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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Modal masyarakat untuk memenuhi dana alternatif dilakukan dengan 

melakukan pinjaman di lembaga keuangan baik lembaga keuangan, lembaga 

keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan 

lembaga yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kegiatan-kegiatan pada era sekarang ini 

begitu banyak peminat masyarakat dengan lembaga keuangan non bank salah 

satunya lembaga pembiayaan yang di mana dapat memberikan berbagai 

kemudahan dibandingkan bank, kemudahan-kemudahan tersebut menyebabkan 

lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup pesat di negara 

Indonesia karena begitu banyak peminat dari masyarakat untuk memilih lembaga 

pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
1
 

Lembaga pembiayaan dalam memenuhi dana masyarakat tersebut 

menggunakan pembiayaan konsumen. Perjanjian untuk pemberian dana berupa 

perjanjian pinjam meminjam yang diikuti dengan perjanjian jaminan. Jaminan 

yang diminta oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan dalam hal 

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur yaitu jaminan utama, jaminan 

pokok, dan jaminan tambahan. Salah satu jaminan yang digunakan oleh debitur 
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untuk meminjam uang di lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan yaitu 

jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud benda tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggunan. Jaminan fidusia yang berperan 

dalam pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang 

berkepentingan maka jaminan fidusia wajib didaftarkan yang sesuai dengan Pasal 

11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 

Tentang Jaminan Fidusia. Selain Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran terkait Jaminan fidusia juga 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara 

pendaftaran fidusia. Khusus untuk kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan 

fidusia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan fidusia bagi perusahaan 

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor 

dengan pembebanan jaminan fidusia. Perkembangan pendaftaran fidusia telah 

terjadi yaitu pada tahun 2013, pendaftaran fidusia dilakukan secara online. 

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu pendaftaran jaminan fidusia 

yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik. 

Salah satu norma yang sangat penting dalam Undang-Undang Jaminan 

Fidusia adalah persoalan pendaftaran, sebab pendaftaran merupakan dasar 

lahirnya hak yang dimiliki penerima jaminan fidusia. Karena pendaftaran jaminan 

fidusia terkait dengan aspek teknis-prosedural dan memiliki dinamika yang tinggi, 
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untuk menjaga fleksibilitas Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pembentuk 

Undang-Undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terhadap tata cara 

pendaftaran fidusia dan besaran biaya pembuatan akta fidusia dalam Peraturan 

Pemerintah . Jaminan fidusia mempunyai fungsi yang penting dalam kegiatan 

perekonomian, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan, 

baik bank maupun bukan bank, mensyaratkan adanya suatu jaminan. Aktivitas 

ekonomi membutuhkan dukungan perangkat hukum agar instrumen penopang 

aktivitas ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya 

murah. Salah satunya adalah terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia dan 

pembuatan akta jaminan fidusia. 

Perkembangan lembaga jaminan fidusia menjadi semakin lebih baik setelah 

adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Lembaga fidusia menjadi semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang 

membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat 

dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan 

atas barang jaminan itu secara fisik. Fidusia memberikan hak kepada pihak 

pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek fidusia 

berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam 

undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan 

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.
2
 

Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini dikarenakan objek jaminan hutang 
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secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan 

menggunakan Jaminan Fidusia dapat mempermudah kreditur dalam prosedur 

pemasangan fidusia lebih sederhana, juga ketentuannya tidak mensyaratkan 

berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak 

perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang 

dijaminkan.
3
 

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, 

memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan 

fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian 

hukum, dan mudah dieksekusi.
4
 Namun, kelemahan dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur terkait pendaftaran jaminan fidusia selama tahun 2000 

hingga Maret 2015 yaitu tidak adanya jangka waktu yang ditentukan untuk 

mendaftarkan fidusia. Pengaturan terkait jangka waktu hanya terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara 

pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang 

menentukan 30 hari sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Ketiadaan 

pengaturan jangka waktu selama kurun waktu 15 tahun menyebabkan Pemohon 

sebagai pihak yang berkewajiban mendaftarkan jaminan fidusia lalai dalam 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. 

Apabila fidusia tidak didaftarkan maka pemberi fidusia dapat membebani fidusia 
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kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Akibatnya kedudukan 

kreditur tidak pasti dan tidak ada perlindungan hukum. 

