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ABSTRAK 

Azhar, Fardani 2016. Pelaksanaan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah 

Pemberlakuan Sistem Fidusia Online Di Kota Semarang  (Studi di Kantor Notaris 

dan PPAT Kota Semarang dan Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah ) 

Skripsi Bagian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. 

Suhadi, S.H., M.Si dan Aprila Niravita, S.H.,M.Kn  

 

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penghapusan Jaminan Fidusia, Akibat 

Hukum Penghapusan Jaminan Fidusia 

Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 

17 PP 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada 

Kementerian Hukum dan HAM melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal 

tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun 

kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak debitur maupun kreditur yang 

tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan 

masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya 

sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak diperbolehkan adanya fidusia 

ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kendala dalam 

pelaksanaan penghapusan  jaminan fidusia di kantor Notaris kota Semarang dan 

kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah setelah pemberlakuan sistem 

fidusia online. 2) Bagaimana akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak 

dihapus (Roya). 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber 

data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan 

di Kemenkum HAM Jawa Tengah, 5 (Lima)  Notaris yang daerah kerjanya di kota 

Semarang, debitur Aliman dan Tasrudin kemudian data yang diperoleh divaliditas 

untuk selanjutnya dilakukan analisa data. 

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia online di Kota Semarang yaitu meliputi faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tidak adanya kesadaran dan 

kepedulian dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminannya, 

ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan, adanya 

pembebanan biaya penghapusan yang dilakukan oleh notaris, kurangnya 

pengawasan Kemenkum HAM, tidak adanya sanksi yang mengikat dalam 

penghapusan jaminan fidusia dan ketidaktahuan debitur mengenai penghapusan 

jaminan fidusia. Sedangkan faktor eksternal meliputi sering terjadinya gangguan 

server, tidak adanya menu perbaikan sertifikat fidusia di web.ahu.go.id dan akibat 

hukum jika tidak dilakukan penghapusan fidusia yaitu debitur tidak bisa 

menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia dan 

jika terjadi fidusia ulang yang disengaja oleh debitur sebelum pelunasan kredit 

maka debitur bisa dikenakan ancaman pidana penjara 1 tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun penjara, denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling 

banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah  merupakan kegiatan yang 

sangat lumah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini dimana 

masyarakat melaksanakan usahanya dengan melakukan pinjaman. 

Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan 

meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan 

ataupun produksi bidang industri, investasi perdagangan, eksport import dan 

sebagainya. Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam 

pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, 

perumahan dan sebagainya. (http://www.legalitas. org/node/258) (diakses 

tanggal 26 Mei 2015). 

Dalam Jurnal Aermadepa,S.H.,M.H. Dosen Fakultas UMMY Solok 

2012. mengenai “PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, MASALAH 

DAN DILEMA DALAM PELAKSANAANNYA” dalam jurnal tesebut 

menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Kredit yang diberikan oleh kreditur tentunya mengharuskan kreditur merasa 

aman. 
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    Maka untuk kepentingan keamanan sangat penting sekali guna 

menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi kreditur.  

Salah satu bentuk pengaman kredit yang paling mendasar dalam pemberian 

fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan, disamping kemampuan 

seorang debitur. 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 1999, Nomor 168). Fidusia itu adalah pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa 

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda. 

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak 

kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan 

pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai barang atau objek jaminan 

utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. (Bahsan, 

2007:51) 

Dari pengamatan terhadap Pasal-Pasal Undang-Undang No. 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Memberikan kedudukan preferen pada kreditur.  

2. Mengikuti barang atau objek yang dijaminkan (droit de siute).  

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang 

berkepentingan.  
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4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.   

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

(selanjutnya disebut UUJF) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa 

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada 

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.  

Kemudian dalam tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM 

TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM 

PEMBERIAN KREDIT  PERBANKAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NO. 42 TAHUN 1999” ditulis oleh Sri Hidayani, Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2010. Bahwa ada hal yang harus 

didasari bahwa pada pasal 2 UUJF juga memberikan suatu batasan terhadap 

ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk 

membebani benda dengan jaminan fidusia. Hal ini kembali dipertegas 

melalui rumusan dalam pasal 3 UUJF yang menyatakan bahwasannya UUJF 

tidak berlaku terhadap :  

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.  
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2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 

(dua puluh) meter atau lebih.  

3. Hipotik atas pesawat terbang. 

4. Gadai. 

Berdasarkan penjelasan secara umum dan singkat tentang UUJF di 

atas, maka dalam hal ini lembaga jaminan fidusia ini digunakan secara luas 

dalam berbagai transaksi pinjam meminjam atau kredit karena proses 

pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya 

kepastian hukum dengan cara mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. 

Pendaftaran jaminan fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan 

(preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain, karena jaminan 

fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. 

Fungsi kantor pendaftaran fidusia adalah penyelenggaraan pelayanan 

hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia untuk terciptanya tertib hukum 

di masyarakat sebagaimana keinginan dari UUJF itu sendiri. Jika dilihat dari 

arti fungsi, maka fungsi dari kantor pendaftaran  fidusia lebih bersifat 

administratif, tetapi tidak hanya semata-mata hanya berfungsi administratif 

maksudnya ketika jaminan fidusia didaftarkan fungsi substantif lebih 

dominan. Peranan kantor pendaftaran fidusia menurut sosiologis adalah 

merupakan aspek dinamis mengenai kedudukan status, apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. 

(Soekanto,1990:243)   
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Pada tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP 

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT  

PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999” 

ditulis oleh Sri Hidayani, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Tahun 2010, dimana peranan kantor pendaftaran fidusia ada 2 (dua) yaitu :  

A. Peranan Pasif  

Peranan kantor pendaftaran fidusia yang bersifat pasif ini ada 

kaitannya dengan fungsi kantor pendaftaran fidusia yang bersifat 

administratif, maksudnya adalah bahwa kantor pendaftaran fidusia hanya 

menunggu siapa saja yang mau mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor 

pendaftaran jaminan fidusia, dan karena tidak aktif mencari siapa yang mau 

mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, walaupun di 

dalam pasal 11 ayat (1) UUJF jaminan fidusia wajib didaftarkan.  

B. Peranan Aktif  

Peranan kantor pendaftaran fidusia yang bersifat aktif ini ada 

kaitannya dengan fungsi kantor pendaftaran fidusia yang bersifat subtansi, 

maksudnya adalah bahwa ketika ada yang mendaftarkan jaminan fidusianya 

ke kantor pendaftaran fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia berhak 

melakukan pengecekan langsung terhadap setiap permohonan pendaftaran 

yang tidak mencantumkan apa yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) 

UUJF seperti data perjanjian pokok yang dijaminkan, uraian fisik benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang 
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menjadi objek jaminan fidusia, maka pihak kantor pendaftaran fidusia akan 

mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki kembali dan kalau sudah 

benar akan diproses sampai keluar sertifikat jaminan fidusianya.  

