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I. PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi 

serta  kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan sebagian 

besar masyarakat harus memikirkan segala cara  untuk mendapatkan 

pendanaan modal untuk mengembangkan usahanya. Salah satu cara untuk 

memperoleh pendanaan modal adalah dengan melalui kegiatan pinjam 

meminjam atau mengambil kredit, baik melalui bank maupun lembaga 

penyedia jasa keuangan lainnya seperti lembaga finance untuk kendaraan 

bermotor. 

Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 bahwa fidusia “wajib” didaftarkan di Kantor 

pendaftaran fidusia serta untuk dapat memberikan hak istimewa atau hak 

preferensi bagi pemegangnya, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat 

dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan didaftarkan pada 

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. 

Namun dalam kenyataan yang ada, masih ada juga lembaga penyedia 

jasa keuangan atau perusahaan pembiayaan yang belum melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia. Pada tanggal 5 maret 

2013 telah diperkenalkan pendaftaran jaminan fidusia online agar 

memudahkan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, namun pendaftaran fidusia 

secara online belum efektif dan masih memiliki kelemahan. Salah satu yang 

paling utama adalah bahwa pendaftaran fidusia online harus dilakukan oleh 

Notaris, sehingga masih membutuhkan pihak ketiga. Berdasarkan uraian latar 
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belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. 

Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online? 2. 

Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan 

fidusia secara online? 3. Bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi 

hambatan dalam fidusia online dan kesalahan dalam pelaksanaan 

pendaftarannya?. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan 

memahami secara jelas bagaimana pelaksanaan  pendaftaran jaminan fidusia 

secara online. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat 

pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online. 3. Untuk mengetahui 

cara penyelesaian permasalahan jika terjadi hambatan dalam fidusia online 

dan kesaalahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. 

Manfaat penelitian, dari penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat : 1. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan masukan yang 

positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan 

dengan hukum jaminan khususnya dalam jaminan fidusia secara online.  

2. Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

informasi kepada masyarakat, lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan 

pembiayaan yang terkait dengan jaminan fidusia secara online. 3. Manfaat 

Akademis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemecahan 

permasalahan-permasalahan terkait jaminan fidusia yang ada di dalam 

masyarakat,pemerintah, maupun perguruan tinggi. 
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Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif-empiris, yaitu 

dengan menggunakan metode pendekatan : 1.  Peraturan perundang-

undangan. 2. Pendekatan konseptual. 3. Pendekatan sosiologis. Sumber dan 

jenis bahan hukum yang digunakan: 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan hukum 

skunder, 3. Bahan hukum tersier, 4. Data Lapangan. Tekhnik pengumpulan 

bahan hukum: 1. Data kepustakaan (Liberary Research), di kumpulkan 

dengan teknik dokumentasi yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Alat pengumpulan 

data yang digunakan yaitu studi dokumen. 2. Data lapangan, data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara (Interview) terstruktur dengan 

informasi yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang 

digunakan yaitu pedoman wawancara. 
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II. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online 

1. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online bagi 

perusahaan pembiayaan : 

Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu 

pembangunan nasional secara umum dan untuk menjamin kepastian 

hukum khususnya bagi pihak yang berkepentingan, maka sebagai dasar 

hukum utama bagi Jaminan Fidusia adalah sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia dinyatakan bahwa “ Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia 

wajib didaftarkan “.  

Perusahaan pembiayaan khususnya yang bergerak di bidang 

pembiayaan kendaraan bermotor atau barang-barang bergerak lainnya 

merupakan salah satu perusahaan kerap kali berhadapan dengan 

pembebanan jaminan fidusia. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin 

kepastian hukum bagi setiap perusahaan pembiayaan sehubungan dengan 

pelaksanaan pembiayaan khususnya kendaraan bermotor bagi konsumen, 

maka Pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 

tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang 

Melakukan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan 

Jaminan Fidusia. 
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Untuk lebih mendukung penerapan kewajiban pendaftaran jaminan 

fidusia sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah melalui 

Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah 

mengeluarkan tiga Peraturan yang khususnya mengatur mengenai 

pendaftaran jaminan fidusia secara online, yaitu : 1. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 

Tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian 

Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik; 3. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Secara Elektronik. 

2. Proses pembebanan jaminan fidusia kendaraan bermotor pada PT. Federal 

Internasional Finance (FIF) Cabang Mataram. 

Sejak adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

130/PMK.010/2012, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. 

