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Perlindtrngan hukum terhaclap kreditor

.iolam hal tidak didaftarkannya akta jaminan
'idusia, diwu.ittdkan dalam surat kuasa
lendaftaran/pemasangan akta jantinan ficlusia'.ung dibttat terpisah dengan akta jaminan.fidusia.
ielain itu lo.editor selaku pemegang jaminan
'idusia dapat meminta pertanggungjatt,aban
,;rttaris yang tidak melaksancrkan pendaftaran
'-tntinanfidusia sesuai surat kua,sa yang cliberikan.
!tnggungjawab hukum notaris yang dapat clituntttt
'!eh lo'editor adalah ntembayar ganti rugi kepadcr
-t'editor berdasarkan alasan hukunt bahtya notari,t
:lah melakukan perbttatan ntelotttan hukum yang
, irugikan h'editor.

Jaminan Fidusia yang lev,ctt tt,ctktu duri 60
;nam puluh) hari setelah Peraturan nrcntet.i
''iontor' l0 tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur.
trttgltrnya pendaftaran .i anin,an Fidus ia tersebul
.iikarenakctn persyaratan yang paling esensi cJcrri
,tra ccn'a pendaftaran jaminan .fidttsia ticlak
,trpenuhi, ycritu tidak ntelaku.kan pentbayarctn
-l\Bi sehingga pemohon harus menclctJiarkan
-..mbali dengan s,istem pendaftctran jarninon
.'idusia Online.

.:lata Kttnci : Perlindw.tgan l{uktrm, ,Jcrmincm

I bstruct
Legal protection against creditors in the e v-ent

itctt the registration of the tteed rf /itluciar1.,
\rcLo'ity, embodied in the po*-er of afiorney
,:gis'tralion i installation of .fiduciary vt,arrontv
ieed w-arranty deed is ntctde separately hy the
'itluciory. Additionally fiduciary creditors as
::older can hold notaries who do not catry out
'egistration of .fiduciary appropriate giv-en the
)ower of attorney. The legal responsibility o.f a
.otary who can be sued by the creditor is to pay
'-ompensation to creditors based on the legal
,'casons that the notary has committed an unlawfill

Penulis adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tingui Ilrrr_r
Ilukum Sumpah Pemuda.

act thctt is detrimental to creditors.

. Fiduciary passing time of 60 (sixty) da1;s after
the Ministerial Regulation No. l0 of 2013 is s.it to
fall. The death o.[ the .fiduciary guorantee
registration because the requiremenfs are very
e,e.tence of the procedure of registration of ficluciary
guarantee i,y not rnet, that did not pay non_tax
revenues, so that the applicant must r'e-enrollwith
O nl i ne.fi dttc i a ry gu ar a n t e e re g i s tr a t i o n sy.\. t e m.

Keywords' ; Legal Protection, Security

A. LatarBelakang
Dalam rangka pernbangunan ekonomi

Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian
serius dalam pembinaan di antaranya adalah bidang
hukum jarninan.z Hukum Jaminan memiliki
kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan
perbankan. Dibidang perbankan kaitan ir-ri terletak
pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan
penyalur dana bagi masyarakat. yang salah satu
r:sahanya adalah men-iberikan kredit. Kredit
merupakan faktor pendukung bagi pembanglrnan
ekonomi. Ini berarti perkreditan rnernpunyai arti
penting dalant berbagai aspek pembangunan.
seperti perdagangan, perindustrian. perumahan.
transportasi, dan sebagain_va. J

Perkreditan memberikan dukungan kcpada
ekonomi lemah dan para pengusaha dalam
mengembangkan usahanva. Bagi perbankan. setiap
kredit 1,ang disalurkan kepacla pengusaha selalu
mengandung resiko. Oleir karerra itu, perlLr unslrr
pengamanan, yang merupakan salah satu prinsip
dasar dalam pernberian kredit di samping unsur
keseimbangan dan keuntungan. Bentr_ik
pengamanan kredit dalam praktek perbankan
dilakukan dengan pengikatan j arninan.

Kegiatan pinjarn meminjam uarlg sr-rclal.i

merupakan kegiatan ),ang sangat liulrah dnlar"n
kehidupan bermasyarakat sekarang ini. perkreditan
mempunvai ar-ti penting dalam berbagai aspek
pembangunan nteliputi bidang produksi baik
pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan
ataupun produksi bidang industri, investasi.
perdagangan, eksporl import dan sebagainya.