Pada tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM TERHADAP 

PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT  

PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999” 

ditulis oleh Sri Hidayani, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Tahun 2010. Juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran 

fidusia terlibat 2 (dua) pihak yaitu pemohon dan kantor pendaftaran fidusia. 

Pemohon dapat mengajukan pendaftaran jaminan fidusia jika sudah ada 

kantor pendaftaran fidusia. Pada pasal 12 UUJF menyatakan bahwa 

pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut : 

1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 

ayat (1) UUJF dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. 

2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta 

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

3. Kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud ayat (2) 

berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak asasi 

Manusia RI. 

4. Ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk 

daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan 

keputusan Presiden.  
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Berdasarkan pasal 12 ayat (4) UUJF serta keputusan Presiden No. 139 

tahun 2000 tentang pembukaan kantor pendaftaran fidusia yang menyatakan 

mengenai kedudukan kantor pendaftaran fidusia adalah setiap ibukota 

propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia (Keppres Nomor. 139 tahun 

2000).  

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 juga sudah 

mewajibkan bahwa jaminan fidusia wajib dibuat dalam akta notaris dan 

kemudian didaftarkan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia ini 

penting karena akan melahirkan hak preferens bagi penerima fidusia.  

Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam 

Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan pada kantor 

pendaftaran fidusia, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

Dengan lahir dan diberlakukannya UUJF tentunya diharapkan 

lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup semenjak lama 

itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan fidusia dan 

tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Dimana yang harus 

menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat 

mempelancar jalannya perekonomian. 

Sebelum undang-undang ini dibentuk pada umumnya benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari 

benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan 
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mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang maka menurut undang-undang ini objek 

jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang 

berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat 

dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam undang-

undang ini, diatur juga tentang pendaftaran jaminan fidusia guna 

memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan 

pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) 

kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia 

memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia  untuk tetap menguasai 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka 

diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam undang-

undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan 

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.  

Dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

manusia kemudian mulai mengenal sistem internet yang dapat membuat 

seseorang melakukan aktifitas secara online. Jaminan fidusia dalam 

prakteknya juga diusahakan untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, 

sehingga pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor AHU-06.OT.03.01, yang isinya adalah 

pemberlakuan pendaftaran benda jaminan fidusia secara online, pendaftaran 

jaminan fidusia ini diharapkan memudahkan bagi pihak kreditur untuk 
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mendaftarkan jaminan fidusianya selain itu  juga pendaftaran jaminan 

fidusia online lebih efisien di bandingkan pendaftaran jaminan fidusia 

manual karena kreditur tidak usah mendatangi langsung Kemenkum HAM 

untuk mendaftarkan jaminan fidusianya, kreditur cukup mendaftarkan 

jaminan fidusia melalui notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan 

fidusia, sehingga pada 5 maret 2013 mulai digunakan sistem pendaftaran  

jaminan fidusia secara online.  

Dalam jurnal Aditya Renni Rosanti, Ninik Darmini Tentang 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA 

ONLINE DI WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” Tahun 2013.  Menjelaskan 

bahwa perubahan cara pendaftaran benda jaminan fidusia tersebut apabila 

dikaitkan dengan perkembangan teknologi, dapat dikatakan bahwa di 

Indonesia sudah mulai diterapkan sistem administrasi secara online. 

Administrasi secara online memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

1. Memiliki nilai praktis, karena pada dasarnya dengan adanya 

jaringan internet, maka administrasi dapat dilaksanakan dimana 

saja. 

2. Tempat penyimpanan data (database) dapat diakses dari mana saja 

selama terdapat jaringan internet. 

3. Untuk melakukan suatu pendaftaran atau perubahan dalam 

administrasi hukum, tidak perlu datang ke kantor atau instansi 

tertentu. 
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Dari penjelasan mengenai jaminan fidusia diatas peneliti tertarik 

meneliti mengenai pelaksanaan jaminan fidusia online yang ada di kota 

Semarang, karena kota Semarang merupakan kota besar di Jawa Tengah 

yang tentunya lalu lintas di dalam bidang perekonomian kota tersebut sangat 

tinggi terutama dalam bidang jasa pinjam meminjam dimana banyak 

masyarakat yang menggunakan lembaga pembiayaan sebagai sumber dana 

untuk memajukan usahanya, yang tentunya dengan adanya perjanjian 

pinjam meminjam tersebut harus ada perjanjian antara debitur dan lembaga 

pembiayaan tentunya ada jaminan yang harus di daftarkan sebagai jaminan 

fidusia ke Kemenkum HAM melalui Notaris dengan mengisi formulir di 

web.Ahu.go.id untuk didaftarkan jaminan fidusia, dengan adanya 

pendaftaran jaminan fidusia online ini tentunya untuk memudahkan pihak 

debitur maupun kreditur untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia agar 

terciptanya tertib administrasi.  

Namun dalam prakteknya dilapangan jaminan fidusia online di kota 

Semarang sering terjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu masalah yang 

sering terjadi mengenai gangguan jaringan dan masalah lainnya yaitu ketika 

seorang debitur meminjam uang dari lembaga pembiayaan dengan 

menggunakan jaminan fidusia dengan jangka waktu pembayaran kredit 

yang sudah disepakati bersama antara pihak debitur dan kreditur atau pihak 

lembaga pembiayaan, ketika debitur sudah melunasi kreditnya kepada 

lembaga pembiayaan, ini berarti pendaftaran jaminan fidusia atas barang 

yang difidusiakan akan berakhir. Dalam hal ini, pihak lembaga pembiayaan 
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atau kreditur wajib menghapus jaminan fidusia dengan  membuat 

permohonan kembali ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM melalui 

kantor notaris untuk mencabut pendaftaran fidusia tersebut. Akan tetapi 

dalam kenyataannya, seringkali pihak lembaga pembiayaan hanya 

mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa debitur telah 

menyelesaikan kreditnya tanpa pernah menyatakan dalam keterangan 

tersebut bahwa jaminan fidusia atas barang debitur tersebut sudah dicoret 

atau dihapus dari pendaftaran fidusia. 