FIF Cabang Mataram pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mengalami 

lonjakan yang luar biasa. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari 

hasil wawancara dengan Bapak Lalu Pending Dadeh Permana, S.H, selaku 

Kepala Departement Litigasi PT. FIF Cabang Mataram bahwa 
1
 

“pembebanan kebendaan dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta 

                                                             
1
 Data hasil wawancara penulis dengan Bapak Lalu Pending Dadeh permana.SH, Kepala 

Departement litigasi PT.FIFGROUP, senin 19 mei 2014 
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Notaris sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, sesuai 

dengan peraturan tersebut, tahun 2014 PT. FIF telah melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia secara online untuk semua jenis produk 

pembiayaan melalui Notaris dan Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat 

Fidusia tersebut dikuasai/disimpan oleh PT. FIF. Selanjutnya, dokumen-

dokumen fidusia yang perlu disiapkan oleh PT. FIF sebagai persyaratan 

untuk pendaftaran jaminan fidusia haruslah dapat disiapkan dalam waktu 

tertentu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang mengatur bahwa 

perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor 

pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. 

Setelah seluruh dokumen-dokumen tersebut di atas diserahkan secara 

lengkap kepada Notaris, maka pada akhirnya nanti PT. FIF akan 

memegang/memperoleh produk hukum yang otentik dari Notaris berupa 

Salinan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia.  

3. Proses pendaftaran jaminan fidusia secara online 

Pelaksanaan pendaftaran fidusia dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : a. Persiapan kelengkapan berkas fidusia, meliputi : Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit), Surat Kuasa Pembebanan 

Jaminan Fidusia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

suami/istri (pasangan kawin) dari Konsumen/Debitur/Pemberi Fidusia, b. 
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Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang memuat : identitas pihak pemberi 

dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, c. 

Pendaftaran jaminan fidusia secara online (khususnya pendaftaran jaminan 

fidusia berupa kendaraan bermotor), yang dilakukan oleh Notaris dengan 

mengisi formulir aplikasi, meliputi :  identitas pemohon, identitas pemberi 

fidusia, identitas penerima fidusia, akta jaminan fidusia, perjanjian pokok;, 

identitas obyek jaminan fidusia, d. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) melalui BNI, dengan cara menunjukkan bukti pembayaran 

PNBP yang dicetak oleh Notaris melalui sistem fidusia online, memuat : 

nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama 

kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, e. Pencetakan Sertifikat 

Jaminan Fidusia, memuat : Nomor, tanggal dan jam, Irah-irah “ Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Penyerahan salinan 

akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia, yang diserahkan oleh 

Notaris kepada PT. FIF dilengkapi dengan tanda terima yang sah. 

4. Proses eksekusi jaminan fidusia pada PT. Federal Internasional Finance 

(FIF) Cabang Mataram 

PT. FIF melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ketika debitur tidak 

mau bertanggung jawab atas kewajiban terbayarnya hutang sebagaimana 

diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani, 

tidak adanya i’tikad baik debitur untuk memenuhi kewajiban terhadap 

kreditur, serta terdapat indikasi dilakukan pelanggaran-pelanggaran 

tertentu seperti peralihan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada orang 
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lain. Dalam hal ini PT. FIF memberikan surat peringatan kewajiban 

pembayaran pertama dan kedua yang jaraknya 15 hari sebelum tanggal 

jatuh tempo, kemudian untuk peringatan melalui telpon dilakukan H-7 dan 

H-3 sampai H+3 jatuh tempo, setelah tujuh hari jatuh tempo debitur tetap 

tidak membayarkan kewajibannya terhadap kreditur maka debitur 

diberikan surat peringatan eksekusi jaminan fidusia dan pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah 15 hari dari tanggal 

jatuh tempo dengan membawa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang 

telah ditandatangani dan sertipikat jaminan fidusia. Pembayaran yang telat 

satu hari dari tanggal jatuh tempo terhitung satu bulan.
2
 

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan 

fidusia secara online 

Pendaftaran fidusia secara online masih memiliki hambatan dalam 

pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Raharni, 

SH bahwa 
3
 “Sejak awal ditetapkannya pendaftaran fidusia secara online 

sudah tidak ada lagi Notaris yang datang ke Kantor Kementerian Hukum dan 

HAM untuk mengurus jaminan fidusia namun Notaris mengeluhkan tentang 

hambatan pelaksanaan pendaftaran fidusia secara online antara lain: a) Belum 

adanya sosialisasi untuk pendaftaran fidusia secara online system bagi 

Notaris maupun pada perusahaan pembiayaan. b) Belum siapnya para notaris 

untuk melakukan pendaftaran fidusia secara online. 

