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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA 

DENGAN SISTEM ELEKTRONIK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, akibat hukum 

dan kekuatan hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem elektronik 

yang menjadi kebingungan masyarakat dalam melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia secara elektronik ini. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pelaksanaan pendaftaran malalui tahap-tahap berikut, 

masuk ke menu login, melakukan proses pendaftaran dengan mengisi 

form, dan mencetak sertifikat jaminan fidusia elektronik. Akibat hukum 

apabila tidak terdaftar secara elektronik adalah lahirnya fidusia yang tidak 

mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dan 

kekuatan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan 

pengadilan dan dapat menjadi alat bukti yang kuat. 

Kata kunci : Pendaftaran Jaminan Fidusia, Elektronik 

 

ABSTRACT 

JURIDIS REVIEW OF FIDUSIA WARRANTY REGISTRATION 

WITH    ELECTRONIC SYSTEM 

 

This study aims to determine the implementation, the legal 

consequences and legal strength of fiduciary guarantee registration with 

electronic systems that become confusion society in conducting 

registration of fiduciary guarantee electronically this. The type of research 

used is empirical normative legal research. The results show that the 

implementation of registration malalui the following stages, go to the login 

menu, do the registration process by filling out the form, and print 

electronic fiduciary security certificates. The legal consequence of not 

being registered electronically is the birth of a fiduciary who does not 

have priority over another creditor and the power has the same legal force 

as the court decision and can be a powerful evidence. 

 

Keywords: Registration of Fiduciary, Electronic Guarantee 

 

 

 

 



I.  PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dan selalu 

berkaitan dengan para pelaku bisnis disektor keuangan baik itu usaha 

perbankan maupun penyedia dana lainnya. Selanjutnya, dalam kegiatan 

pinjam-meminjam uang, yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa 

umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak 

peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.
1
  

Mengenai jaminan, KUHPerdata mengatur tentang jaminan yang diatur 

secara umum dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. KUHPerdata pun 

mengatur tentang lembaga-lembaga jaminan kebendaan seperti, hipotik dan 

gadai. Karena lembaga gadai objek atau benda jaminannya harus dilepaskan 

atau diserahkan kepada penerima jaminan gadai, maka lembaga gadai memiliki 

kekurangan sehingga keinginan masyarakat pencari dana susah untuk 

menggunakan lembaga tersebut dengan adanya syarat tersebut. Oleh karena itu 

pemerintah pada tahun 1999 mengesahkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut dengan Undang-undang 

Jaminan Fidusia.  

Pengertian  tentang Jaminan Fidusia terdapat di Pasal 1 Angka (2) 

Undang - undang  Fidusia,  yang  menyebutkan  bahwa: 

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda  yang  bergerak  baik  

yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
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tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi 

fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya. 

 

Suatu perubahan  yang cukup mendasar dari perkembangan jaminan 

fidusia adalah mengenai pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia secara 

manual melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dirasakan proses pengurusan dan 

pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama dan 

biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal oleh karena itu perlu ada sistem 

administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dapat 

membentuk kemudahan dalam pendaftaran jaminan fidusia.  

Dengan lahirnya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tersebut, 

selain memberikan manfaat kemudahan dalam pendaftaran, namun disisi lain 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik masih mempunyai kekurangan 

karena dalam pendaftaran dengan sistem elektronik tidak ada penyerahan 

berkas fisik dari pemohon seperti yang terdapat dalam pendaftaran secara 

manual, maka tidak ada pula korektor yaitu orang yang bertugas dari kantor 

pendaftaran fidusia untuk mengkoreksi kevaliditasan dalam penyesuaian data 

yang dicantumkan pada formulir pendaftaran secara elektronik yang harus 

sesuai dengan akta jaminan fidusia yang dilampirkan. Akibat yang ditimbulkan 

adalah terjadinya ketidakpastian hukum.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan 

masalah sebagai berikut : a. bagaimana pelaksanaan atau mekanisme 

pendaftaran jaminan fidusia dengan sistem elektronik? ; b. apakah akibat 

hukum jaminan fidusia yang tidak terdaftar dengan sistem elektronik ? ; c. 



Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia dengan sistem 

elektronik ?. 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu : a. untuk 

mengetahui pelaksanaan atau mekanisme pendaftaran fidusia secara 

elektronik.; b. Untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak 

terdaftar dalam sistem elektronik. ; c. untuk mengetahui kekuatan hukum 

sertifikat jaminan fidusia  secara  elektronik. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. secara teoritis, yakni 

memberikan sumbangsih bagi    pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

dan Hukum Jaminan mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik.; b. secara praktis, untuk memberikan masukan atau saran bagi 

orang atau badan hukum yang melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik sedangkan bagi pemerintah dapat dijadikan refrensi dalam membuat 

atau menyempurnakan peraturan yang mengatur Pendaftaran Fidusia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

empiris, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatankonsepsual (conceptual approach), 

dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 

kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku, 

data lapangan berasal dari wawancara di tempat penelitian. Analisis bahan 

hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatis. 