Selanjutnya mengenai kendala dalam penghapusan jaminan fidusia 

yang sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi 

masih sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia seperti data 

yang diperoleh dan direkap setiap tahunnya oleh Kemenkum HAM Jawa 

Tengah dari tahun 2013 sampai dengan 2015, bahwa masyarakat Jawa 

Tengah yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 2.220.796  

dan masyarakat yang melakukan penghapusan jaminan fidusia sebanyak 

14.297 dari data yang diperoleh tersebut terlihat jelas bahwa masih 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghapusan jaminan 

fidusia, dimana ini akan menjadi pemasalahan dikemudian hari ketika 

jaminan yang sudah didaftarkan jaminan fidusia akan di daftarkan kembali  

sebagai jaminan fidusia, karena ketika jaminan tersebut tidak dilakukan 

penghapusan maka jaminan tersebut tidak dapat di daftarkan kembali untuk 

jaminan fidusia dan ketika jaminan fidusia tersebut tidak dihapus atau 

diroya maka tentu akan berakibat hukum, dan tentunya akan timbul berbagai 
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masalah dan kendala berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia online di kota Semarang.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas,  maka dalam penyusunan skripsi 

ini peneliti tertarik mengambil judul: “PELAKSANAAN PENGHAPUSAN 

(ROYA) JAMINAN FIDUSIA SETELAH PEMBERLAKUAN  SISTEM 

FIDUSIA ONLINE DI KOTA SEMARANG” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan penghapusan (ROYA) jaminan fidusia online sering kali 

tidak sesuai dengan UU yang telah diatur oleh Negara, terdapat berbagai 

masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme 

penghapusan jaminan fidusia secara online. 

2).  Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 

penghapusan jaminan fidusia. 

3). Kendala yang muncul dalam pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia secara online. 

4). Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul tersebut. 

5). Akibat hukum yang akan terjadi jika pihak debitur tidak melakukan 

penghapusan jaminan fidusia. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Dengan demikian dari permasalahan yang dihadapi, peneliti 

membatasi permasalahan dengan fokus sebagai berikut:  

1). Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penghapusan 

jaminan fidusia online di kantor Notaris yang berada di wilayah 

Kota Semarang dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

2). Permasalahan apa yang akan timbul dan akibat hukumnya apabila 

jaminan fidusia online tidak dihapuskan. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1).  Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia di kantor Notaris wilayah kota Semarang dan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Tengah setelah 

pemberlakuan sistem fidusia online? 

2). Bagaimana akibat hukumnya apabila jaminan fidusia tidak dihapus 

(Roya) ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Berupaya memberikan informasi kepada masyarakat agar  

mengetahui tentang mekanisme cara penghapusan jaminan fidusia online, 

permasalahan dan kendala dalam penghapusan jaminan fidusia online, 

dan akibat hukum yang akan timbul apabila jaminan fidusia yang sudah 

didaftarkan jaminan fidusia tidak dihapus. 

2. Tujuan Khusus 

1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala-kendala yang 

dihadapi Notaris dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah dalam proses pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia online. 
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2). Untuk mengkaji permasalahan yang timbul dan akibat hukumnya 

apabila jaminan fidusia tidak dihapus atau di Roya. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat baik secara 

praktis, akademis  maupun secara teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

1). Dapat memberi masukan bagi pembuat kebijakan dalam 

mengambil keputusan mengenai penghapusan jaminan fidusia. 

2). Dapat memberi manfaat bagi masyarakat agar sadar tentang 

pentingnya penghapusan jaminan fidusia sebagai tertib 

Administrasi dan juga sebagai kepastian hukum. 

3). Dapat memberi saran pada Notaris dan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi 

kendala-kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia 

online.  

2. Manfaat Akademis 

1). Dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya 

bidang jaminan fidusia. 

2).   Dapat memberi atau menambah perbendaharaan pustaka terutama 

bidang jaminan fidusia. 

3). Dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya 

tentang jaminan fidusia. 
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1.7 Kerangka Berfikir 

 Bagan 1.1 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitur 

Lembaga Pembiayaan 

(Kreditur)  

Pendaftaran Fidusia melalui Notaris 

secara Online 

Pendaftaran Jaminan Fidusia di 

Kemenkum HAM Jawa Tengah 

Permasalahan dan Kendala dalam 

Pelaksanaan Pengahapusan Jaminan 

Fidusia Online di Kota Semarang 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

PP Nomor 86 Tahun 2000 

Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 9 Tahun 2013 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 2014 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2015 

Akibat Hukum Debitur Tidak  Melakukan 

Penghapusan Jaminan Fidusia  
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1.8  Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka 

penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yakni bagian awal, bagian 

pokok, dan bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman 

pernyataan keaslian skripsi, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran. 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan 

skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika 

skripsi yang nantinya penulis akan sajikan. 

2.  Bagian pokok Skripsi 

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan hukum  

Bab II : Tinjauan Putaka 

Bab kedua ini membahas tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka 

Pemikiran. Tinjauan Pustaka yang mendasari penulisan ini adalah 
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tinjauan tentang pelaksanaan penghapusan (Roya) jaminan fidusia 

setelah pemberlakuan sistem fidusia online di kota Semarang. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode 

penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode 

tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang jenis 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

instrumen penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yaitu, kendala 

yang dihadapi oleh Notaris wilayah kota Semarang dan Kemenkum 

HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia, serta akibat hukum yang timbul apabila jaminan fidusia tidak 

di hapus (Roya). 

Bab V : Penutup 

Bab ini sebagai bagian akhir dari penulisan penelitian mengenai 

simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari 

apa saja yang telah didapatkan selama penelitian. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum tentang Kredit 

2.1.1 Pengertian Kredit 

Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya 

untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu. Dari definisi 

tentang kredit ini dapat disimpulkan 4 (empat) elemen yang penting, yaitu:  

(Fuady,1996:8) 

1. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi 

kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis. 

2. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit yaitu pihak debitur 

diwajibkan untuk membayar kembali kewajibannya untuk melunasi 

dengan jangka waktu tertentu yang sudah disepakati. 

3. Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan 

terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa 

pinjamannya mungkin tidak akan dibayar oleh debitur. 

4. Sebegitu jauh kreditur untuk bersedia menaggung risiko, bila pemberi 

kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Risiko dapat dikurangi 

dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang 
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diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko 

kredit. 

Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan–tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

Pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 

mendefinisikan kredit sebagai berikut: 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 

lainnya yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi 

uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kredit 

 

Di dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan terdapat unsur 

kredit tercantum dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu: 

1. Adanya para pihak, yaitu kreditur dan debitur. 

2. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak lembaga pembiayaan 

atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang 

akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikannya pada waktu tertentu. 

3. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pihak pemberian kredit 

dan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu 
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disetujui atau disepakati bersama antara para pihak lembaga pembiayaan 

atau kreditur dengan nasabah peminjam dana. 

4. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi 

pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian 

kredit antara lembaga pembiayaan dan nasabah peminjam dana berupa 

uang dan bunga atau imbalan. 

5. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka 

waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 

mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya 

wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan 

jaminan dengan agunan (Bahsan, 2007:46) 

2.1.3 Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur 

Menurut Pasal 1763 KUHPerdata, kewajiban peminjam (debitur) 

adalah mengembalikan pinjaman (uang) kepada kreditur tepat pada waktu 

yang telah ditentukan. Sedangkan hak dari kreditur adalah menerima 

pembayaran dari pihak debitur, baik berupa pinjaman pokok maupun 

bunganya dari pinjaman yang telah diberikan kepada debitur antara lain 

adalah menerima sejumlah uang dari kreditur sebagai pinjaman (kredit) dan 

berhak menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan 

(Badrulzaman, 1983: 75) 

2.2 Pengertian Fidusia 

Fidusia yang lazim dikenal dengan nama FEO (fiduciare eigendoms 

overdracht) yang dasarnya merupakan suatu prjanjian accesor antara 
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debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan 

atas benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Namun, benda tersebut 

masih dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai sehingga yang 

diserahkan kepada kreditur adalah hak miliknya. Penyerahan demikian 

dinamakan penyerahan secara constitutum possersorim, artinya hak milik 

(bezit) dari barang dimana barang tersebut tetap pada orang yang 

mengalihkan (pengalihan pura-pura). (Kartika, 2008:23). 

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) 

dengan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang 

berdasarkan kepercayaan. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka penyerahannya hak milik suatu 

barang debitur kepada kreditur secara kepercayaan sebagai jaminan utang. 

Dalam hal itu, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

lembaga jaminan fidusia telah diakui berdasarkan yurisprudensi Keputusan 

Hooggerechtsh tanggal 18 Agustus 1932 serta Keputusan Mahkamah 

Agung tanggal 1 September 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970. 

Sementara itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan pengertian, fidusia 

merupakan pengalihan hak kepemilikan sesuatu atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya dialihkan dan penguasaan 

tetap ada pada pemilik benda. (Kartika, 2008:24). 

Sebagaimana perjanjian hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, 

hipotik, hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu 
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perjanjian assesoir (perjanjian ikutan), Maksudnya adalah perjanjian 

assesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian 

lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan 

perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. (Fuady, 2005:19) 

2.3 Jaminan Fidusia 

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu 

kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi 

oleh debitur atau oleh penjamin debitur. (Satrio, 2003:03) 

Jelas bahwa jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi 

kreditur yang meminjamkan uangnya, perlindungan yang dimaksud adalah 

menjamin adanya kepastian hukum dan rasa aman bagi kreditur bahwa uang 

yang dipinjamkannya akan dilunasi oleh debitur, apabila ternyata tidak 

dilunasi oleh debitur, maka kreditur dapat menjual barang jaminan tersebut 

sebagai upaya pelunasan hutang. 

Sementara itu, pengertian jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 

angka 2 UUJF adalah jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas banda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia 

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. 
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Bedasarkan perumusan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaiut: (Usman, 

2008:153) 

a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang harus 

diutamakan. 

b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya. 

c. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan 

sebagai agunan. 

d. Untuk pelunasan suatu utang tertentu. 

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditur lainnya. 

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan 

terhadap kreditur lain (Droit de Preference) untuk mengambil pelunasan 

piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus 

walaupun terjadi kepailitan pada debitur. Pemegang fidusia merupakan 

kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-

Undang Kepailitan. Pengakuan hak separatis akan memberikan 

perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia. (Usman, 2008:29) 

Beberapa prinsip utama dalam jaminan fidusia yakni: (Fuady, 

2000:151) 

a. Pemegang fidusia berfungsi sebagai jaminan bukan sebagai pemilik 

sebenarnya. 
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b. Pemegang fidusia berhak mengeksekusi barang jaminan jika ada 

wanprestasi dari debitur. 

c. Objek jaminan fidusia wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia 

jika hutang sudah dilunasi. 

d. Jika hasil eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutang, maka 

sisanya harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. 

Pemberian fidusia dilakukan dengan cara Constitutum Possessorium 

yang artinya  penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda 

sama sekali. 

Adapun sifat dari jaminan fidusia berdasarkan Pasal 4 UUJF, jaminan 

fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian pokok 

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak di dalam memenuhi suatu 

prestasi untuk memberikan suatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat 

dinilai dengan uang sehingga akibatnya jaminan fidusia hapus demi hukum 

apabila perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia hapus. (Kartika, 

2004:24). 

Sebagai suatu perjanjian accessoir, perjanjian fidusia memiliki sifat 

sebagai berikut: (Widjaja, 2000:125) 

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok. 

b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian 

pokok. 
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c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 

ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 

dipenuhi. 

Sifat accessoir dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, 

bahwa: 

a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, 

apabila perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya 

yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus. 

b. Fidusia yang menjaminnya karena hukum beralih pula kepada 

penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian 

pokoknya kepada pihak lain. 

c. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu 

melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia 

tidak menyebabkan hapusnya perjanjian pokoknya. 

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian yang bersifat 

accessoir, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian jaminan 

fidusia merupakan suatau perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 Jo Pasal 1265 KUHperdata, dengan 

konsekuensinya, pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir 

atau hapus, kalau perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan 

fidusia hapus, antara lain karena pelunasan. (Satrio, 2002:197) 

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan 

terhadap kreditur lain (Droit de Preference) untuk mengambil pelunasan 
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piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus 

walaupun terjadi kepailitan pada debitur. Pemegang fidusia merupakan 

kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-

Undang Kepailitan. Pengakuan hak separatis akan memberikan 

perlindungan hukum bagi kreditur pemegang fidusia. (Satrio, 2002:29).  

Beberapa prinsip utama dalam jaminan fidusia yakni : (Satrio, 2002:23) 

a. Pemegang fidusia berfungsi sebagai jaminan bukan sebagai pemilik 

sebenarnya. 

b. Pemegang fidusia berhak mengeksekusi barang jaminan jika ada 

wanprestasi dari debitur. 

c. Objek jaminan fidusia wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia 

jika hutang sudah dilunasi. 

d. Jika hasil eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutang, maka 

sisanya harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. 

Berkaitan dengan azas dari jaminan fidusia tersebut bahwa objek 

jaminan fidusia mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika debitur 

cidera janji. Obyek yang terdapat didalam jaminan fidusia meliputi: (Satrio, 

2002:23) 

a. Benda dapat dimiliki dan dapat dialihkan. 

b. Benda berwujud dan tidak berwujud. 

c. Benda bergerak dan tidak bergerak (yang dapat diikat dengan hak 

tanggungan, hipotik ). 

d. Benda yang sudah ada maupun benda yang akan ada. 
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e. Benda persediaan(Stok barang dagangan).  

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, maka semua benda milik 

debitur, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan. 

Akan tetapi, Pihak kreditur umumnya tidak puas dengan jaminan 

umum berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, dengan alasan 

sebagai berikut : (Satrio, 2002:138) 

1. Benda tidak khusus. 

 Dalam hal ini didalam Pasal 1131 KUH Perdata tidak menunjuk 

terhadap suatu barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua 

barang milik debitur. 