Dalarn pembangunan sarana prasarana fisik
dalam pembangunan seperti hainya geciung-
gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan

: Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jantinan di
lndonesia Pokctk-Pokok Hukum Jaminon dan ./antinan
Perorangan, BinaUsaha^ Yogvakarta, I 980, hlm. I .

J H, Tan Kamelo, Httkunt Jantinan Fidusict ,\uottr
Kebuttthan l'ang Diclombakon, Alwnni, Bandung. 2004,
hhr. l.
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dan sebagainya. Salah satu bentuk jaminan yang

ada dan berlaku sekarang adalah Fidusia,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No' 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)'

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 999,

Nomor 168. Fidusia itu adalah pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepernilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda.
Salah satu jenis jaminan kebendaan yang

dikenal dalam hukum positif adalah jaminan

fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda

bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan

oleh masy arakat bisnis. Pada awalnya jami4an

fi dusia didasarkan kepada yuri sprudensi, sekarang

jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-

undang tersendiri. a

lititatr Fidusia barasal dari bahasa Belanda,

yaitu fiducie dan dalam bahasa Inggris disebut

hduciary transfer of ownership, yang artinya

kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia

lazim disebut dengan istilah Fiduciare eigendom

overdract (FEO) yaitu, penyerahan hak milik
berdasarkan kepercayaan' Dalam Bahasa Belanda

disebut j uga dengan Zekerheids eigendom artinya

hak milik sebagai keP ercayaan.

Menurut Mahadi, "Iidusia" berasal dari bahasa

latin yang arlinya kepercayaan terhadap seseorang

atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada

kata "fido" yang merupakan kata kerja yang

berarti mempercayai seseorang atau sesuatu's

Subekti menjelaskan arti kata "fiduciair" adalah

kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik
oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apayang
keluar diiampakkan sebagai pemindahan milik,
hanya suatujaminan sajauntuk suatu utang. 6

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

dijumpai, pengertian fidusia yaitu: "Pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut
ieta[ dalam fengoasaan pemilik benda". Ciri-
ciri jaminan fidusia diantaranya adalah

a. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No' 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana

mengubah, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang

Jami-nan Fidusia selagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang No. 4 Tahun 1 992 lentangJaminan Fidus ia'

s. Mahai'i, Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional,

Proyek BPHN, 198 1, hal. 61.

o. R. 
'Subekti, 

Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit

Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982,

hal.76.

memberikan hak kebendaan, memberikan hak

didahulukan kepada kreditur, memungkinkan
pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai

objek jaminan utang, memberikan kepastian
hukum, dan mudah dieksekusi.T Secara hukum
untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam

Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut wajib di

daftarkin pada Kantor Pendaftaran Fidusia,'1

sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pendaftarun Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor

170).
Perkembangan fidusia dapat dilihat dari sejak

lahirnya fidusG, pengakuan fidusia dalam

yurisprudensi sampai diaturnya jaminan fidusia

dalam undang-undang. Pada awalnya, lembaga

fidusia dikenal dalam hukum Romawi dengan

nama Fidusia Cum Creditore dengan nama

lengkapnya adalah Fiducia Cum Creditore
Contracta yang berarti janji kepercayaan yang

dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur

akan'mengilihkan kepemilikan atas suatu benda

kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya

dengan kesepakatan bahwa kreditur akan

mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada

debiiur apabila utangnya sudah dibayar lunas'

Dengan fiducia cum creditore ini maka

kewenangan yang dimiliki oleh kreditur akan lebih

besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang

diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya

bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan

wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya

terbatas pidu li.p"rcayaan secara moral saja dan

bukan kekuatan hukum yang pasti. Debitur tidak

akan dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau

mengembalikan hak milik atas barang yang

diserahkan sebagai j aminan.
Dalam bidang perundang-undangan'

perkembangan objek fidusia dapat dilihat setelah

terlakunya Undang-Undang Pokok Agraria'