 

 



II.       PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan dan Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik 

Saat ini dengan adanya sistem elektronik dalam pendaftaran jaminan 

fidusia maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendaftaran fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran fidusia secara 

elektronik diseluruh kantor pendaftaran fdusia”. 

Pengertian kantor pendaftaran fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 5 

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 yang berbunyi: 

“Kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan 

pendaftran jaminan fidusia secara elektronik”. 

Pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau 

online dilakukan pada kantor notaris, karena hanya notaris yang dapat 

mengakses website www.sisminbakum.go.id untuk melakukan pendaftaran 

akta jaminan fidusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikantor 

Kemenkumham Kanwil Mataram, Notaris sendiri yang akan melakukan 

pendaftaran jaminan fidusia secara online dengan menginput data sesuai 

dengan akta pembebanan yang dibuatnya, karena mengingat username dan 

password untuk masuk kedalam menu  layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia 

secara online yang hanya dimiliki oleh notaris. 

http://www.sisminbakum.go.id/


Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk melancarkan proses 

pendaftaran jaminan fidusia secara sistem online maka dibuat pengaturan 

tentang tata cara pendaftran jaminan fidusia secara elektronik yaitu seperti 

ditentukan pada Pasal 2, Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik yang berbunyi:  (1) Permohonan pendaftaran jaminan Fidusia 

secara Elektronik diajukan kepada Menteri. (2) Pendaftaran jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. pendaftaran permohonan 

Jaminan fidusia; b. pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan c. 

penghapusan Jaminan Fidusia . 

Pasal 3 mengatur tentang tata cara pendaftaran permohonan jaminan 

fidusia secara elektronik, yaitu: (1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia 

secara elektronik dilakukan     dengan mengisi formulir aplikasi. (2) Pengisian 

formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi: a. identitas 

Pemohon; b. identitas pemberi fidusia; c. identitas penerima fidusia; d. akta 

jaminan fidusia; e. perjanjian pokok; f. nilai pinjaman; dan g. nilai benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia. (3) Pemohon mencetak bukti 

pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi. (4) Bukti 

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. nomor 

pendaftaran; b. tanggal pengisian aplikasi; c. nama pemohon; d. nama Kantor 

Pendaftaran Fidusia; e. jenis permohonan; dan f. biaya pendaftaran 

permohonan jaminan fidusia sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan. (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 



ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan 

Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi. (6) Setelah melakukan pembayaran 

sebagaimana dimkasud pada ayat (5), pemohon mencetak sertifikat Jaminan 

Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran 

Jaminan Fidusia. 

 

Pada sistem administrasi jaminan fidusia secara elektronik tidak ada 

penyerahan dokumen fisik ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi dokumen fisik tersebut diserahkan ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik. 

Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan dengan sistem elektronik 

tidak  memerlukan pengiriman ataupun mengirim softcopy dari data fisik 

yang berupa akta jaminan fidusia, perjanjian kredit dari bank, fotocopy KTP 

dan kartu keluarga dari debitur, semua dokumen tersebut diserahkan kepada 

pemohon untuk keperluan menginput data secara elektronik. Selanjutnya 

semua dokumen itu disimpan oleh pemohon. 

Dengan tidak adanya penyerahan data fisik tersebut untuk menjamin 

kepastian data akta jaminan fidusia dan data-data yang telah diinput dalam 

sistem elektronik, maka pada sistem pendaftaran jaminan fidusia elektronik 

terdapat keterangan peringatan yang isinya sebagai berikut: 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Seluruh data yang 

tertuang dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia ini adalah benar; 2. 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak 



bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul atas pengisian 

permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Seluruh data yang diinput 

merupakan tanggungjawab pemohon. 

Sehingga dengan adanya peringatan yang terdapat dalam pendaftaran 

jaminan fidusia elektronik tersebut mengakibatkan atas semua yang sudah 

dicantumkan pada pendaftaran elektronik tersebut menjadi tanggungjawab 

pemohon pendaftar fidusia. 

B. Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Secara 

Elektronik 

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia, 

jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya 

jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh 

sertifikat jaminan fidusia. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka 

kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung 

(parate executtie), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. 

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

mengakibatkan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik 

sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 

Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem 



online mempunyai akibat hukum yang sama dengan jaminan fidusia yang 

tidak didaftarkan dengan sistem manual. 

 Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Pasal 11 sampai 

dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam penelitian di Kantor 

Kemenkumham Kanwil Mataram maksud dan tujuan dari adanya sistem 

pendaftaran jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:
2
 1. Memberikan 

kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap 

kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia; 2. 

Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia); 3. 

Memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada kreditor (penerima 

fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; 4. 

Memenuhi asas publisitas. 

