan pihak debitor (pemberi fidusia).
Hal ini diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
fidusia dan Biaya Pendaftaran fidusia.
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris disebutkan bahwa didalam proses pembuatan suatu akta harus
“dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi,
dibacakan saat itu juga oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi
tersebut, dan masingmasing pihak diberikan salinan akta tersebut”.
Dalam Undang-undang jaminan fidusia, secara implicit ditentukan
bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

19

Faty Nasyi‟ah dan Azna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah Terhadap
Penyitaan Jaminan Fidusia, , De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol-4 No 2… hlm. 150
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didaftarkan. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftaran ini
mencangkup benda, baik yang berada didalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus
merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainya. Tempat pendaftaran
atau lembaga pendaftaran jaminan fidusia adalah Kantor Pendaftaran
Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman (Pasal
12 Undang-undang Jaminan Fidusia).20
Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan, KPF menerbitkan
dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
jaminan fidusia. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia tersebut, maka
kepadanya diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan
Fidusia”.
B. Pengertian Fidusia dalam Hukum Islam
Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab rahn, rahn yang
secara etimologi memiliki arti tetap atau continue ini memiliki banyak
definisi yang lainya. Rahn juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti
terdapat dalam

20

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung. PT. Citra Aditya, 2000), hlm. 175.
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AlQur’an surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi :

ُُّرَهِينَةٌكَسبَتْبِمَانَفْسٍكُل
Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah
diperbuatnya,(Q.S. Al-Muddatstir:38).
Kata rahinah disini diartikan tertahan,21 sebagaimana kita ketahui
barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitor. Sedangkan dalam
kamus istilah keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia Direktorat
Perbankan Syariah mengartikan rahn adalah penyerahan barang sebagai
jaminan untuk mendapatkan hutang.22
Rahn atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam
terminologi fiqh secara umum yaitu menahan suatu hak yang memungkinkan
dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat
atau jaminan terpenuhinya hak.23
Sedangkan syarat-syarat rahn para ulama fiqh menyusunya sesuai
dengan rukun rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat rahn adalah :24
1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (rahin dan murtahin) adalah
cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur
ulama adalah orang yang telah baliqh dan berakal. Sedangkan menurut
ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan
baliqh, tetapi cukup berakal saja.
21

Hadi, Muhammad Solikhul, Pengadaian Syariah, (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003),

hlm. 3
22

Antonio, Muhammad Syafi´I, Bank Syari´ah, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm. 110
Wahbah Al-Zuhaili,Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa
hulul, (Beirut: Dar Al-Mu‟ashirah, 2002), hlm. 82
24
Syafi´I, Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 164
23
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2. Syarat yang terkait dengan shighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam
akad itu rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu syarat yang
dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya rahn, pihak pemberi hutang minta
agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan hutang (marhun bih) :
a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi
hutang.
b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
c. Hutang tersebut jelas dan tertentu.
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (marhun).
Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat
menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang
dirahn-kan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan
uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang
terakhir (kesempurnaan ar-rahn) oleh para ulama disebut sebagai qabdh almarhun (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting
karena Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan “fa rihanun
magbudhah” yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai oleh hukum.
Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau
hutang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam
penguasaan
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(pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada
murtahin.25 Dalam Rahn Tasjily barang yang digunakan untuk jaminan lebih
dikhususkan kepada barang bergerak.
Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini
adalah agar cara dalam menjalankan transaksi Rahn Tasjily sesuai dengan
prinsipprinsip syariah, maka dibuatlah fatwa tentang Rahn Tasjily No
:68/DSNMUI/III2008. Prinsip-prinsip syariah itu juga antara lain adalah tidak
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Riba,
b. Gharar atau ketidakjelasan
c. Dharar atau merugikan/menzalimi pihak lain
d. Jahala atau tidak transparan.26
Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily antara lain
adalah:27

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (Q.S Al-Baqarah 283).
25

Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.
Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2. (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group,2006), hlm. 186.
27
Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008
26
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Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari Aisyah r.a. yang artinya sebagai
berikut :
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang
dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadany.
(HR Al-Bukhari dan Muslim).
Hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya :
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya (HR.
Nabi riwayat Syafi’i, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
Setelah menimbang melalui dasar hukum Islam yang telah ada,
fatwa DSN-MUI akhirnya memutuskan untuk membolehkan Rahn Tasjily
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin;
b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan
atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke
murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi
hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik
melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
c. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi
barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi
hutangnya;
d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran
sesuai dengan kesepakatan;

21

22

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang
marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung
oleh rahin;
f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh
dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada
pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah;
h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin.
Untuk ketentuan yang pertama setelah rahin hanya menyerahkan
bukti kepemilikan barang sebagai marhun kepada murtahin, karena marhun
disini berupa barang bergerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti kepemilikan
tersebut

diserah-terimakan

bukan

berarti

serta–merta

memindahkan

kepemilikan marhun tersebut kepada murtahin, melainkan apabila terjadi
wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa
atau dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai
dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam lelang adalah sesuai dengan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
C. Proses Terjadinya Fidusia
Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, Jaminan fidusia
terjadi melalui 2 tahapan :
a. Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
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prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.
Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan
fidusia kurangnya memuat :
1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek JaminanFidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
b. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
Walaupun benda yang dijaminkan fidusia berada di luar wilayah republik
Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran
fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima
fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran
jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat :
1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal,nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris
yang membuat akta Jaminan Fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
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D. Macam – Macam Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala
sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun
tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang
bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotek (Pasal 1 angka 4).28
Selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia,
juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan
Fidusia. Ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan
dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi
milik pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, termasuk
piutang, yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian
Jaminan Fidusia tersendiri.
Dimungkinkannya pembebanan Jaminan Fidusia atas benda yang
diperoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan
pengadaan atau pembelian persediaan bahan baku, bahan penolong dan
benda jadi.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Jaminan
Fidusia, maka obyek Jaminan Fidusia dapat meliputi :
1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;.
28

Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesian,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm, 269.
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2. Benda bergerak berwujud.
Contohnya: kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda
motor dan lain-lain; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada
tanah/bangunan pabrik; perhiasan; alat inventaris kantor; kapal laut
berukuran dibawah 20m³; perkakas rumah tangga seperti tv,
tape,kulkas, mebel, dan lain-lain; alat-alat pertanian; dan lain
sebagainya.
3. Barang bergerak tidak berwujud
Contohnya: wesel; sertifikat deposito; saham; obligasi; deposito
berjangka; dan lain sebagainya.29
4. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak
berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Undang-Undang

Pokok

Agraria

menganut

asasHorizontscheiding

(asas pemisahan horizontal), sehingga dapat terjadi bahwa pemilik tanah
belum tentu (bukan) menjadi pemilik bangunan yang ada diatasnya.
Seorang pemilik tanah yang bukan pemilik bangunan yang ada diatasnya,
dapat menggunakan tanah tersebut dengan Hak Tanggungan. Tentu saja
supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, dengan seizin pemilik
banguanan yang ada diatasnya.

29

http://www.duniakontraktor.com/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/.htmlDi akses
pada tanggal 21 Maret 2016
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Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan
Pemukiman, yang menyatakan bahwa benda tidak bergerak secara juridis
dpaat dijadikan objek jaminan fidusia dengan syarat pemilik benda tidak
bergerak tersebut bukanlah pemilik sah atas benda tersebut.
Terkait dengan uraian diatas, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi; ”Kreditur adalah pihak
yang berpiutang dalam satu hubungan utang-piutang tertentu”
Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
HakTanggungan yang berbunyi :
1. Hutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa
utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu
atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi

Hak

Tanggungan

diajukan dapat ditentukanberdasarkan perjanjian utang-piutang atau
perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang
bersangkutan.
2. Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu
hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari
beberapa hubungan hukum.

Didalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa yang dapat dijadikan
jaminan fidusia adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta
benda berwujud maupun yang tidak berwujud yang tetap berada dalam
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penguasaan pemberi fidusia. Apabila objek Jaminan Fidusia di daftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan yang di atur dalam pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa
pembebanan Objek Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris, yang
kemudian di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Atas pendaftaran objek jaminan fidusia maka penerima Fidusia akan
menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam pasal 15 ayat (2) UndangUndang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.
Apabila debitor cidera janji kreditor mempunyai hak untuk melakukan
eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yaitu dengan melakukan
pengambilan dan menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
Subyek dari jaminan fidusia adalah “mereka yang dapat mengikatkan diri
dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai
pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima
fidusia”.30 Pemberi fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi pemilik
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”.31 Sedangkan penerima fidusia
adalah “orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”.32

30

.Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia ( Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2016
), hlm, 118
31
.Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia,..hlm, 118
32
.Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia,..hlm, 118
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E. Dasar Hukum Jaminan Fidusia
Semula pengaturan jaminan fidusia tidak dalam bentuk UndangUndang, tetapi tumbuh dan berkembang melalui yurisprudensi-yurisprudensi.
Di Belanda demikian pula, Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda juga tidak
mengatur mengenai fidusia ini, Dengan sendirinya Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata juga tidak mengatur lembaga fidusia. Untuk pertama kali nya
tahun 1985, eksistensi lembaga fidusia diakui melalui undang-undang, yaitu
dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. UndangUndang ini mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat
dijadikan jaminan uatang yang dapat dibebani lembaga fidusia, Kemudian
Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang
juga memberikan kemungkinan terhadap rumah-rumah yang dibangun diatas
tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang dibebabni dengan jaminan fidusia.33
Dilihat dari yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang
menjadi dasar hukum fidusia adalah;
1. Arrest Hoge Raad 1929, tentang Bierbrouwerij Arrest ( negeri Belanda)
2. Arrest Hoggerechtshof tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.34
Maka, untuk menampung kebutuhan masyarajat luas, sehingga dapat
menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak
yang berkepentingan, maka diatur ketentuan hukum yang jelas dan lengkap
mengenai Jaminan fidusia serta lembaga fidusia dalam suatu undang-umdang
33

. Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011 ),hlm, 280
. H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004 ), Hlm. 60
34
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yaitu, dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(selanjtnya disebut UUJF), yang mulai berlaku pada tanggal 30 September
1999. Dengan diundangkannya UUJF ini, artinya untuk selanjutnya sudah tidak
ada kesempatan lagi untuk berpolemik mengenai setuju maupun tidak setuju
akan ketentuan atau syarat-syarat jaminan fidusia dan lembaga fidusia yang
sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar
dan karenanya lain dari gadai.35

35

. Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan,..Hlm, 282
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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG DEBTCOLLECTOR (PENAGIH HUTANG)

A. Status Penagih Hutang ( Debtcollector ) dalam Pandangan Hukum
1. Pengertian Debtcollector
Debt Collector adalah seorang yang menjual jasa untuk menagih
hutang seorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka, yaitu pihak
ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal
penagihan kredit36
Kualitas penjualan dapat dikatakan baik apabila penjualan tersebut
dapat menghasilkan dana kembali dari penagihan. Penjualan yang tinggi
tidak akan ada arti apa-apa apabila pada akhirnya tidak bisa dikumpulkan.
Sehingga pada saat ini banyak perusahaan mulai menaruh perhatian besar
terhadap penerimaaan dan penagihan. Fungsi penjualan tidak dapat berdiri
sendiri dengan hanya ingin mencapai target penjualan saja.
Perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara target penjualan
dan collectibility dari client. Artinya perusahaan harus dapat menganalisa
calon dan existing customer/klien.Ada customer yang mampu membayar
tetapi tidak mau membayar (bad character). Pengelolaan piutang dan
penagihan (collection) bila dilakukan secara profesional akan membantu
Lokakarya ini dirancang secara khusus untuk membekali Anda
dengan konsep dan metode dalam menganalisa customer (analisa kredit),

36

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Jakarta: PT.
Citra aditya Bakti, 2008), hlm. 61
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pengelolaan piutang beserta sistem yang efektif dalam penagihannya
sebagai bagian dari penataan arus kas di perusahaan perbankan.37
Istilah debt collector dalam dunia penagihan hutang memang bukan
suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini
bermula namun diyakini bahwa debt collector telah ada sejak puluhan
bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa debt
collector merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut
leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang
nasabahnya.38
Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara
kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya
dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk
dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.
Lembaga

Pembiayaan

adalah

suatu

badan

yang

melalui

kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan
menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga Pembiayaan ini dibagi menjadi
dua kelompok, yakni lembaga keuangan atau sering disebut Bank dan
Lembaga Keuangan bukan Bank.