2. Benda tidak diblokir  

Jika dibuat jaminan hutang khusus, maka dapat ditentukan bahwa 

benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali izin pihak kreditur. 

3. Jaminan tidak mengikuti benda 

Apabila benda obyek jaminan hutang dialihkan kepada pihak lain oleh 

debitur, maka hak kreditur tetap melekat pada benda tersebut, terlepas 

ditangan siapapun benda tersebut berada. 

4. Tidak ada kedudukan preferensi dari kreditur. 

Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan atas Pasal 1131 

KUHPerdata, maka terhadap pemegang jaminan hutang yang khusus oleh 

hukum diberikan hak preferensi, artinya krediturnya diberikan kedudukan 
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yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran hutangnya yang diambil dari 

hasil penjualan benda jaminan hutang. 

2.4 Ruang Lingkup, Objek dan Subjek Jaminan Fidusia 

2.4.1 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia 

Ruang lingkup jaminan fidusia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa, 

undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk 

membebani benda dengan jaminan fidusia.” Sedangkan dalam Pasal 3 

menegaskan bahwa, undang-undang ini tidak berlaku terhadap: 

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku 

menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. 

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 

(dua puluh) M3 atau lebih.  

c. Hipotek atas pesawat terbang, dan  

d. Gadai. 

Membicarakan ruang lingkup jaminan fidusia sebagaimana ketentuan 

Pasal 2 UUJF di atas berarti membicarakan benda yang dapat dibebani 

jaminan fidusia. Pengertian benda seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 

1 butir 4 adalah,  segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik 

yang berwujud maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan atau hipotek.”Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 9 

Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa, jaminan 
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fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, 

termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun 

yang diperoleh kemudian.” Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa selain 

benda sebagaimana ditentukan Pasal 1 butir 4, yang dapat menjadi objek 

jaminan fidusia adalah termasuk piutang. Jadi seseorang yang mempunyai 

hak untuk menerima pembayaran dari orang lain, dapat menjaminkan 

haknya tersebut sebagai pelunasan atas perikatan utang piutang (perjanjian 

kredit) yang dibuatnya dengan pihak kreditur. Hal ini yang membuat 

lembaga jaminan fidusia dapat menggantikan FEO dan cessie jaminan atas 

piutang-piutang (zekerheidscessie van schuldvorderingen, fiduciary 

assignment of receivables) yang dalam praktek pemberian kredit banyak 

digunakan. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Jaminan 

Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat 

dibuatnya jaminan fidusia, juga benda termasuk piutang yang diperoleh 

kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Ini berarti benda dan 

piutang tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada 

saat benda dan piutang dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Berkenaan 

dengan pembebanan jaminan fidusia atas benda yang termasuk piutang yang 

diperoleh kemudian itu, Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa tidak perlu 

dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini dimungkinkan 

karena dilakukan konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan sekarang 

untuk nantinya (nu voor alsdan) terhadap benda dan piutang tersebut. 
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Menurut Fred B.G. Tumbuan,konstruksi hukum ini akan sangat membantu 

dan menunjang pembiayaan pengadaan pembelian persediaan (stock) bahan 

baku, bahan penolong dan barang jadi. (Sukanti Hutagalung,2005:687) 

Mengenai objek jaminan fidusia ini selanjutnya dapat kita lihat 

ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia yang 

berbunyi,  “kecuali diperjanjikan lain: a. jaminan fidusia meliputi hasil dari 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia, b. jaminan fidusia meliputi 

klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

diasuransikan. Ketentuan ini rupanya juga terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf I Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 

297 KUH Dagang berkaitan dengan hipotik. 

2.4.2 Objek dan Subyek Jaminan Fidusia 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia,yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak 

yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan,piutang, 

peralatan mesin dan kendaraan bermotor. (Salim,2004:62) 

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 

yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), 

Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 

benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah: (Fuady,2005:23) 

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum. 

2. Dapat berupa benda berwujud. 



32 
 

 
 

3. Benda berwujud termasuk piutang. 

4. Benda bergerak. 

5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak 

Tanggungan ataupun hipotek. 

6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian. 

7. Dapat atas satu satuan jens benda. 

8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda. 

9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

10. Benda persediaan. 

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan 

Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau 

korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan 

penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang 

yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. 

2.5  Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan 

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang dimiliki pihak kreditur 

penerima jaminan kebendaan untuk didahulukan dalam pengambilan 

pelunasan, dibandingkan kreditur lainnya yang bukan penerima jaminan 

kebendaan, atas hasil penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda 

tertentu yang secara khusus diperikatkan.(Widjaja, 2000:136) 
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Ditinjau dari lahirnya hak jaminan khusus yaitu dikarenakan undang-

undang (privilege) dan karena perjanjian maka hak jaminan fidusia adalah 

hak jaminan kebendaan yang lahir karena perjanjian. Rumusan hak jaminan 

kebendaan di atas menimbulkan ciri preferensi. Hak preferen dalam hal ini 

tertuju pada hasil eksekusi benda agunan baik dengan pelelangan umum 

melalui Kantor Lelang Negara ataupun dengan penjualan di bawah tangan 

oleh pemilik/pemberi fidusia. Membicarakan hak preferen dalam hal ini 

berarti membicarakan hasil eksekusi penjualan benda agunan. 

Berkaitan rumusan fidusia sebagai perbuatan hukum pengalihan hak 

kepemilikan disatu sisi dan fidusia sebagai lembaga jaminan di sisi lain 

maka tentang hak preferen dalam jaminan kebendaan ini, Bachtiar Sibarani 

mengemukakan : 

Undang-Undang fidusia menentukan bahwa apabila debitur 

cidera janji maka yang dieksekusi (dilaksanakan) adalah 

sertifikat jaminan fidusia yang yang berkepala. Demi Keadilan 

Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Pelaksanaannya dapat 

melalui pelelangan umum (oleh Kantor Lelang Negara) atau di 

bawah tangan (oleh pemilik/pemberi fidusia). Artinya dijual. 

Jadi sekali lagi bukan kepemilikannya yang dieksekusi menjadi 

riil milik kreditur. Hal ini berarti bukan fidusianya yang 

dieksekusi tetapi pengikatan/pembebanannya yang merupakan 

kesatuan dengan perjanjian pokoknya yakni pinjam uang dengan 

jaminan barang bergerak yang ada dalam penguasaan pemilik. 

(Sukanti Hutagalung,2005:737-378) 

 

Karena hak jaminan kebendaan menimbulkan hak preferen atas hasil 

penjualan barang agunan bagi krediturnya, maka perlu diperhatikan 

ketentuan eksekusi yang mengaturnya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur 
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atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu 

pelaksanaan suatu alas hak eksekusi yang memberikan dasar untuk 

penyitaan dan lelang sita tanpa perantaraan hakim. 