Pasal 1 angka 3 Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

secara Elektronik menyebutkan bahwa Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 

oleh Pemohon, yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Sehingga 

pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia itu sendiri atau 

pihak yang diberi kuasa. Pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran jaminan 

fidusia yang lama membuat Pemohon bebas untuk mendaftarkan jaminan fidusia. 

Namun, keadaan ini membuat kepastian hukum terkait jaminan fidusia tidak dapat 

terpenuhi dan akan timbul suatu permasalahan hukum. 

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia setelah keluarnya Undang- Undang 

Fidusia menjadi suatu kewajiban, pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis 

sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian 

jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan 

dari asas publisitas dan kepastian hukum.
5
 Walaupun dalam praktiknya sering 

terjadi keterlambatan pendaftaran, tidak dilakukan pendaftaran, ataupun dilakukan 

pendaftaran objek jaminan fidusia namun setelah debitur wanprestasi. Para 

kreditur mempunyai alasan tersendiri untuk tidak segera ataupun tidak sama 

sekali mendaftarkan objek jaminan itu.. Namun adanya pendaftaran tersebut 

sesungguhnya memberikan kepastian hukum dan banyak keuntungan yang dapat 

dinikmati bagi kreditur. 
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Jaminan fidusia tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga dirasakan 

sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia. Hal ini 

di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran 

jaminan fidusia juga menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur 

publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang 

tidak sehat dalam praktiknya.
6
 

Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak 

yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia 

mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada 

pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang pertama. Hal ini 

dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai jaminan fidusia.
7
 

Akibat hukumnya dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan 

adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, 

sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi tidak 

melekat pada kreditur penerima jaminan fidusia. Selain itu, apabila jaminan 

fidusia tersebut tidak didaftarkan maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak 

mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan 

dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi 

terhadap objek jaminan tersebut.  

Berdasarkan Perturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 

menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia 

pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender 
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terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dan Biaya AJF yaitu Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan 

akta Jaminan Fidusia (Pasal 4). Maksud dari pendaftaran jaminan fidusia adalah: 

diberikan waktu selama 30 hari untuk melakukan pendaftaran ke kantor Fidusia 

sejak tanggal Perjanjian pembiayaan. Sebagai contoh misalnya Jika terjadi 

Perjanjian Kredit atau Pembiayaan yang ditanda-tangani pada tanggal 1 Januari 

2016, maka pihak Kreditur harus mulai menyerahkan kepada notaris paling tidak 

7 hari kemudian yaitu tanggal 7 Januari 2016.  Sehingga Notaris masih 

mempunyai waktu untuk mempersiapkan aktanya dan menanda-tangani akta 

jaminan fidusia tersebut, menerbitkan salinan dan mendaftarkan selambat-

lambatnya pada tanggal 30 Januari 2016. Sehingga jangka waktu 30 hari yang 

dimaksud dalam Peraturan tersebut bukan sebagaimana tanggal diterbitkannya 

Sertifikat fidusia yang tertera pada Sertifikat Jaminan Fidusia.  

Dalam perkembangannya melalui Permenkumham 8/2013 tentang 

Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, 

Permenkumham Nomor  Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan SE Dirjen AHU No 

AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Operasionalisasi Sistem Pendaftaran 

Fidusia Elektronik (online) pendaftaran Fidusia telah sepenuhnya dilakukan 
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secara online.
8
 Setelah diberlakukannya sistem online tersebut maka Akibatnya 

jika Notaris melakukan Pendaftaran Fidusia lebih dari 30 hari sejak tanggal 

penanda tanganan Perjanjian maka sistem akan secara otomatis akan menolak 

input pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut. 

Akibat yang ditimbulkan jika kreditur terlambat mendaftar objek jaminan fidusia 

ke ahu online yang terlambat lebih dari 30 hari setelah akta jaminan fidusianya 

dibuat yaitu kreditur yang sebelumnya adalah kreditur yang didahulukan 

(preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari 

preference menjadi kreditur konkuren juga terhadap objek jaminan tidak bisa 

dieksekusi karena sertifikat fidusia sendiri terlambat dibuat.  