37

http://www.berproseseminar.com. Di akses 10 mei-2019
Masrudi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana,(Yogyakarta:
Aswaja Presindo, 2010), hlm. 12
38
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2. Dasar Hukum ( Debtcollector )
Secara hukum penggunakan Debt Collector untuk menyelesaikan
kredit bermasalah di dalam perbankan atau di Lembaga Pembiayaan
Lainnya diperbolehkan, dan keberadaannya telah diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) ketentuan
butir VII.D angka 4, Peraturan Bamk Indonesia No 13/25/PBI/2011 tentang
Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan
Sebagian Pelaksaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dan Booklet Perbankan
Indonesia (BPI) Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh OJK, mengenai Prinsip
Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaannya Kepada Pihak Lain pada Prinsip Kehati-hatian
Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit.
Dasar Hukum Al-Qur‟an (QS. Al-baqarah 282) yang berarti :

يٰٰـاَيُّهَا الَّذِيٰنَ اٰ َمنُوٰٰا اِذَا تَدَايَنٰتُمٰ بِدَيٰنٍ اِلٰٰى َاجَلٍ ُّمسَمًّى
ٰفَاكٰ ُتبُوٰ ُه ٰ وَلٰيَكٰتُب بَّيٰنَكُمٰ كَاتِبٌٰ بِالٰعَدٰلِ ٰ وَلَا يَاٰبَ كَاتِبٌ اَن
ِيَّكٰتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللُّٰ ُه فَلٰيَكٰتُبٰ ٰوَلٰيُمٰلِلِ الَّذِىٰ عَلَيٰهِ الٰحَـقُّ وَلٰيَتَّق
ُّاللُّٰهَ رَبَّهٰ وَلَا يَبٰخَسٰ مِنٰ ُه شَيٰـــًٰا ٰ فَاِنٰ كَانَ الَّذِىٰ عَلَيٰهِ الٰحَـق
ع اَنٰ يُّمِلَّ هُوَ فَلٰيُمٰلِلٰ وَلِيُّهٰ سَفِيٰهًا اَوٰ ضَعِيٰفًا اَوٰ لَا
ُ ٰيَسٰتَطِي
بِالٰعَدٰلِٰ وَاسٰتَشٰهِدُوٰا شَهِيٰدَيٰنِ مِنٰ ِّرجَالِكُمٰ فَاِنٰ لَّمٰ يَكُوٰنَا
ََّرجُلَيٰنِ فَ َرجُلٌ وَّامٰرَاَتٰنِ مِمَّنٰ تَرٰضَوٰنَ مِنَ الشُّهَدَاٰءِ اَنٰ تَضِل
اِحٰدٰٮهُمَا َفتُذَكِّرَ اِحٰدٰٮهُمَا الٰاُخٰرٰىٰ وَ لَا يَاٰبَ الشُّهَدَاٰ ُء اِذَا مَا دُعُوٰا
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ٰٰ وَلَا تَسٰـــَٰمُوٰٰا اَنٰ تَكٰ ُتبُوٰ ُه صَغِيٰرًا اَوٰ َكبِيٰرًا اِلٰٰى َاجَلِهٰ ذٰ لِكُم
َاَقٰسَطُ عِنٰدَ اللُّٰهِ وَاَقٰوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدٰنٰٰى اَلَّا تَرٰتَابُوٰٰا اِلَّاٰ اَنٰ تَكُوٰن
ٰ جنَاحٌ اَلَّا تَكٰ ُتبُوٰهَا
ُ ِٰتجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيٰرُوٰنَهَا بَيٰنَكُمٰ فَلَيٰسَ عَلَيٰكُم
ٰوَاَشٰهِدُوٰٰا اِذَا َتبَايَعٰتُمٰ ٰ وَلَا يُضَاٰرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيٰ ٌد وَاِنٰ تَفٰعَلُوٰا فَاِنَّه
ق ٰ بِكُمٰ ٰ وَ اتَّقُوا اللُّٰهَ ٰ َويُعَلِّمُكُمُ اللُّٰ ُه ٰ وَاللُّٰ ُه بِكُلِّ شَىٰءٍعَلِيٰ ٌم
ٌ ُٰفسُو