"Menurut Undang-Undang Pokok Agraria,
hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek
jaminan dengan hak tanggungan adalah hak
milik, hak guna bangunan dan hak guna

usahatt. S

Dalam surat Direktur Jenderal Agraria

No.D 113317313113 tanggal 26 Maret 1973

dikatakan bahwa hak pakai tidak dapat dibebankan

Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan

lndonesia, RajaCrafindo Persada. Jakarta.2007' Hal 5 I '

Pasal 25. Pasal 39. dan Pasal 33 UU No' 5'fahun 1960

tentang Li Li PA.
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dengan hipotik (sekarang hak tanggungan).
Sebagai jalan keluarnya dipergunakan lembaga
fidusia, Demikian juga fidusia dapat dibebankan
atas bangunan di atas tanah hak sewa. 9

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1985 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 201 I
tentang Rumah Susun, objek fidusia adalah rumah
susun atau satuan rumah susun yang didirikan
diatas tanah hak pakai atau tanah rtegara.to Dalam
UU No. 4 Tahun 1992 Tentarrg Perumahan dan
Pemukiman, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, objek
fidusia adalah rumah, tidak diatur secara rinci
apakah rumah itu didirikan di atas suatu jenis hak
atas tanah tertentu. 1I

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia dinyatakan bahwa :

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun
yang tidak benvujud dan benda tidak bergerak,
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan
bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia terhadap kreditur
lainnya".

Jadi dapat diketahui bahwa benda-benda yang
dapat dij adikan j aminan utang dengan pembebanan
fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak
bergerak. "Benda tidak bergerak,, yang
dimaksudkan ialah bangunan yang tidak dapat
dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan di
atas tanah hak milik orang lain.

Sebelum berlakunya UU Nomor 42 Tahun
1 999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menj adi obj ek
jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri
dari benda dalam persediaan (inventory), benda

q Sumardi Man gunkusu mo, F i dtts i a B angunan- B angunan
Di Atas Tanah Hak Sews Hukum dan Keadilan No. 3

Tahun ke lI1,1912,Juni: hal. 2.
ln Pasal l2 dan l3 UU No. l6 Tahun 1985 Undang-Undang

Nomor l6 Tahun 1985 Tentang Rutnah Susun
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
20 tahun 20 I I tentang Rumah Susun.

il Pasal I 5 dan Penjelasannya UU No. 4 Tahun I 992
Tentang Perumahan dan Pemukirnan. sebasaii-nana telah
diubah dengan Undang-Unclang No. I tahun 20 I I tentang
Perumahan dan Ka',vasan Pemukiman.

dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan
bermotor. Dengan berlakunya Undang-Undang
Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia
diberikan pengertian yang luas, yang antara lain
terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, pasal g,

Pasal 10 dan Pasal 20. Benda-bendayang menjadi
obj ek j aminan fi dusia adalah :

l. Benda itu harus dapat dimiliki dan dialihkan
secara hukum.

2. Benda berwujud dan benda tidak
termasukpiutang.

3. Benda bergerak dan tidak bergerak
dapat diikat dengan hak tanggungan.

benvu.jud.

yang tidak

4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat
dengan hipotik.

5. Dapat atas satu satuan ataujenis benda darr lebih
dari satujenis atau satuan benda.

6. Termasuk hasil dari benda yang telah nren.jadi
objek fidusia dan juga hasil klaim asuransi objek

.f aminan fidusia tersebut.
7. Bendapersediaan (inventory).

Kendala-kendala yang tirnbul daiar.n
pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Jahun 1999
tentang Jaminan Fidusia seiama ini menuil.jukkan
kurangnya per-regakan lrukurn dalarn peJ;rksanaan
Undang-Undang tersebut di atas. Kajian terhadap
diskresi hukum ini menl,impuikan hal-lial 1,,ang
positif dan negatif. Hal yang bersitat positif
dapat merupakan masukan konstrLrktif untuk
pembaharuan hokum (lov, reJbrnz) di masa datar-rg
(itt.s constittrendum). Yang bersifat negatif berr,rpa
pen,vimpar-rgan hukurn (legal deviationl ),ang tidak
dapat dipertanggungjau,abkan kalenit tidak
memiliki akar dalam kerangka spirit hukr-rm halr-rs
segera dil-rentikan.