Oleh karena itu fungsi pendaftaran jaminan fidusia bagi masyarakat khususnya 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal 

pelunasan hutangnya bagi kepentingan kreditur , sedangkan penerima fidusia yang 

mendaftarkan jaminan fidusia mendapatkan hak yang sudah diberikan undang-

undang yakni memiliki kekuatan eksekutorial yang legal apabila terjadi 

wanprestasi, oleh sebab itu kreditur yang cermat dan sungguh-sungguh dalam 

memanfaatkan lembaga pendaftaran yang telah disediakan dan di atur dalam 

undang-undang jaminan fidusia.  Upaya yang dapat dilakukan akibat 

keterlambatan pendaftara objek jaminan fidusia secara online yaitu melalui jalur 

musyawarah dan mufakat, karena negara kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 

kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pedoman perundang-undangan di Indonesia 
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yaitu pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sistem yang di terapkan untuk 

menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan itu ialah musyawarah untuk mufakat. 

Dalam hal upaya penyelesaian keterlambatan pendaftaran objek jaminan fidusia 

yang lewat waktu dari 30 hari, maka ketentuan yang dilakukan notaris yaitu 

membuat akta jaminan fidusia baru walaupun pihak-pihak yang bersangkutan 

harus dipanggil kembali.
 

Namun pelaksanaan apabila terjadi keterlambatan 

pendaftaran objek jaminan fidusia yang telah lewat waktu 30 hari maka 

penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur musyawarah diantara para pihak 

yaitu antara notaris dengan pihak pemegang jaminan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam 

tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah akta jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan  secara online 

dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur ? 

2. Bagaimana Tanggung gugat terhadap notaris yang terlambat mendaftarkan 

akta jaminan fidusia secara online ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas akta 

jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan secara online. 

2. Untuk Menganalisis mengenai tanggung gugat terhadap notaris yang 

terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusia secara online. 

D. Kegunaan Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu hukum, 

khususnya ilmu Kenotariatan dibidang Penjaminan dalam hal ini Jaminan 

Fidusia. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun Manfaat Parktis dari penelitian ini adalah bagi : 

a. Bagi Notaris, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam hal membuat akta 

otentik sebagai produk dari Notaris itu sendiri serta dalam hal 

mendaftarkan akta jaminan fidusia secara online dengan tepat waktu. 

b. Bagi Kreditur (Bank atau Lembaga Pembiayaan) untuk tetap 

memperhatikan akta jaminan fidusia yang di proses pada kantor 

notaris demi menjamin kepastian hukum dalam hal eksekusi benda 

jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet. 

c. Bagi Pemerintah, agar lebih mempertegas mengenai isi peraturan 

Perundang-undangan tentang jaminan fidusia dan pendaftarannya. 

Serta peraturan yang lebih tegas dan terperinci mengenai sanksi-sanksi 

yang akan diterima notaris apabila notaris melakukan wanprestasi 

dalam tugas jabatannya. 

E. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 

5 (lima) bab, yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-

bab untuk mempermudahkan pemahaman. Adapun sistematika penulisan 
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hal ini sebagai berikut :  

BAB I       : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara 

lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dalam 

penulisan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka terkait dengan 

landasan teori yang terkait dengan rumusan masalah yang akan 

dibahas. 

  BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini serta menyebutkan sumber dan 

pendekatan yang digunakan. 

BAB IV   : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan dilakukan analisis dan membahas hasil 

penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur atas akta 

jaminan fidusia yang terlambat didaftarkan secara online. Pada bab 

ini akan membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi 

kreditur atas akta jaminan fidusia dalam pendaftaran akta jaminan 

fidusia secara Online pada Sistem Administrasi Badan Hukum 

Hukum Direktorat Jenderal Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. lebih jauh tentang tanggung gugat 
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terhadap notaris yang terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusia 

secara online serta Sanksi terhadap Notraris yang terlambat 

mendaftarkan akta jaminan fidusia secara Online. Pemberian 

sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap 

kewajiban tugas dan jabatan sebagai pejabat umum dalam hal ini 

selaku kuasa atau yang telah ditunjuk oleh pihak kreditur untuk 

mendaftarkan akta jaminan fidusia peneliti rasa masih kurang ketat 

sehingga masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. 

BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah 

diuraikan, serta saran dari peneliti berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi kreditur atas akta jaminan fidusia yang terlambat 

didaftarkan secara online. Serta tanggung gugat terhadap notaris 

yang terlambat mendaftarkan akta jaminan fidusia secara online 

dan pemberian sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran 

kewajiban tersebut oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai 

Lembaga yang mengawasi Notaris.