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang
akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu
ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di
sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika
mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. ( Q.S.Al-Baqarah 282 )
Sedangkan dalam Perspektif Hukum Islam, hukum menagih hutang
adalah wajib agar terhindar dari dampak buruk hutang dalam Islam. Hutang
adalah kewajiban sesama manusia yang harus dibayarkan. Allah SWT tidak
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akan mengampuni dosa seseorang yang masih punya tanggungan utang atau
hak adami. Bahkan, ruhnya masih tergantung antara langit ketika meninggal
dunia kalau utangnya belum dibayar atau belum diikhlaskan oleh yang
memberikan hutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Ruh seorang
mukmin yang meninggal dunia akan terus menggantung selama hutangnnya
belum dilunasi” (HR. Tirmidzi).
“Jika yang punya hutang mempunyai iktikad baik, maka hendaknya
menagih dengan sikap yang lembut penuh maaf. Boleh menyuruh orang lain
untuk menagih utang, tetapi terlebih dulu diberi nasihat agar bersikap baik,
lembut dan penuh pemaaf kepada orang yang akan ditagih” (HR. Bukhari,
Muslim, Tirmidzi, Hakim).
Dari hadit tersebut, jelas bahwa hukum hutang piutang dalam islam
tentang Hukum Kerja Sebagai Kolektor dalam Islam ialah halal, asalkan
dilakukan sesuai peraturan dan syariat islam. Namun yang perlu dicatat dan
digaris bawahi adalah bahwa orang atau pihak yang menjadi wakil dalam
menagih hutang, haruslah memenuhi segala ketentuan dan etika sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, seperti akad hutang piutang harus tertulis, tidak
mengandung unsur bunga (riba), mengingatkan secara baik baik apabila telah
tiba masa jatuh temponya, menagih dengan cara yang baik dan sopan
(berakhlaqul karimah), memberikan nasehat berkenaan dengan hutang piutang
sesuai tuntunan syariah, memberikan penangguhan apabila orang yang
berhutang benar benar dalam kesulitan.
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Apabila Debtcollector bisa memenuhi semua syarat dan etika di atas,
maka akan menjadi Debtcollector syariah. Sebaliknya apabila meninggalkan
syarat di atas (misalnya hutang piutangnya terkait dengan bunga atau riba),
atau mengabaikan faktor etika dan akhlak maka dengan sendirinya sudah tidak
menjadi kolektor syariah.
Menagih dengan etika islam Menagih dengan cara yang baik, yaitu
ketika mendatangi orang yang berhutang tersebut maka hendaknya berbicara
dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan adab dan etika Islam (baca ;
akhlaqul karimah) seperti datang dengan senyuman, mengucapkan salam,
meminta pembayaran dengan sopan dan baik, tidak arogan serta tidak
menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran orang yang berhutang maupun
keluarga dan tetangganya.39
3. Larangan Penagih Hutang ( Debtcollector )
Dalam melakukan menagih kartu hutang rangka cara melunasi
hutang riba dalam islam baik menggunakan tenaga menagih sendiri atau
tenaga menagih dari perusahaan penyedia jasa menagih, penerbit kartu
hutang . wajib memastikan bahwa tenaga menagih mematuhi pokok-pokok
etika menagih hutang kartu hutang antara lain:
a. Menagih dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman,
kekerasan dan/ atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang
kartu hutang

39

http://DalamIslam.com//Hukum-Islam/Hukum-Kerja-SebagaI-Debtcollector-DalamIslam.
Di akses pada tanggal 06. Maret 2021
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b. Menagih dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik maupun
verbal.
c. Menagih dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu hutang
d. Menagih dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu hutang
sesuai dengan hukum menagih hutang dalam islam
e. Menagih menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara
terus menerus yang bersifat mengganggu.
f. Menagih hanya dapat dilakukan di tempat alamat menagih atau domisili
pemegang kartu hutang
g. Menagih hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul
20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu hutang
h. Menagih diluar tempat dan/atau waktu tersebut diatas, hanya dapat
dilakukan atas dasar persetujuan dan /atau perjanjian dengan pemegang
hartu hutang terlebih dahulu.40
4. Kewajiban Penagih Hutang ( Debtcollector )
Secara umum kewajiban Debt Collector yaitu setiap Collector
memiliki kewajiban untuk mentaati, menjunjung tinggi tata cara,
mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksaan kegiatan kerja serta penagihan
terhadap

nasabah

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berrlaku

dari

pemberi/tugas.
Secara Khusus kewajiban Debt Collector sebagai berikut;

40

Masrudi Muchtar, Debt Collector dalam Optik kebijakan Hukum Pidana...hlm. 67.
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a. Menjaga nama baik dan citra perusahaan pemberi kerja/tugas
b. Mentaati seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku dari perusahaan
pemberi kerja/tugas
c. Mentaati seluruh Undang-Undang dan Hukum yang berlaku baik
lingkup
Nasional maupun Daerah
d. Wajib memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
e. Bersikap hormat dan tidk menunjukan sikap elegan karena kewenangan
f. Melaporkan mengenai perkembangan pelaksaan tugasnya
g. Senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat
merusak citra perusahaan, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan
berupa; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, menyalahi dan atau
menyimpang dari prosedur kerja, merendahkan harkat dan martabat
manusia.
h. Wajib menyerahkan barang jaminan secara utuh/lengkap yang berhasil
diserahkan terimakan maximal 1x24 jam
i. Atas penyerahan barang jaminan yang berhasil diserahterimakan maka
harus ditandatangani berita
j. Acara serah terima kendaraan Bermotor (“BASTKB”) sebagaimana
dilampirkan pada perjanjian
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k. Harus mendapat persetujuan dari pemberi kerja/tugas apabila Debitur
yang menunggak mengajukan penawaran/negosiasi.41
5. Hak Penagih Hutang ( Debtcollector )
Hak Collector secara umum;
a. Setiap Collector berhak mendapatkan perlindungan Hukum dan
pemberi kerja/tugas
b. Setiap collector berhak ata upah dan atau jasa atas tugas dan
kewajiban yang sudah dilaksanakan terhadap pemberi kerja/tugas
melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja yang
standar
c. Setiap Collector memiliki hak yang sama dalam memperoleh
pelatihan kerja dan peningkatan mutu kerja serta kesejahteraan dari
pemberi kerja/tugas
Hak Debtcollector secara Khusus, yaitu setiap Debtcollector berhak
mendapatkan

surat

tugas/kuasa

atas

kewajibannya

yang

dijalankannya.42
6. Syarat-Syarat Debt Collector
a. Menguasai lapangan
b. Mempunyai kendaraan
c. Berlaku sopan, jujur serta tanggung jawab atas pekerjaan

41
42

Masrudi Muchtar, Debt Collector dalam Optik kebijakan Hukum Pidana..hlm.4
Masrudi Muchtar, Debt Collector dalam Optik kebijakan Hukum Pidana…hlm.2
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d. Lulus Sertifikasi Propesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) 43