Keragu-ragllal-l terltang',vajib atau tidalinva
pendaftaran tersebut diperkuat dengan kendaia
tidak adanya batasan jangka rvaktu per.rdafiaran
jaminan fidusia di Kantor Pendafiaran Jaminan
Fidusia. Hal tersebut akan rnengurangi
kepercayaan para pelaku bisnis khususnya kreditur
sebab sifat spesialitas dan publisitas serla hak
preferent (droit de pre.ference) atau hak untuk
didahulukan terhadap kreditur lain pasti
mengalami kendala dan "dispute" apabila debitur
melakukan r,vanprestasi serta berpotensi "fidusia
ulang".

Dari apa yang telah dijabarkan diatas. maka
berkeinginan untuk meneliti secara lebih
mendalam dalam sebuah karya ilmiah nrengenai
implikasi dari Pasal 1i ayat (1) Undang-Undang
No. 42 tahun 1999 tentallg .laminan Fidusia
keclalam sebuah penelitian dalarn ber-rtuk ilmiah
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dengan Judul: " STUDI NORMATIF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM HAL TIDAK
DIDAFTARKANNYA AKTA JAMINAN
FIDUSIA OLEH NOTARIS DAN AKIBAT
HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA YANG LEWAT
WAKTU."

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar belakang

yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah

sebagaiberikut:
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum

bagi kreditur dalam hal tidak didaftarkannya
aktajaminan fidusia oleh notaris?

2. Lpakah akibat hukum akibat hukum terhadap

pendaftaran j aminan fidusia yang lewat waktu?

C. Tujuan Penelitian.
Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi

pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat,

set<ati gus seb agai persembahan informasi terhadap

almamater khususnya yang berkenaan dgngan

pendaft aran j aminan fi dusia terhadap permohonan

pendaftaranJaminan fidusia yang lewat waktu dan

apakah akibat hukum akta jaminan fidusia yang

tidak didaftarkan.

D. Metodologi
Sesuai dengan ruang lingkuP dan

permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka metodo I o gi y ang di gunakan dalam penuli san

ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat

eksploratoris, karenanya tidak memerlukan
hipotesa.

Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini,
menggunakan metodologi penelitian kepustakaan

(Libiiry Research), yaitu dengan membaca dan

mempelaj ari buku-buku yang berhubungan dengan

p"rr,riit* ini terutama tentang mengenai bentuk

perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal tidak
didaftarkanny a akla j aminan fi dusia oleh Notaris

dan akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan

fidusia yang lewat waktu.
femil pengumpulan data dititik-beratkan

pada penelitian kepus takaart dengan mendiagno sa

Lahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan

kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku-

buku hukum Qextbook), jurnal-jurnal hukum,

karyatulis hukum ataupandangan ahli hukum yang

termuat dalam media massa, dan bahan hukum

tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi

hukum, internet, dengan tidak lupa menyebut

sumbemya dan situsnya.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

cara menganalisa data-data tekstular dan untuk

selanjutnya barulah mengambil kesimpulan yang

ada hubungannya dengan pembahasan dalam

tulisan ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran

olehpenulis.

E. Pembahasan
Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari

bahasa Belanda, yautu Zekerheid atau cautie'

Zekerheid atau cautie mencakup secara umum

cara- carakreditur menj amin dipenuhi tagihanny a'

di samping tanggung j awab umum debitur terhadap

Uarang-Uarut gryu. Istilah jaminan juga dikenal

dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal I

urgfu 2i Undang-Undang No. 10-Tahun 1998

Teitang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun lggZ Tentang Perbankan, defenisi agunan

adalah: "Jaminan tambahan diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah". Agunan dalam

konstruksi ini merupakan jaminan tarnbahan

(accessoir). Tujuan agunan adalah untuk
mendapatkan fasilitas dari bank, yang diserahkan

oleh debitur kePada bank.
Jaminan pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi Zmacam,Yaitu:
1. Jiminan perorangan (personallcoorporate

guaranteei diatur dalam Pasal 1 820- 1 864 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata'

2. JaminanKebendaan'

Jaminan kebendaan dapat digolongkan

menjadi 4macam,Yaitu:
t. Caaai @and),yang diatur di dalam Bab 20 Buku

II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Hak tanggungan, diatur didalam UU Nomor 4

Tahun i 996 tentang Jaminan Hak Tanggungan;

3. Jaminan Fidusia, diatur dalam UU Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Jaminan hipotik atas kapal laut dan pesawat

udara.