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan 

kesepakatan oleh pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara 

demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang 

menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 

waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan 

penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan 

diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang berbeda di 

daerah yang bersangkutan. 

Selain itu hak jaminan kebendaan yang sangat berhubungan erat 

dengan eksekusi jaminan ternyata juga akan membawa kita mengkaitkannya 

dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi 

benda jaminan. Malahan dalam hukum eksekusi hak-hak jaminan 

membuktikan perannya. Sehingga tidak berlebihan kita mengatakan jika 

membicarakan hak-hak jaminan maka tidak bisa terlepas dengan 
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pembicaraan mengenai Hukum Acara Perdata khususnya ketentuan 

mengenai hak jaminan. (Satrio,2007:16) 

2.6  Pembebanan Jaminan Fidusia 

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta 

notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. 

(Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain 

dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) 

pembuatan akta tersebut. (Widjaja, 2003:135) 

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. 

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau 

tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin,status perkawinan, dan 

pekerjaan, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai 

macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. 

b.  uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah 

dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio 

efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, 

merk, kualitas dari benda tersebut. 

c. Nilai penjaminan. 

d. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia 

dapat berupa: (Widjaja, 2003:136) 
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a. Utang yang telah ada. 

b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu. 

c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 

memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang 

bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya 

dapat ditentukan kemudian. 

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan 

fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada 

kuasa atau wakil dari penerima fidusia. 

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih 

dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. 

Yang dimaksud dengan ”kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang 

mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili 

kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ”wakil” adalah orang yang secara hukum 

dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, 

misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. 

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan 

bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau 

jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi 



37 
 

 
 

hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud 

menjadi milik pemberi fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan 

dengan perjanjian jaminan tersendiri, hal ini karena atas benda tersebut 

sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan ”sekarang untuk nantinya” 

ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komsial. Ketentuan 

ini secara tegas memperbolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang 

dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. 

Menurut pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia 

itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan 

meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia diasuransikan, yang dimaksud dengan ”hasil dari benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia” adalah segala sesuatu yang diperoleh dan 

benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda diasuransikan, 

maka klaim ausransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. 

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri 

cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut,dan dijelaskan 

mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu 

berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau 

portfolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan 

uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut. 
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2.7  Pendaftaran Jaminan Fidusia 

2.7.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut UUJF 

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran 

jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 UUJF disebutkan bahwa yang 

didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi 

harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan. (Satrio, 2007:175) 

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas 

dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui 

adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk 

memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah 

dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang 

sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Hoey Tiong, 1983:5) 

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 

ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu 

dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia 

tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka 

perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak 

yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan 

atau likuidasi.  

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia 

dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya 
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mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara 

Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin 

kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani 

jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada kantor 

pendaftaran fidusia. 

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku 

daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia 

tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam 

pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan 

pengecekan data yang tercantum dalam akta jaminan fidusia. 

Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kantor 

pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia 

sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal 

penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia yang 

merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan fidusia lahir 

pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam 

buku daftar fidusia. 

Adapun dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata 

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
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sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia 

mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan ”kekuatan eksekutorial” 

adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat 

final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini 

merupakan salah satu ciri jaminan fidusia yaitu memberi kemudahan dalam 

pelaksanaaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji. Oleh 

karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia 

ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia 

melalui lembaga parate eksekusi. Jika di kemudian hari terjadi perubahan 

mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat jaminan fidusia, maka 

penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas 

perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran 

fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar. 

Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dan sertifikat jaminan fidusia. Perubahan mengenai 

hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia ini, harus 

diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu 

dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi 

kebutuhan dunia usaha. 
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2.7.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online 

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur 

pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang 

dapat dilakukan secara online oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia 

melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum 

Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukkan 

dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-

06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang pemberlakuan sistem administrasi 

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online system) 

A. Mekanisme pedaftaran jaminan fidusia online. 

a. Pemohon melali notaris membuka aplikasi fidusia online melalui web. 

Ahu.go.id yang ketika berhasil akan tampil halaman Ditjen AHU 

Online. 

b. Setelah itu icon klik menu “Fidusia” di sebelah kiri bawah halaman 

Ditjen AHU Online, yang akan menampilkan halaman login yang 

harus di isi dengan username dan pasword notaris masing-masing. 

c. Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password 

sesuai dengan username dan password yang telah diberikan Ditjen 

AHU, Setelah itu klik tombol submit, yang ketika berhasil akan tampil 

halaman menu pemohon. 

d. Pada menu pemohon terdapat 4 pilihan menu utama yaitu (1) menu 

pendaftaran, (2) menu perubahan, (3) menu penghapusan, (4)  menu 

daftar transaksi. Klik menu pertama untuk mengisi formulir 
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pendaftaran jaminan fidusia, yang kemudian akan tampil form 

pendaftaran. 

e. Pemohon kemudian mengisi form pendaftaran terdiri dari 

 Identitas pihak pemberi fidusia (debitur). 

 Biodata penerima fidusia (kreditur). 

 Akta notaris jaminan fidusia. 

 Pejanjian pokok mengenai nilai hutang, dasar perjanjian pokok 

dan jangka waktu perjanjian. 

 Uraian objek jaminan fidusia. 

 Nilai penjaminan. 

 Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk 

melakukan pembayaran ke Bank persepsi yaitu bank BNI atau 

dapat membayar PNBP menggunakan SMS Banking da Internet 

Banking. 

 Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di 

Bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran 

jaminan fidusia dari pihak Bank persepsi. 

 Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah 

dimasukan dapat menekan MENU DAFTAR TRANSAKSI. 

 Pemohon dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia dengan 

kembali ke menu pemohon, daftar transaksi, akan muncul daftar 

transaksi yang telah dilakukan. Klik Sertifikat untuk melihat 
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tampilan cetak sertifikat, lalu klik icon print untuk mencetak 

sertifikat.  

B. Biaya atau tarif pendataran jaminan fidusia 

   Biaya atau Tarif pendaftaran jaminan fidusia didasarkan pada 

peraturan  pemerintah No. 45 tahun 2014 tenang  Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum 

dan HAM 

No. Permohonan Tarif PNPB 

1 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.50.000.000 Rp. 50.000 

2 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.50.000.000- Rp. 

100.000.000 

 Rp. 100.000 

3 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.100.000.000- Rp. 

250.000.000 

Rp. 200.000 

4 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.250.000.000- Rp. 

500.000.000 

Rp. 400.000 

5 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.500.000.000- Rp. 

1.000.000.000 

Rp. 800.000 

6 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.1.000.000.000- 

Rp. 100.000.000.000 

Rp. 1.600.000 

7 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp.100.000.000.000- 

Rp.500.000.000.000 

Rp. 3.200.000 

8 Pendaftaran jaminan Fidusia Rp. 500.000.000.000- 

Rp. 1.000.000.000.000 

Rp. 6.400.000 
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9 Pendaftaran jaminan Fidusia di Atas Rp. 