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA
PENARIKAN PAKSA OBYEK FIDUSIA OLEH DEBBCOLLECTOR
MENURUT PASAL 368 KUHP DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector
Menurut Pasal 368 KUHP
a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam
kepustakaan tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik,
sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak
pidana.
Menurut Moeljatno dalam buku Hukum Pidana karya Teguh Prasetyo
bahwa: Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur
perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun

43

http://grid.motorplus.com/red/292278201/4-syarat-wajib-dikantongi-debtcollector.
Diakses Pada tanggal 3 April 2021
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melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang
dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.44
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana
atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:
a. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang
digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman.
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 45
Delik yang dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga
kata,yaitu Straf, Baar dan Feit.yang masing-masing memiliki arti:
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum.
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh.
c. Feit diartiakn sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut
delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman (sanksi).46
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain
perbuataan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya

44

.Teguh prasetyo, hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.6.
Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rengkang Education, 2012), hlm.18.
46
Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana..hlm 19.
45
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dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak
berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.47
Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1. Tindak Pidana Materil (Material Delict)
Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum
pidana(straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari
perbuatan itu.
2. Tindak Pidana Formal (formeel Delict)
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai
wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh
perbuatan itu.48
Menurut Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana
mengatakan bahwa: Perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang
dilarang dan diancam

dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Menurutnya kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi
berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti
melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara
otomatis orang itu dijatuhi pidana.Untuk menjatuhkan pidana kepada orang
itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam
47

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta:Rineka Cipta,2001), hlm.15.

48

Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

hlm.126.
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proses peradilan, dan itu di luar perbincangan tentang perbuatan pidana.
Dalam praktik peradilan yang pertama kali dilakukan hakim ketika
memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang
yang di hadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian
membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.49

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut
pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis
ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi
rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak
pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal
peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut
beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:
1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang
dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar
larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian
perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
diadakan tindakan penghukuman.

49

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 98-100.

42

43

3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam
dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi
perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan
dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang
dipersalahkan/kesalahan.50
Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:
1. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan
atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah
unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari
tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan
materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah
laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau
melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau
bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku
yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang
seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan
perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan
karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
2. Unsur Sifat Melawan Hukum
50

.Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua
Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), Hlm. 13.
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Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu
perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum
formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan
Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu
melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel
delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak
pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat
pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat
dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa
semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana
dapat:
a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
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c. Mengenai obyek tindak pidana;
d. Mengenai subyek tindak pidana;
e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang
hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak
mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang
bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya
unsur ini.
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan
dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul,
maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat
tidak dapat dipidana.51
c. Pengertian Penarikan Paksa

51

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,..Hlm. 89.
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Menurut KBBI menarik paksa adalah mencabut, membatalkan,
mengambil kembali barang dengan cara kekerasan dan ancaman atau
perampasan, yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah
melanggar suatu perjanjian dalam akad.52
Sedangkan menurut

England and

West

of

Theft

Act,

seseorang dapat dinyatakan melakukan melakukan pencurian atau
perampasan dengan paksaan, apabila membuat korban tersebut takut.
Menurut Louise E. Porter, perampasan itu bisa ditujukan untuk
mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah
besar) serta bisa pula barang personal. Menurut Porter, pelaku perampas
yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam‟ atau hostile
“berseteru”.53
d. Analisis Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector
Menurut Pasal 368 KUHP
Praktek debt colector dalam penagihannya mereka datang langsung
ke tempat dimana debitur berada. Mengenai cara penagihannya, masingmasing debt collector mempunyai metode-metode sendiri agar debitur
bersedia membayar angsuran kendaraannya, Namun apabila tidak
membayar angsuran kendaraannya seringkali terjadi dalam penagihannya
selalu melakukan penekanan dan bahkan sampai kepada penarikan secara
paksa obyek fidusia secara sepihak.

52
Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat
Bahasa,(Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1530.
53
http://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal. Diakses pada
tanggal 22 januari 2021
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Mereka (debt collector) beranggapan dengan cara ini debitur akan
merasa takut dan terganggu kenyamanan dan keamanannya sehingga
mereka (card holder) bersedia membayar angsurannya.
Mengenai akibat yang di timbulkan dari tindakan debt collector
tersebut, penulis berpendapat tindakan tersebut mempunyai dampak positif
dan dampak negatif. Untuk dampak positif dari tindakan debt collector
tersebut adalah :
1. tindakan tersebut merupakan peringatan kepada debitur bahwa debitur
masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.
2. debitur menjadi cooperatif atau bisa diajak kerjasama yaitu dengan
bersedia dan berusaha memenuhi tanggung jawabnya.
Sedangkan dampak negatif dari tindakan pemaksaan dengan
ancaman adalah :
1. debitur merasa ketakutan dan terganggu keamanannya. Karena ancaman
yang digunakan adalah dengan kekerasan dan penarikan obyek fidusia
secara paksa. Sehingga debitur dalam menjalani aktifitas sehari-hari
merasa khawatir dan ketakutan.
2. timbulnya perasaan takut yang berlebihan (Paranoid), Debitur menjadi
mempunyai perasaan takut yang luar biasa karena ancaman dilakukan
berulang-ulang, dan tidak mengenal waktu, baik itu siang, pagi bahkan
malam hari.
3. menimbulkan trauma yang berkepanjangan.
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Tindak pidana perampasan Tindak pidana perampasan atau
penarikan paksa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memaksa
seseorang atau pihak lain untuk melakukan atau meninggalkan suatu
perbuatan atau menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang mana
sesuatu tersebut diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Tindak
pidana perampasan dalam perspektif hukum positif diatur dalam pasal 368
KUHP
Dari uraian diatas, jelaslah kiranya bahwa praktek debt collector
memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut diatas. Dalam
prakteknya, debt collector dalam melakukan penarikan paksa dengan
menggunakan ancaman kekerasan seperti akan dibunuh, diperkosa dan akan
membakar rumah orang yang diancam. Kemudian barang yang diminta atau
dipaksa untuk diserahkan merupakan kepunyaan sebagian atau seluruhnya
milik orang lain.
Penulis beranggapan bahwa