Menurut Soebekti, jaminan perorangan

(immateril) adalah: "Suatu perjanjian antara

seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang

ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban

si blruiang ldetiturS", Yang termasuk jaminan

perorangan adalah: tz
,g,

2008 , hlm. 17.
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1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat
ditagih.

2. Tanggung menanggung, yang serupa dengan
tanggung renteng.

3. Akibat hak. dari tanggung renteng pasif,
hubungan hak bersifat ekstren, hubungan hak
arrtara para debitur dengan pihak lain (debitur).
Hubungan hak bersifat intern, hubungan hak
antara sesama debitur itu satu dengan yang
lainnya.

4. Perjanjian garansi Pasal 1316 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yaitu bertanggung
j awab guna kepentingan pihak ketiga.

Fungsi jaminan perorangan ini adalahsebagai
j arnrnan/ agunan tambahan sep erti dimaks ud dal am
penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun l992Tefiartg perbankan.
Pihak ketiga sebagai penjamin adalah :

1. Pengurus yang sekaligus menjadi pemegang
saham atau pengendali perusahaan debitur.

2. Perusahaanyangmenjadi pemegang saham atau
pengendali perusahaan debitur. C ara pengi katan
jaminannya dibuat dengan akta notaris.

I. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam
Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan
Fidusia oleh Notaris.

Untuk memberikan kepastian hukum, pasal
11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang
dibebani dengan jaminan Fidusia untu[
didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu
rangkaianyang tidak terpisah dari proses terjadinya
perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran
Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari azas
publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan
dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya
pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan
sebagai buktinya adalah diterbitkannya S ertifi kat
JaminanFidusia.

Pasal 13 UU Jaminan Fidusia mengatur
mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai
berikut:
l) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia

dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau
wakilnya dengan melampirkan pernyataan
pendaftaran Jaminan Fidusia;

2) P emy ataan pendaft aran sebagaimana dimaksud
memuat:
p Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
f, Tangga| Nomor akta Jaminan Fidusia, nama

dan tempat kedudukan notaris yang membuat

akta Jaminan Fidusia;
Data perj anj ian pokok yang dij amin fidusia;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek
JaminanFidusia;
Nilai penjaminan;
Nilai benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.

3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal
yang sama dengan tanggal penerimaan
pendaftaran;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya
pendaftaran diatur dengan Peraturan
Pernerintah.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dibuat dengan
akta notaris, Pendaftaran fidusia yang tidak dibuat
dengan akta notaris maka aktanya tidak dapat
didaftarkan. Secara teoritis fungsi akta adalah
ilntuk kesempurnaan perbuatan hr:kunt
(Forntalitas Causa) dan sebagai alat bukti
(Probationis Causa). Dengan demikian akta 1,ang
dibuat di barvah tangan akan mengakibatkan
iaminan fidusia ini tidak dapat didaftarkan karena
akta di barval.r tangan tidak rlempunvai kekuatan
pentbuktiarl yang kuat karena tanda tanuan pada
akta di barvah tangan masih bisa dipungkiri.
Pendafiaran dilakukan setelah akta Jaminan
Ficlr-rsia telah ditandatangani oleh para pihak pada
Kantor Pendaftaran Fidusia diternpat kecludLrkan
pihak pernberi fi drrsia.

Pembebanan jaminan fidusia yang didahr_ilui
dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia
sebagai pelunasan atas llutang tefienlu ),ang
dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta
.jarnir.ran {ldusia dibuat dengan akta notariil, hal ini
sesuai dengan 1,ang disebutkan dalam Pasal 5 ayat
(l) UU Jaminan Fidusia. bahr.r,a; perr-rbebanan
benda dengan jaminan fidr-rsia dibuat den-ean akta
notaris dalarn bahasa Indonesia dan merupakan
aktajaminan fidusia. Dalam akta jaminan ficlr_rsia
tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal. juga
clicantumkan mengenai waktu (jam) penbuatan
akta tersebut.