                                                             
2
Ibid. 

3
 Hasil  wawancara penulis dengan Ibu Raharni.SH, Kasubbid Pelayanan Hukum Umum 

pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kementrian Hukum dan Ham Wilayah NTB, jumat 16 

Mei 2014 
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Berdasarkan wawancara penulis dengan notaris rekanan PT. FIF 

mengenai hambatan atau kekurangan yang ada dalam sistem pendaftaran 

fidusia online adalah sebagai berikut: a. Hambatan teknis : 1) Notaris telah 

membayar PNBP melalui BNI namun sertifikat tidak dapat tercetak pada 

sistem fidusia online. 2) Notaris telah membayar PNBP melalui BNI namun 

nomor sertifikat tidak tercetak pada sertifikat jaminan fidusiA, b. Hambatan 

prinsip : 1) Belum tersedianya menu pencarian (search) untuk memastikan 

bahwa objek jaminan fidusia yang akan didaftarkan adalah sedang dalam 

jaminan atau tidak. 

Bagaimana penyelesaian permasalahan jika terjadi hambatan dalam 

fidusia online dan kesalahan dalam pelaksanaan pendaftarannya 

Dalam penyelesaiaan permasalahan dalam mengahadapi hambatan 

fidusia online, notaris dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut : a. 

Notaris mengajukan email pengaduan pada Ditjen AHU (Direktorat Jendral 

Administrasi Hukum Umum) melalui email pengaduan dengan cara 

memberikan keterangan/penjelasan keluhan dan memberikan data berupa : 

tanggal pembayaran PNBP, nama bank tempat pembayaran, nomor jurnal, b. 

Ketika terjadi kesalahan dalam sertifikat fidusia, maka Notaris dapat 

melakukan perubahan pada sistem pendaftaran fidusia online dan melakukan 

pembayaran PNBP Perubahan melalui BNI 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan cara 

pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan 

dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian kredit 

atau pokok) dan debitur menandatangani surat kuasa pembebanan fidusia dan 

persetujuan pasangan kawin (pemberi fidusia) dan dokumen pendukung 

diserahkan kepada notaris. 2. Adapun Faktor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu notaris 

telah membayar PNBP kepada pihak bank namun sertifikat tidak dapat 

tercetak dan nomor sertifikat seringkali tidak muncul dalam system online 

Saran 

1. Diharapkan kepada pihak  kantor pendaftaran fidusia dengan berkoordinasi 

dengan pihak vendor untuk meningkatkan fasilitas serta memperbaiki 

kekurangan yang ada pada system pendaftaran jaminan fidusia,. 3. 

Pemerintah harus memberikan peringatan yang tegas sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, apabila ada perusahaan 

pembiayaan yang tidak mendaftarkan keseluruhan jaminan fidusianya. 4. 

Menyediakan customer service dan customer care by phone yang siap 

melayani 24 jam-7 hari dalam seminggu untuk melayani di tiap Kanwil 

Kemenkum   HAM RI pada hari dan jam kerja. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara jelas 

bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online, faktor-faktor 

apa saja yang menghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online 

dan cara penyelesaian permasalahan jika terjadi hambatan dalam fidusia online 

dan kesalahan dalam pendaftarannya. Adapun metode yang digunakan adalah 

yuridis normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan 

pendaftaran jaminan fidusia secara online lebih memudahkan para lembaga untuk 

lebih menjamin kepastian. Faktor penghambat pendaftaran jaminan fidusia secara 

online yaitu seringkali sertifikat tidak dapat tercetak dan nomor sertifikat tidak 

muncul dalam system online. Penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan 

pendaftaran fidusia secara online yaitu Notaris mengajukan email pengaduan pada 

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. 

 

Kata Kunci : Pendaftaran Fidusia Online  
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Abstract 

The main purpose of this research is to discover and analized clearly how 

we do the registration as online fiduciary in warranty. what kind of factors that 

stopped or interrupted that registered process and the solution for that if later on 

there is a mistake appeared on the register process. The method that being used is 

yuridice normative empyris, the result of this research shows that the process of 

the registration online fiduciary warranty, certificate is often untyped and the 

certificate number was not showed up in online system. So the main solution is 

the Notary made the complaint email tho the head of public law administration. 

Keywords : Fiduciary Registration Online 