tindakan penarikan paksa obyek

fidusia yang dilakukan oleh debt collector, dalam perspektif hukum pidana
positif merupakan perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan kepada
beberapa hal antara lain :
1. Adanya perbuatan pemaksaan
2. Perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
Yang mana barang yang rampas adalah sebagian milik orang lain
3. Adanya pelaku perampasan dengan pengancaman dan kekerasan
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Mengenai sanksi atau pertanggung-jawaban pidananya dalam
hukum positif melanggar pasal 368 KUHP tentang perampasan Pasal
tersebut antara lain berbunyi :
Barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri
atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang
lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan
piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9
tahun.
Tindak pidana perbuatan tidak perampasan yang diatur dalam pasal
368 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
a. Unsur subyektif :
1. Dengan maksud melawan hukum
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
b. Unsur obyektif :
1. Barang siapa
2. Memaksa
3. Orang lain
4. Dengan kekerasan atau ancaman
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5. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya
atau sebagian milik lain54
Kemudian dari pasal 335 dan terdapat unsur-unsur obyektif yang
diantaranya adalah
pertama, “barang siapa”, ini menunjukkan orang, yang apabila
orang tersebut ternyata memenuhi semua unsur dari perbuatan tindak pidana
yang yang dilakukannya, maka ia harus dipandang sebagai pelaku dari
tindak pidana tersebut.
Kedua, “memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman
kekerasan”. Tentang bagaiamana perbuatan itu harus dilakukan dengan
syarat:
1. Ancaman itu harus diucapkan kemudian dilaksanakan dengan kekerasan
dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan
kesan orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar
dapat merugikan kebebasan pribadinya.
2. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menguntungkan
diri sendiri mengambil milik orang lain
Perbuatan mengancam dan menarik kendaraan oleh Debtcollector
yang mana diketahui Obyek Fidusia tersebut sebagian atau seluruhnya milik
orang lain sudah jelas hal itu merupakan suatu perbuatan “perampasan”

54

http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html.
tanggal 25 Maret 2021
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Ketiga, “orang lain”. Ini berarti bahwa penarika paksa kendaraan
Obyek Fidusia dengan kekerasan harus ditujukan kepada orang lain dan
mengambil barang orang lain
Keempat, “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”
ini menunjukkan suatu perbuatan mengambil milik orang lain secara paksa
dan kemudian barang tersebut dikuasai oleh orang lain.
Mengenai unsur subyektif yang terkandung dalam pasal 368 KUHP
adalah “dengan maksud secara melawan hukum menarik kendaraan milik
orang lain secara paksa” . Hal ini dimaksudkan bukan untuk menunjukkan
sifatnya yang melawan hukum dari keuntungan pribadi yang diharapkan
akan diperoleh oleh pelaku.
Tindak pidana “perampasan” yang diatur dalam pasal 368 KUHP,
tindak pidana ini merupakan delik biasa55. Sehingga pelaku kejahatan ini
tetap diproses tanpa persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan.
Dari uraian diatas, telah jelas bahwa tindakan debt collector telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP
baik unsur unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, yaitu :
Unsur subyektif :
Tindakan debt collector dengan maksud menguntung diri sendiri
secara melawan hukum.
Unsur obyektif :

55

Sudarto, Hukum Pidana I. (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Undip, 1990) hlm. 57
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tindakan debt collector menarik kendaraan Obyek Fidusia dengan
cara melakukan pengancaman dan perampasan dengan kekerasan
terhadap seseorang / debitur.
Mengenai sanksi hukumannya, pasal 368 KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama 9, Dengan demikian dapat ditegaskan
bahwa,tindakan penarikan paksa obyek fidusia yang dilakukan debt
collector merupakan tindak pidana perampasan menurut Pasal 368 KUHP.
B. Analisis Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector
dalam Perspektif Hukum Islam
a. Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk
tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata
”jinayah” yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah
“jarimah”. Ia didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang
diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak
melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan
demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan
suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, melakukan
secara aktif (comission) atau melakukan secara pasif (omission) suatu
perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah
adalah tindak pidana.56

56

Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, h. 108.
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Adapun penggolongan jenis-jenis jarimah ( tindak pidana) dalam
Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah sebagai berikut :
a. Jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah
penganiayaan.
b. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzf (menuduh
muslimah baik-baik berbuat zina), jarimah syurb al-khamr (meminum
minuman keras), jarimah al-baghyu (pemberontakan), jarimah al-riddah
(murtad),

jarimah

al

sariqah

(pencurian),

jarimah

al-hirabah

(perampokan).
c. Jarimah ta’zir

yang jenis jarimahnya di tentukan oleh nas, tetapi

sanksinya oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu,
saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji,
menghianati amanah, dan menghina agama.57

b. Unsur – Unsur Jarimah

57

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta:Amzah,2014), hlm.188.
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Adapunyang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah
sebagai berikut58
a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash)
Unsur

formil

adalah

nas

yang melarang perbuatan

dan

mengancamkan hukuman terhadapnya.Suatu perbuatan dapat disebut
pelanggaran

terhadap

syari’at

manakalaperbuatan

tersebut

telah

terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan.
Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari’at
yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh
manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh
Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra’ ayat 15:
Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan)
dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka
Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain,
dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus
seorang Rasul.”59

b. Unsur Materiil (Sifat Melawan Hukum)
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Unsur materiil adalah

adanya tingkah laku yang membentuk

jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak
berbuat. Unsur materiil meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara
sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak
pidana (jarimah) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut
terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum

dalam

hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang
dihasilkan

dari

perbuatannya.