1.000.000.000.000 

Rp. 12.800.000 

 

2.8 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia 

2.8.1 Pengalihan Jaminan Fidusia 

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang 

dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum 

segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan 

itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia. 

(Widjaja, 2003:148) 

Dalam ilmu hukum, ”pengalihan hak atas piutang” seperti yang diatur 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan 

istilah ”cessie” yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik 

atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar 

yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai 

perjanjian asscesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie 

dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban 

kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai 

penerima fidusia) baru. (Widjaja, 2003:148) 
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2.8.2 Hapusnya Jaminan Fidusia 

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 apabila terjadi hal-

hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, 

kejadian-kejadian tersebut adalah:  

1. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia. 

2. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh penerima fidusia. 

3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. 

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin 

dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian 

assessoir. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena 

sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula. Sementara 

itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan Fidusia 

oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang 

mempunyai hak dia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya 

tersebut. 

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia 

tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu 

dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada 

akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima 

fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya 

barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari 

kesalahannya. (Fuady, 2000:50) 
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Prosedur yang harus ditempuh jika jaminan fidusia tersebut hapus, 

yakni dengan melakukan pencoretan (Roya) pencatatan jaminan fidusia 

tersebut di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran 

fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat 

jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan 

pencoretan jaminan fidusia tersebut dari buku daftar fidusia yang ada pada 

kantor pendaftaran fidusia. 

2.9 Proses Penghapusan Jaminan Fidusia 

Proses penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia 

menyatakan bahwa kantor pendaftaran jaminan fidusia di setiap ibukota 

Propinsi di Wilayah Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM wajib memperhatikan kelengkapan data, terdiri atas:  

a. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia 

dilakukan kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang 

ditandatangani oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. 

b. Membawa sertifikat asli jaminan fidusia yang dimintakan permohonan 

penghapusan atau pencoretan. 

c. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau pelepasan 

hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia oleh penerima fidusia, termasuk terjemahan pernyataan 

tersebut ke dalam bahasa indonesia apabila berbahasa asing. 

d. Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermaterai cukup termasuk terjemahan 

surat kuasa dalam Bahasa Indonesia apabila berbahasa asing. dan 
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e. Permohonan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia tidak 

dikenakan biaya. 

2.10 Larangan Fidusia Ulang 

 Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama 

yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. (Fuady, 

2000:21)  

 Hal ini tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan oleh UUJF 

karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima 

fidusia sementara. sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur 

lainnya terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan 

fidusia tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia. 

Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena 

undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu melalui akta 

jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris. Awalnya terhadap objek jaminan 

fidusia tidak dilakukan pendaftaran. Kemudian mengingat pada umumnya 

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga 

pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani 

dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan 

mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka penghapusan jaminan fidusia 

menjadi bersifat wajib sesuai ketentuan mengenai penghapusan fidusia 

sudah tercantum jelas dalam  PP 21 Tahun 2015 pasal 16  dan pasal 17 

mengenai penghapusan jaminan fidusia yang berbunyi: 
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(1) Jaminan fidusia hapus karena: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

(2) Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib 

memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 

14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

(3) Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia. 

b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia. 

c. Nama dan tempat kedudukan notaris, dan 

d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

(4) Jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan 

keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan 

fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

(5) Jika penerima fidusia atau wakilnya tidak memberitahukan 

penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 

16, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan 

kembali.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti peristiwa 

sosial, gejala rohani dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis 

(Dimyati, 1990 : 57). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan 

cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok (Ghony, 

2012: 13).   

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau 

literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan 

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan 

data langsung pada objek penelitian (Soemitro,2001:13). 

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan 

penelitian yang meneliti dengan data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau kepada masyarakat 

(Soekanto,1982:52). 
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 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa: penelitian empiris, yaitu 

penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang 

di peroleh langsung dari masyarakat (Soemitro,2010:154). Sistem penelitian 

yang semacam itu sesuai dengan alur kerja peneliti, yaitu dengan 

menganalisis pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di kota 

Semarang, kemudian dilakukan analisis tentang materi pengahapusan 

jaminan fidusia online serta pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di 

dalam undang-undang. Untuk selanjutnya membandingkan dengan 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online yang ada di lapangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. 

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 

seteliti mungkin tentang manusia, gejala-gejala yang ada (Soekanto, 

1982:10). Oleh karena itu atas dasar penelitian tersebut maka penelitian ini 

diharapkan mampu menciptakan atau menemukan konsep serta menemukan 

permasalahan dan kendala yang terjadi dan berkembang di masyarakat 

dalam proses pelaksanaan penghapusan (Roya)  jaminan fidusia setelah 

pemberlakuan sistem fidusia online di kota Semarang.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi tempat untuk melakukan 

penelitian, di mana tempat yang dituju tersebut harus sesuai dengan maksud 

penelitian, sehingga mempermudah untuk mendapatkan data dan objek 

penelitian. 
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Lokasi yang dipilih penulis adalah di kota Semarang. Banyak hal 

yang membuat akhirnya penulis memilih lokasi penelitian di kota Semarang, 

antara lain adalah : 

1. Peneliti tertarik meneliti di kota Semarang karena kota Semarang 

merupakan ibukota provinsi yang masyarakatnya banyak menggunakan 

jaminan fidusia sebagai alat  piutang. 

2. Data-data yang diperlukan adalah data-data yuridis mengenai 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di kantor Notaris kota 

Semarang dan kantor pendaftaran jaminan fidusia Kemenkum HAM 

Jawa Tengah. 

3. Adanya kemudahan untuk mengakses ke dalam instansi terkait untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. 

4. Prosedurnya tidak terlalu melampaui birokratis sehingga memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data  yang dibutuhkan. 

3.3. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah 

yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan kepustakaan 

ilmiah (Moleong, 2009:92).  

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan, yaitu pertama 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan 

membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk 
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memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan 

suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2009:94). 

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah : 

i. Implementasi pelaksanaan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

pendaftaran jaminan fidusia online. 

ii. Kendala-kendala yang dihadapi Notaris dan Kementerian Hukum dan 

HAM dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. 

iii. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dan akibat hukum jika 

jaminan fidusia tidak di hapuskan (Roya) di kota Semarang. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

  Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut 

data primer atau data dasar (primary data atau basic data) dan yang kedua 

dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh dari 

sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data 

sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya 

(Soekanto,1982:12). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan 

data sekunder sebagai bahan untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

mendalam. Sumber data primer peneliti dapatkan dari responden  yaitu 
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debitur, (Notaris) yang daerah kerjanya di kota Semarang dan Kantor 

Pendaftaran Jaminan Fidusia (KEMENKUM HAM) mengenai sumber data 

sekunder penulis dapatkan dari buku literatur, dokumen-dokumen, hasil 

penelitian terdahulu, UU dan sebagainya. 