Setelah penanda tanganan akta pembebanan
j aminan fidusia oieh para pihak y ang
berkepentingan. Maka selanjutnya dilakukan
pendaftaran akta pernbebanan jaminan fidusia
pada kantor Pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 1 a1,at ( 1) UU Jaminan Fidusia yang
mengatLlr bahrva; benda vang dibebani dengan

.j aminan fi dusia w'aj ib didaftarkan.
Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau

a
(

a

0

: ia1-)
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wakilnya mengajukan permohonan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia yang memuat :

a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima

fidusia yang meliputi nama lengkap; agama;

tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan

tanggal tahir; jenis kelamin; status perkawinan,

pekerjaan;
b. tanggal dan nomor akta. jaminan fidusia, nama

dan-tempat kedudukan notaris yang membuat

fidusia, tetapi tidak menjamin kepastian hukun

Pada saat itu .jaminan fidusia tidak (perl'''

didaftarkan pada suatu lembaga pendaftar:"
jaminan fidusia. Di satu pihak jaminan fidus-''

memberikan kemudahaan bagi para pihak 1'an-

menggunakannya terutama pihak yang menerin.L*

fidusia. Pemberi fidusia mungkin saj:'

menjaminkan lagi benda yang telah dibebar:'

dengan fidusia kepada pihak lain tanp''

sepJngetahuan penerima fidusia' Ha1 in '

dimungkinkan karena belum ada pengaturar'

mengenai jaminan fidusia. 14

Ketidakadaan kewaj iban pendaftaran tersebu'

sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan

dari kelemahan bagi pranata hukum jaminarr

fidusia, disamping menimbulkan ketidakpastiarr

hukum, ti dak terpenuhiny a kewaj iban pendaftararr

jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminarl

ficlusia tidak memenuhi unsur publisistas' Ilal ini

dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalan

p.uktikrlyu. Atas pertimbangan tersebut' maka di

dalam Undang-Undang No. 42tahun 1999 tentang

Janrinan Fidusia mengatur tentang (kewa.iibant

pendaflaran jaminan fiduisia yaitu pada Pasal I 1

Undang-Unclang No. 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia :

(1)Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia

rvajib didaftarkan.
(2)Daiam hal bendal'ang dibebani dengan Jaminan

Fidusia berada di luar wilayah negara Republik

Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam a.vat (1) tetaP berlaku.

Pendaftaran jarninan fidr-rsia dimaksr'rdkan

untuk memberikan kepastian hukum bagi para

pihak, baik bagi pemberi hdusia dan bagi penerima

ildusia sehingga dapat rnemberikan perlindr-u-igar.r

lrukunr terhadap kreditor (penerima fidus'ia) dan

pihak ketiga yang lainnya. D.engan adanya

pendaftaran*iaminan fidusia akan lebih menjamin

irak preference dari kreditor terhadap kreditor lain

atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia

yang bersangkutan, selain itu pendaftaran jaminan

fi clu-sia menentukan pula kelahiran hakpreference

kreditor (penerinta .fidttsia). Hal tersebut

clikarenakan jaminan fidusia memberikan hak

kepada pernbiri fidusia untuk tetap menguasai

benaa yang menjadi objek jaminan fidusia

berdasaikan kepercayaan, diharapkan sistem

pendaflaran jaminan fidusia ini dapat memberikan

"ut
Lnclang-L,inclang Nontor 12 Tahun 1999' 'lurnal Caruda

Kerndif,nas. diakses dari http:i/garuda'kenrdiknas go id"

jurnai diakses tanggal 30 Oktober20l 1

aktajaminan fidusia;
c. Data perjanjian Pokok;
d. Uraian mengenai benda Yang

jaminanfidusia;
e. Nilaipenjaminah;
f. Nilai benda Yang menjadi

fidusia.

menjadi obyek

obyek jaminan

Tujuan dari pendaftatan adalah memberikan

kepastian hukum kepada penerima fidusia dan

pemberi fidusia serta pihak ketiga yanq
terkepentingan. Segala keterangan mengenai

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka

untuk rtt u-. I(ecuali terhadap b ar ang persediaan,

melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang

sempurna dari jaminan fidusia sehingga
memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas

droit de suite. ls
Kewajiban pendaftaran bersumber dari Pasal

11 UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia

dilakukanterhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di

dalam negeri (Pasal 11 aYat (1).