Meskipun

dalam

berbuat

untuk

mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat,
tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum
selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang
lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut
dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.60
c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)
Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf
(orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang
diperbuatnya.61 Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana (jarimah) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah
mukallaf.Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah
mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan
mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun
mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila
60
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seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia
tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya
kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat
dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui
hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah
bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan
baru tinggal sebentar di wilayah muslim.
Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu
perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum,
pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat
dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur
yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda
antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah
yang lainnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum
dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah
ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur
khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak
pidana (jarimah). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus
memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai
kemampuan.
c. Pengertian Penarikan Paksa Menrut Perspektif Hukum Islam.
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Penarikan paksa atau perampasan di dalam Hukum Islam disebut
dengan istilah Hirabah yaitu mengambil dan merampas milik orang lain
dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan.62
d. Analisis Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector
Menurut Perspektif Hukum Islam
Jika menggunakan perspektif hukum pidana Islam dalam
menganalisis tindakan para debt collector menarik atau merampas secara
paksa Obyek Fidusia yang mana Obyek Fidusia tersebut sebagian atau
seluruhnya adalah milik orang lain. Penulis berpendapat bahwa tindakan
tersebut merupakan suatu jarimah (tindak pidana). Suatu perbuatan baru
dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi baik unsur
yang berlaku khusus maupun unsur yang berlaku umum untuk semua
jarimah. Unsur-unsur yang berlaku umum untuk semua jarimah terbagi
menjadi tiga macam, yaitu :
1. unsur formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan itu dan
mengancam hukuman terhadapnya.,
2. unsur materiil yaitu adanya perbuatan yang membentuk jarimah baik
berupa tingkah laku yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. unsur moril yaitu orang yang mempu di mintai pertanggung-jawaban
terhadap jarimah yang diperbuatnya.
Untuk tindakan debt collector dikatakan sebagai jarimah didasarkan
karena telah memenuhi ketiga unsur diatas, yaitu adanya nash syara’ yang
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melarang perbuatan tersebut, adanya tindakan yang nyata yaitu dengan
menarik atau merampas menggunakan

ancaman dan kekerasan kepada

debitur, dan pelakunya dapat di mintai pertanggung-jawaban pidana.
Sedangkan

tindak

pidana

perampasan

atau

jarimah

hirabah

ini

dikategorikan sebagai salah satu yang termasuk dari jarimah hudud, namun
kalau Debt collector melakukan bukan dengan menguntungkan diri sendiri
dengan mengambil secara paksa Obyek Fidusia maka menurut Imam Syafii
hal ini termasuk kepada Jarimah Tai´zir di hukum dengan ketentuan hukum
yang berlaku.63
unsur-unsur jarimah Hirabah sebagi berikut :
1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta yang status
hartanya itu masih milik orang lain, dengan cara kekerasan sehinggga
membuat suasana menakutkan dan mencekam walaupun ia tidak
berhasil mengambil harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.
2. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain
dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak
membunuh pemiliknya.
3. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain
dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak
membunuh pemiliknya.
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4. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain
dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh
pemiliknya.64
Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak memenuhi salah satu
dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa
dikategorikan kedalam jarimah hirabah. Inti dari jarimah ini adalah adanya
maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terangterangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan orang lain dilakukan
secara perorangan maupun secara kelompok.65
Berdasarkan uraian diatas jadi jelas tindak yang dilakukan
Debtcollector merupakan tindak pidana Jarimah Hirabah.
Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa tindak kejahatan merupakan
suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah
telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian
manusia sudah merasa terjamin lagi hak hidupnya karena mereka merasa
ketakutan, adapun dasar hukum dari Jarimah Hirabah yaitu dalam QS. AlMaidah ayat 33:
Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya
secara silang atau dibuang dari negeri tempat ediamannya. Yang demikian
itu sebagai itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. 66
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Sanksi Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk Jarimah hudud
yang diharamkan syara’ dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam
al- Qur’an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah
yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan
pengasingan.67 Sanksi bagi perampok atau perampas yang sesuai dengan
Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:
a. Bila perampok perampas itu hanya mengambil harta, tanpa saling

membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara
menyilang.
b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta,

tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat
kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka

sanksinya adalah hukuman mati.
d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya,

maka sanksinya adalah dibunuh disalib.
Menurut imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus
sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada
imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat
di atas sesuai dengan kemaslahatan.68
Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan
Syi’ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut
67
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diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang
tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 33.
Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa hukuman yang
harus dikenakan pada perampok harus sesuai dengan ketetapan itu,
Perbedaan ini dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami
makna huruf au (yang artinya atau) dalam ayat tersebut, apakah li al-Bayan
(Penjelasan) watafsil (Rincian) atau li al-Takhyir (Pilihan) imam Malik
memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga imam yang berbeda di atas
memilih makna yang pertama.69
Terhadap sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 diatas dikalangan
fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut.
Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan
dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah
SAW dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di muka bumi.70
Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan
dengan kaum ukl dan kaum ‘urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan
melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya
untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap
mereka dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya
secara menyilang.71
Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut
diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan hirabah
69
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bukan ditujukan kepada orang-orang yang murtad. Hal ini berdasar pada
surat al-Maidah ayat 34 dimana ketentuan taubat hanya ditujukan kepada
pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika ayat tersebut diturunkan kepada
orang kafir maka taubatnya adalah masuk agama islam. Begitu pula jika
diturunkan kepada orang yang murtad. Dan ketentuan hukumnya adalah:
Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni
mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka
kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah
tenhadap) orang-orang dahulu” .
Apabila si perampas itu bertaubat sebelum tertangkap maka
taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut
tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak
pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang
diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan.
Akan tetapi, apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku
maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan
barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan
pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishash atau
diat.72 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:
Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka)
sebelum kamu

dapat menguasai (menangkap) mereka, makake tahuilah

bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

72

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 105.