Mengingat pendaftaran jaminan fidusia sangat penting, tetapi dalam 

praktek perkreditan dalam lingkungan bank masih ada perjanjian fidusia yang 

tidak didaftarkan. Demikian pula, terjadi dalam lingkungan lembaga 

pembiayaan. Akibat hukum perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan adalah 

tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, 

sehingga karakter kebendaan seperti deroit de suite dan hak  preference tidak 

melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. 
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C. Kekuatan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dengan Sistem 

Elektronik 

Pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan sehingga 

mendudukan kreditor menjadi kreditor separitis dengan segala hak istimewa 

yang diberikan oleh Undang-undang. Oleh karena pendaftaran tersebut secara 

tidak langsung memberikan manfaat bagi pihak kreditor maka kewajiban 

pendaftaran berlaku pada pihak penerima fidusia(kreditor) sedangkan debitor 

tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak notaris 

kekuatan hukum dari pendaftaran fidusia secara elektronik sama halnya 

dengan pendaftaran fidusia secara manual yaitu mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap sehingga jika debitur wanprestasi atau cidera janji dapat 

dilakukannya eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut.
3
 

Sedangkan hasil wawancara dengan staff Kanwil Kemenkumham 

Mataram kekuatan hukum dari pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik 

keabsahannya baik yang diterbitkan KPF maupun yang dicetak sendiri oleh 

penerima fidusia mempunyai kekuatan hukum yang sama yaitu kekuatan 

                                                           
3
 Hasil  wawancara  dengan  Bapak Zulfahri,  Notaris  dan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah 

Kota Mataram, pada tanggal 5 Agustus 2017. 



hukum yang tetap dan dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi atas 

objek jaminan fidusia saat debitur cidera janji atau wanprestasi.
4
 

Dalam hal kekuatan hukum pendaftaran fidusia secara elektronik perlu 

diingat karena tidak adanya penyerahan berkas fisik dan pentingnya korektor 

dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik untuk mengkoreksi 

kevaliditasan dalam penyesuaian data yang dicantumkan dalam formulir 

pendaftaran jaminan fidusia yang harus sesuai dengan akta jaminan fidusia 

yang dilampirkan.  

Berdasarkan penelitian, dalam sertifikat jaminan fidusia elektronik 

terdapat barcode untuk mengotentifikasikan sertifikat tersebut, sehingga 

kelegalitasan sertifikat fidusia elektronik  fidusia secara elektronik dapat 

dibuktikan secara hukum atau memiliki kekuatan yang kuat selama dilakukan 

oleh lembaga lembaga berwenang.
5
  

Layanan  jaminan fidusia menggunakan sistem dalam jaringan atau 

online dapat diakses melalui fidusia.ahu.co.id. dengan penerapan sistem ini 

maka para pendaftar tidak perlu lagi bertatap muka dengan petugas di loket 

dan disisi lain penerapan sistem ini juga untuk meningkatkan kemudahan 

berusaha diIndonesia. 
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III.  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah  penulis menguraikan teori-teori hukum yang berkenaan dengan  

judul skripsi ini, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan 

sebagai berikut : 1.  Pelaksanaan atau mekanisme pendaftaran jaminan fidusia 

secara elektronik dilakukan oleh notaris dengan mengisi beberapa form secara 

online pada website yang ditentukan, dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu 

masuk ke menu login dengan mengisi ussername dan password, lalu 

melakukan proses pendaftaran dengan mengisi form, dan mencetak sertifikat 

jaminan fidusia elektronik, yang secara jelas terdapat pada Permen Hukum dan 

HAM Nomor 10 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik dan dalam buku panduan pendaftaran jaminan fidusia elektronik 

yang dikeluarkan Dirjen AHU.; 2.  Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia 

yang tidak terdaftar dalam sistem elektronik adalah Jaminan Fidusia belum 

lahir sehingga tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan 

(preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari 

kreditur prefecence menjadi kreditur konkuren; 3. Kekuatan hukum 

pendaftaran jaminan fidusia sacara elektronik adalah kekuatan hukum yang 

merupakan alat bukti yang kuat artinya kekuatan hukumnya sama dengan 

keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila 

debitur cidera janji(wanprestasi) pelaksanaan dari isi perjanjian para pihak 

dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan. Kekuatan hukum 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik keabsahannya baik yang 



diterbitkan oleh KPF maupun dicetak sendiri oleh penerima fidusia mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dan dapat dipergunakan untuk melakukan eksekusi 

atas benda objek jaminan saat debitur cidera janji. 

B. Saran 

Adapun saran yang peneliti dapat kemukakan adalah sebagai berikut: 1. 

Terkait pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini penulis 

berharap  kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah 

membuat peraturan tentang fidusia elektronik maka dapat menambahkan 

peraturan tentang pengecualian pendaftaran jaminan fidusia secara system 

online pada tempat-tempat yang tidak dapat mengakses internet; 2.  Hendaklah 

notaris dalam selaku kuasa dari penerima fidusia selalu menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam membuat perjanjian jaminan fidusia dan disatu sisi sebagai 

pejabat umun yang berwenang dan disisi lain sebagai seorang profesional yang 

harus benar-benar memmahami dan mengamalkan Undang-undang Jabatan 

Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan yang berlaku, agar terhindar dari 

perbuatan malpraktek notaries; 3.  Hendaknya Dirjen AHU dapat melakukan 

pengawasan dan penyempurnaan sistem administrasi pendaftaran fidusia secara 

elektronik agar resiko fidusia ulang dapat diminimilasir dan Kepada penerima 

fidusia agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, untuk mewujudkan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. 
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