2.Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di

luarnegeri (Pasal ll aYat(2).
3. Terhadap perubahan. isi Sertifikat jamfnan

Fidusia (fuiut 16 ayat (1). Perubahan ini tidak
perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu

diberitahukan kepada para Pihak.

II. Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Yang Lewat Waktu Dari Saat Berlakunya
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013'

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia

sejak zaman penjajahan Belanda sebagi suatu

bentuk j aminan yang lahir dari yurisprudensi, yang

berasal dari zatnan romawi. Bentuk jaminan ini
digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-

meminjam karena proses pembebanannya
dianggap sederhana, mudah dan cepat baik oleh

p"*U.ti fidusia maupun oleh pihak penerima

l; http://hukumperbankan.blogspot.co. i dl20 l2l 05 I iaminan-

frdusia.htm 1., Diakses pada tanggal 10 Januari 20 i 6'
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jaminan kepada pihak penerima fidusia dari pihak
yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa, maksud dan
tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah
untuk:
1. Memberikan kepastian hukum kepada para

pihak yang berkepentingan, terutama terhadap
kreditur lain mengenai benda yang telah
dibebani denganjaminan fidusia. '

2. Melahirkan ikatan j aminan fi dusi a bagi kreditur
(penerimafidusia).
Memberikan hak yang didahulukan (preferenc e)
kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap
kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap
menguasai benda yang menjadi objek jaminan
fidusia berdasarkan kep ercayaafi.
Memenuhi asaspublisitas. f .i

Pendaftaran jaminan lldusia diatur pada Pasal
i1 Undang-Undang No. 42 tahr"rn 1999 tentang
.Taminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa :

r1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
wajib didaftarkan.

,2)Dalam hal benda yang dibebani dengan
Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara
Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia
rerdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan fldusia
,, aitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia
lilakukan oleh penerirna fidusia, kuasa atan
l akilnya dengan melampirkan pernl,ataan
'-.', endaftaran j aminan fi dusi a, sehing ga berdasarkan
'-.asal tersebut bah',va yang dapat mendaftarkan
.'aminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima
:ldusia dan dapat pula kreditur memberikan kuasa
ltau di rvakilkan dengan melampirkan surat
:reuLyataan jarninan fidusia. Surat pernyataan
'aminan fidusia memuat hal-hal yang diatur pada
:r at (2) Pasal 13 UU Jarninan Fidusia yaitu :

-,. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
r. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama.

tempat kedudukan notaris yang membuat akta
JaminanFidusia;

:. dataperjanjianpokok yang dijamin fidusia;
L uraian mengenai benda yang menjadi obyek

Jaminan Fidusia;
nilai penjaminan; dan
nilai benda yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia.

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia
menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian
fidusia diatas maka dapat diketahui unsur-unsur
fidusiaitu, yaitu :

1 . Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
2. Atas dasar kepercayaan.
3. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda.16

Pendaftaran jaminan fidusia menjadi
pertimbangan di dalam konsideran UU No. 42
tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan
fidusia perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran
fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan serta
mampu memberikan perlindungan hukum bagi
para pihak yang berkepentingan khususnya
kreditor. Kewajiban pembebanan benda jaminan
fidusia berikut dengan pendaftarannya sangat
diperlukan mengingat adanya kemungkinan
kelalaian dari para pihak terhadap pembebanan
benda jaminan termasuk pendaftarannya.
Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11

UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
yang menyebutkan bahwa :

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia
wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan
Jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara
Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Proses pendaftaran jaminan fidusia diawali
terlebih dahulu dengan membebankan benda
jaminan fidusia tersebut yang dituangkan didalam
akta notariil oleh notaris dan disebut dengan akta
jaminan fidusia, selanjutnya pembebanan benda
jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran.
Pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting
karena berpengaruh terhadap kepastian hukum.
Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk
melindungi pihak kreditor sebagai penerima
fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi.
Pembebanan yang dilanjutkan dengan pendaftaran
jaminan fidusia tersebut untuk memenuhi asas-asas
jaminan fidusia dan untuk menghindarkan
kerugian bagi pihak kreditor, sehingga dengan
adanya pengaturan tentang jaminan fidusia yang
tidak didaftarkan akan menghindari kerugian para

l6 J. Satrio, Hukunt Perikalan. Op.Cit. ha1. l8l
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pihak.
Permasalahan yang muncul mengingat ada

kemungkinan kesengajaat dari kreditor untuk
tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada saat

setelah benda jaminan fidusia telah dibebani

dengan jaminan fidusia. Hal ini dikatakan sangat

mendasar karena penerima fidusia sangat lemah

posisinya, apabila benda yang telah dibebani
j aminan fi dusia tidak dilakukan pendaftaran.

