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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari 

lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya 

suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin 

mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk 

jangka panjang maupun jangka pendek. Kegiatan utang piutang dengan 

menggunakan jaminan ini telah diatur dalam Hipotik, Hak Tanggungan dan 

Gadai. Sedangkan untuk benda bergerak yang berwujud maupun tidak 

berwujud dan benda tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani dengan Hak Tanggungan  menurut Undang – Undang no.4 tahun 

1996, dapat diberlakukan Jaminan Fidusia yang telah diundangkan dalam 

Undang-Undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya 

disebut dengan Undang – Undang Fidusia (UUF). 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

tanggal 5 Maret 2013 Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai 

Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara 

elektronik (Online System) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian 



2 

 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala divisi pelayanan hukum dan Hak 

Asasi Manusia serta Kepala divisi administrasi seluruh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam rangka 

pemberlakuan pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan Fidusia 

secara elektronik atau disebut juga online system pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia di seluruh Indonesia dengan aman, nyaman, cepat dan bersih, serta 

dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Dengan 

demikian maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan Fidusia secara 

online. 

Mulai tanggal 5 Maret 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh 

Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima 

permohonan pendaftaran jaminan Fidusia secara manual. Penerapan sistem 

tersebut membawa peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

dan penghematan pengeluaran anggaran biaya negara, selain itu juga 

mempermudah pelaku bisnis yang membutuhkan keamanan dalam 

menjalankan usahanya, misalnya Koperasi, Lembaga Pembiayaan dan Bank. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUF untuk pembuatan Akta Fidusia harus 

dinyatakan atau dibuat dalam Akta Notaris. 

Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti otentik mempunyai 

peranan penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan 

masyarakat, karena dalam suatu pembuatan akta, dapat ditentukan secara 

jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta tersebut dan/atau pihak lain 
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yang memiliki kepentingan. Akta Notaris mempunyai peranan penting 

disetiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam 

kegiatan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial, dan 

sebagainya. Peranan akta tersebut dirasakan semakin meningkat sejalan 

dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai 

hubungan ekonomi maupun sosial, baik di tingkat nasional, regional, 

maupun global. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa untuk menjamin 

adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum maka dibutuhkan alat 

bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti 

yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu 

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses 

perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau 

penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang 

menjadi sengketa.
1
 

Senada dengan Sudikno Mertokusumo, Pitlo mengemukakan bahwa 

akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa 

yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak 

semula dengan sengaja untuk pembuktian.
2
 

                                                           

1
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 

149.   

2
 Ibid, hlm. 110.   
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Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat 

untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus 

ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) UUJN menyatakan bahwa akta 

Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
3
 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan 

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka 

pelayanan publik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, hal tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 

penyelenggara dalam pelayanan publik.  

 Akta Notaris yang dibuat dengan dasar ketentuan-ketentuan dari 

UUF, meliputi identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, data 

perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, nilai Benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia dan lain-lain sebagaimana sesuai dengan ketentuan 

dari UUF.  Atas dasar Akta Notaris tersebut Notaris dapat mengajukan 

permohonan atau melakukan pendaftaran Fidusia secara Online Melalui 

Aplikasi Fidusia Online. Pendaftaran ini adalah penting agar Akta Fidusia 

                                                           

3
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermesa, Cetakan ke XVIII, 1984, 

hlm.178.   
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yang telah dibuat tersebut bisa mengikat pihak yang sudah menjaminkan 

harta bendanya menggunakan Jaminan Fidusia. Selama belum didaftarkan 

Fidusia tersebut belum akan berlaku atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum.
4
 

Dengan adanya prosedur secara elektronik tersebut dapat 

memberikan konsekuensi hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugas 

sebagai penerima kuasa tidak menjalankan sesuai amanah yang diberikan. 

Prinsip kehati-hatian harus dijadikan prinsip yang utama dalam proses 

pengisian format isian Pendaftaran Fidusia Online. Sebab apabila terjadi 

kesalahan pengisian pada format isian tersebut. Hal tersebut membuat suatu 

kecacatan dalam data administrasi di database Aplikasi Fidusia Online 

karena ada perbedaan antara Akta Notaris dengan database Aplikasi Fidusia 

Online. Akibatnya Notaris dapat digugat oleh pihak dalam akta atau pihak 

ketiga yang menderita kerugian. Sehingga Notaris yang melakukan 

kesalahan tersebut dapat menerima sanksi pidana, perdata, administratif 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sanksi etik. 