62

63

Bila perampok atau perampasnya bertaubat setelah ditangkap, maka
taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak
masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang
taubat dalam surat Al - Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya
pelaku.73Hal ini karena:
a. Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul

dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat
setelah ditangkap pada umumnya karena takut terhadap ancaman
hukuman yang akan dikenakan padanya.
b. Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan perampok itu

untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka
bumi,sedangkan taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa.
Dengan uraian diatas jadi jelas perbuatan yang dilakukan
Debtcollector menarik dengan paksa atau merampas dengan ancaman dan
kekerasan kepada barang yang sebagian atau seluruh nya milik orang lain
adalah perbuatan tindak pidan atau dalam islam disebut perbuatan Jarimah.
Sedangkan perbuatan perampasan atau penarikan secara paksa
Obyek Fidusia oleh Debtcollector dalam perspektif hukum islam disebut
sebagai Jarimah Hirabah ( Perampasan ) yang mana jarimah ini termasuk
dari salah satu bagian dari Jarimah Hudud dengan sanksi hukuman sesuai
ketentuan Hukum Syara´ atau sesuai dengan Ketentuan Al-Qur´an.
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Namun apabila dalam penarikan Obyek Fidusia oleh

perbuatan

Debtcollector tidak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri,
hanya saja menjalan tugas pekerjaannya. Menurut Imam Syafi´I dapat
dikenakan dengan sanksi hukuman ta´zir,yaitu diberi hukuman berdasarkan
hukuman yang sudah ditentukan oleh Negara atau Pemerintah.
C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Penarikan paksa obyek fidusia
oleh Debtcollector menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam
1. Persamaan
Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP
bahwa perbuatan merampas atau memaksa dengan kekerasan harus dilakukan
dengan beberapa syarat :
1. Adanya perbuatan pemaksaan
2. Perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
Yang mana barang yang dirampas adalah sebagian atau seluruh nya milik
orang lain
3. Adanya pelaku perampasan dengan pengancaman dan kekerasan yang bisa
mempertanggungjawabkan perbuatannya
Dan memenuhi beberapa unsur subyektif dan unsur obyektif :
1. Unsur subyektif :
Tindakan debt collector dengan maksud menguntung diri sendiri secara
melawan hukum.
2. Unsur obyektif :
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tindakan debt collector menarik kendaraan Obyek Fidusia dengan cara
melakukan pengancaman dan perampasan dengan kekerasan terhadap
seseorang / debitur.
Menurut Hukum Islam perbuatan tindak pidana perampasan dalam
perspektif hukum Islam harus memenuhi beberapa unsur :
1. Apabila ia keluar rumah dengan niat mengambil harta yang status hartanya
itu masih milik orang lain, dengan cara kekerasan sehinggga membuat
suasana menakutkan dan mencekam walaupun ia tidak berhasil mengambil
harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.
2. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan
cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh
pemiliknya.
3. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan
cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh
pemiliknya.
4. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan
cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya. 74
Dengan demikian ada persamaan mengenai unsur unsur tindak
pidana penarikan paksa atau perampasan baik menurut Pasal 368 KUHP dan
Perspektif Hukum Islam.
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2. Perbedaan
a. Dasar Hukum Positif untuk Perbuatan Tindak Pidana Perampasan adalah
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 368 KUHP.
b. Sanksi Hukuman Perampasan Menurut Pasal 368 KUHP adalah Sanksi
Pidana Penjara 9 tahun.
Sedangkan dasar Hukum yang menjadi sumber rujukan terhadap
penegakan perbuatan tindak pidana perampasan atau Jarimah Hirabah Al –
Qur´an Surat Al – Maidah Ayat : 33, sedangkan Sanksinya adalah Sanksi
Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk Jarimah hudud yang
diharamkan syara’ dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam alQur’an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku jarimah hirabah
yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan
pengasingan.75.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Setelah melakukan pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab
sebelumnya dibawah judul “Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia
oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan Perspektif Hukum Islam”
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. dalam prakteknya debt collector dalam pelaksanaan tugas penagihannya
tidak jarang menggunakan cara-cara yang kurang terpuji bahkan ilegal.
Mereka selalu menekan debitur dengan tindakan ancaman dengan
kekerasan kemudian merampas atau menarik secara paksa Obyek Fidusia.
Praktek penarikan paksa atau perampasan yang dilakukan oleh debt
collector dalam perspektif hukum pidana positif melanggar pasal 368
KUHP tentang Perampasan.
2. Dalam perspektif hukum pidana islam tindakan debt collector dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana / jarimah hirabah (Perampasan) .
Yaitu pidana yang hukumannya berupa Hukuman Had, Atau hukuman
yang sesuai dengan ketentuan Nash Al-Qur´an. Namun apabila berdamai
Antara pelaku dan korban kemudian korban memaafkan menurut Imam
Syafii bisa dikenakan Sanksi Hukuman Ta´zir yaitu hukuman yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
B. Saran-saran.
Berdasarkan penelitian penulis tentang “Tindak Pidana Penarikan
Paksa Obyek Fidusia oleh Debtcollector Menurut Pasal 368 KUHP dan
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Perspektif Hukum Islam”

maka perlu penulis ajukan saran-saran sebagai

berikut:
1. Para Praktisi Hukum atau Penegak Hukum, di himbau agar mengadopsi
hukum Islam sebagai sebagai sumber hukum, mengingat hukum islam
mempunyai metode-metode penemuan hukum yang dirasa sangat fleksibel,
tegas dan selalu memperhatikan kepada prinsip kemashlahatan umat.
2. Para Pemikir Hukum Islam agar pengkajian Hukum Islam dilakukan terusmenerus dengan berbagai pendekatan, dan kritis dalam menghadapi
problematika kehidupan yang ada disekitarnya, sehingga bisa menghasilkan
hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam kacamata sosio kultural dan
dapat membangun struktur sosial yang egaliter di depan hukum
3. kepada mahasiswa Program Studi Hukum Islam agar terus mengkaji secara
kritis kasus-kasus hukum baru kemudian melihat rujukan hukum pidana
Islam, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan agar
diperoleh teori hukum yang dapat menyelesaikan kasus-kasus baru sesuai
perkembangan zaman.
4. Diharapkan bagi Penegak Hukum untuk memperhatikan perihal kasus kasus
kejahatan yang dilakukan oleh Debtcollector karena sangat meresahkan
masyarakat.
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