Selain memberikan perlinduugan terhadap

kreditor dan pihak ketiga. Namun dalam
prakteknya, bisa saja setelah benda yang dibebani
jaminan fidusia oleh notaris dalam bentuk notariil
yang disebut akta jaminan fidusia tidak langsung

didaftarkan oleh notaris atau bahkan hanya
dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak
penerima fidusia tanpa ada pendaftaran.

Secara garis besar dapat ditemukan norrna-

norrnaumum dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia yang membentuk seperangkat

bangunan norma yang ditujukan untuk
memberikan kepastian dan perlindungan hukum
bagi para pifrak yang berkepentingan, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

l. Normafasilitatif.
2. Normaregulatif.
3 . Norma-norma larangan.

Dalam tataran dogmatik hukum kondisi
norma yang konfl ik ( g e s c hij I d v an nor me n), norma
yang kabur atau tidak jelas (vegue van normen)

atau norma kosong (leemten van normen)
diprediksi dapat menimbulkan pertentangan secara

vertikal dan horisontal terhadap peraturan
perundang-undangan serta keragu-raguan dan

ketidakpastian dalam penerapan peraturan
perundang-undangan, sehingga diperlukan
peraturan hukum baru dalam merespon dinamika
perkembangan masyarakat. Berdasarkan tataran
teori hukum, kondisi seperti itu dapat berakibat
hingga pada peninjauan kembali asas-asas (meta

norma) hukumyang mungkintidak sesuai lagi atau

penciptaan atau pengadopsian asas hukum asing ke

dalamhukumnasional.
Sehubungan dengan uraian yang telah

dijabarkan diatas, dan untuk menjawab
permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka
jaminan Fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam

puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10

tahun 2013 ditetapkan menjadi Gugur' Gugurnya
pendaftaran j aminan Fidusia tersebut dikarenakan

persyaratan yang paling essensi dari tatacata

pendaftaran jaminan fidusia tidak dimiliki, yaitu

tidak melakukan pembayaran PNBP, sehingga
pemohon harus mendaftarkan kembali dengan

sistem pendaftaran j aminan fi dusia online'

F. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan pembahasan dari bab-baL'

sebelumnya dalam sliripsi ini terkait dengan pokok

permasalahan yang diingkat oleh penulis, maka

dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalarr

hal tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia'

diwujudkan dalam surat kuasa pendaftaran

p.*uturgun akta jaminan fidusia yang dibuat

ierpisah d"rrgu, akta jaminan fidusia' Selain itLr

kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dapat

meminta pertanggungjawaban notaris ) arlc

tidak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia

sesuai surat kuasa yang diberikan' Tanggurng

jawab hukum notaris yang dapat dituntut oleh

kreditor adalah membayar ganti rugi kepada

kreditor berdasarkan alasan hukum bahrl'a

notaris telah melakukan perbuatan melarvatl

hukum yang merugikan kreditor.
2. Jaminan Fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam

puluh) hari setelah Peraturan menteri Nomor 10

iahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gr'rgurnl a

pendaftaran j aminan Fidusia tersebut
dikarenakan persyaratan yang paling esensi dali

tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak

terpenuhi, 1'aitu tidak melakukan pernba,varan

PNBP, sehingga pemohon harus rnendaltarkan

kenrbali dengar-r sistem pendaftaran jaminan

Fidusia Online.

A. Saran
Agar supaYa kePastian hukum dan

perlindungan hukutn terhadap penerima Fidusia

ierealisasi dengan aman, maka sangat dibutuhltan

sosialisasi oleh aparat yang benvenang untuk itu
kepada masyarakat umum, sehingga mas-varakat

Lrmllm tahu dan sadar mengenai dampak yang

clitimbulkan jika tidak melakukan pendaftaran

fi dusianya secara Online.
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