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta 

yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab 

bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. 

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan 

dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:
5
 

                                                           

4
 Tan Thong Kie, Studi Notariat& Serba-serbi Praktek Notaris,PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, 2013, hlm. 66. 

5
 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 16.   
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1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil 

terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridis yang digunakan 

dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap 

akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan 

hukum.  

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil 

dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur 

di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana 

dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN 

hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris 

terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh 

Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai 

kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri 

dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian 

dengan tidak hormat.  

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Paraturan Jabatan Notaris 

terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung 

jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan 

bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, 

meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada 

pihak penyimpan protokol Notaris.  

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik Notaris. Hubungan kode etik Notaris dan 

UUJN memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. UUNJ 
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dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan 

tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode 

etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang 

dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) 

maupun terhadap negara.  

Dalam menjalankan jabatannya sesuai bunyi Pasal 16 UUJN, Notaris wajib 

“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.“ Kesalahan Notaris 

dalam pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia Online pada Aplikasi 

Fidusia Online, sehingga masih dapat dijumpai perbedaan antara bunyi pada 

Akta Notaris tidak sama dengan database pada Aplikasi Fidusia Online. 

Oleh karena itu, kesalahan Notaris tersebut memberikan suatu kecacatan 

dalam administrasi Aplikasi Fidusia Online dan tidak dapat memberikan 

suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan kerugian terhadap pihak 

yang berkepentingan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, 

maka dalam tesis ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : 

“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN 

PENGISIAN  DATA PERIHAL PENDAFTARAN FIDUSIA 

ONLINE.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diurakan di atas, maka dapat ditarik beberapa 

perumusan masalah yang akan  menjadi inti pembahasan dari tesis ini. 

Adapun rumusan masalah dari penilitian hukum ini adalah: 

1. Apa konsekuensi hukum yang timbul akibat kesalahan Notaris dalam 

pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia Online ? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris sebagai pihak yang 

melakukan kesalahan pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia 

Online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penulisan tesis ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki 

suatu tujuan guna mencapai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penilitian 

hukum ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan konsekuensi hukum yang timbul karena 

kesalahan Notaris dalam pengisian pada format isian Pendaftaran 

Fidusia Online pada Aplikasi Fidusia Online. 

2. Untuk mendapat gambaran yang utuh tentang praktik dan 

pertanggungjawaban Notaris sebagai pihak yang melakukan kesalahan 

pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia Online pada Aplikasi 

Fidusia Online. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

sumbangan atau referensi khususnya dalam bidang Hukum 

Kenotariatan terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan yang dirugikan dan pertanggungjawaban Notaris 

sebagai pihak yang melakukan kesalahan pengisian pada format isian 

Pendaftaran Fidusia Online pada Aplikasi Fidusia Online. 

2. Manfaat praktis 

Hasil tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk 

masalah- masalah yang timbul mengenai peran dan tanggungjawab 

Notaris dalam pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia Online 

pada Aplikasi Fidusia Online. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengarahkan dan memberi batasan dalam penyusunan 

penelitian nantinya, maka penulis akan memberikan batasan tentang hal-hal 

yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang 

bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan 

umum tentang Jaminan Fidusia dan tinjauan umum tentang 

Aplikasi Fidusia Online. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Agar tercipta hasil penelitian yang baik, teratur dan sistematis, 

didalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi 

jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV   ANALISIS  DAN  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai permasalahan yang diteliti khususnya mengenai: 

Konsekuensi hukum yang timbul akibat kesalahan Notaris dalam 

pengisian pada format isian Pendaftaran Fidusia Online pada 

Aplikasi Fidusia Online dan pertanggungjawaban Notaris sebagai 

pihak yang melakukan kesalahan pengisian pada format isian 

Pendaftaran Fidusia Online pada Aplikasi Fidusia Online. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan 

yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga 

berisi tentang saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak 

terkait. 

 

DAFTAR PUSTAKA