3.4.1 Sumber Data Primer  

Data primer diperoleh dari sumber pertama yakni perilaku warga 

masyarakat, melalui penelitian (Soekanto,1982:12). Sumber data primer 

diperoleh peneliti melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara 

dari:  

(1)  Informan 

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian. (Suharsimi, 2002 : 122) 

Dalam penelitian ini informan disini adalah Debitur, (Notaris) dan pegawai 

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (KEMENKUM HAM) Jawa Tengah. 

(2) Responden 

Yang dimaksud responden dalam penelitian ini adalah (Notaris) yang 

mempunyai daerah kerja di kota Semarang dan Kantor Pendaftaran Jaminan 

Fidusia (KEMENKUM HAM) Jawa Tengah. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder atau data kepustakaan merupakan salah satu tahap 

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang bersifat sekunder, yaitu 

data yang berasal dari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, 
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penelitian para sarjana dan sebagainya yang dapat dibedakan menjadi tiga 

macam: 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari : 

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

(d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 

Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia. 

(e) PP No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan 

HAM. 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Online dan Biaya Pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia. 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

(a) Kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penghapusan 

jaminan fidusia khususnya mengenai kendala apa saja yang 

menyebabkan pihak kreditur dan debitur tidak menghapuskan 

jaminanannya, serta akibat hukum yang timbul ketika debitur tidak 

melakukan penghapusan jaminan fidusia. 

(b) Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian. 
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3. Bahan Tersier, terdiri dari : 

(a) Kamus Hukum. 

(b) Kamus besar bahasa Indonesia. 

(c) Buku pedoman penelitian skripsi. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Pendekatan atau instrumen yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini yaitu dengan instrumen wawancara. Pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi 

yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi 

berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Ghony,  2012:164).       

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Daftar Pertanyaan 

Merupakan suatu daftar yang berisikan pokok-pokok pertanyaan yang 

hendak ditanyakan. 

2.  Alat Tulis 

Merupakan peralatan yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang 

sekiranya sangat penting atau poin dari hasil wawancara. 

3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Didalam penelitian kualitatif, pada umumnya dikenal tiga jenis alat 

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

atau (observasi) dan wawancara atau (interview). Ketiga alat tersebut dapat 

dipergunakan masing-masing atau bersama-sama (Soekanto:1982:21). 
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Sedangkan menurut (Adi, 2004:56), bahwa dalam penulisaan Proposal 

penelitian, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitiannya. Dalam 

penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data 

sebagai berikut : 

3.6.1 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut intervieuwer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interviewe (Usman, 2000:57-58). 

Dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara terarah dan wawancara 

tidak terarah. Wawancara terarah digunakan penulis sebagai cara untuk 

memelihara suatu derajat pengendalian tertentu yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dijadikan 

wawancara agar wawancara tetap terfokus pada topik yang dibicarakan, 

sedangkan wawancara tidak terarah digunakan agar memperoleh jawaban 

spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Artinya 

wawancara dilakukan secara terbuka sehingga subyek yang di wawancarai 

akan paham dengan maksud dan tujuan wawancara tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, 

sebab menggunakan data primer. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah Debitur, Notaris Sri Asih Sudarmi 

S.H. M.Kn, Soewondo Rahardjo,S.H,  Al Halim S.H.M.kn, Tri Isdiyanti 

S.H. Sp.n dan Dina Juniati, S.H, merupakan Notaris di Kota Semarang yang 
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akan di wawancarai oleh peneliti  dan Setyawati SH.Mhum Kepala Divisi 

Pelayanan Hukum (Kemenkum HAM Jawa Tengah) yang terkait secara 

langsung dalam proses penghapusan jaminan fidusia online di kota 

Semarang untuk mendukung data dalam skripsi ini. 

Wawancara terarah dilakukan untuk memudahkan peneliti guna menjaring 

informasi sebanyak-banyaknya dan wawancara tidak terarah dilakukan agar 

memperoleh data sedetail mungkin yang berkenaan dengan masalah yang 

dihadapi Notaris dan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Kemenkum 

HAM) dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia  online di Kota 

Semarang. 

3.6.2 Simple Random Sampling 

Hal yang harus diperhatikan sebelum menarik sample secara random 

(Assofa, 2001:81) adalah : 

1. Jumlah populasi dan besar sample yang diinginkan harus diketahui 

dan diputuskan lebih dulu. 

2. Mungkinkah menghitung populasi dan mencatat seluruh populasi 

yang ada, atau manakah yang lebih utama yang lebih diutamakan 

oleh peneliti, daerahnya berdasar kekhususan atau geografi? 

3. Apakah ingin membagi dalam strata tertentu, seperti sex, 

pendidikan dan lain-lain? 

a. Populasi adalah semua Notaris yang daerah kerjanya di kota Semarang, 

diketahui berjumlah 39 Notaris dan 1 Kanwil Kemenkum HAM Jawa 

Tengah. 
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b. Sampel adalah 5 dari 39 Notaris yang daerah kerjanya di kota Semarang 

yang akan dipilih secara acak dan Kanwil Kemenkum HAM  Jawa 

Tengah untuk di wawancarai. 

c. Responden adalah Debitur, 5 Notaris yang dipilih secara acak, Kanwil 

Kemenkum HAM Jawa Tengah untuk di wawancarai dan dimintai data 

mengenai keterangan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online 

di kota Semarang.  

3.6.3 Studi Dokumen 

Menurut Koentjaraningrat, Surat-surat, catatan harian, laporan, dan 

sebaginya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam 

arti sempit sedangkan dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, 

tape dan sebaginya (Adi,2004:61).  

Dalam hal ini peneliti memperoleh dokumen dari buku-buku literatur 

dan dokumen-dokumen atau Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  

masalah yang dihadapi oleh Notaris dan Kantor Pendaftaran Jaminan 

Fidusia Kemenkum HAM dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia  

online di kota Semarang. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui 

pengaturan data secara logis dan sistematis dan analisis data itu dilakukan 

sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian 

(Ghony, 2012:245). Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasikan 

data, membagi data yang diperoleh menjadi satu-kesatuan yang dapat 
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dikelola, mensintentiskan, mencari pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa-apa yang akan dilaporkan 

(Ahmadi, 2005:147). Secara umum suatu analisis data dalam penelitian 

harus menyangkut beberapa proses, yaitu: 

Bagan 3.1 

Alur Analisis Data  

 

 

 

 

  

 

Sumber: Miles dan Huberman Dari Perolehan Data Awal 

  Hingga Penarikan Kesimpulan 

Secara sederhana Miles dan Huberman dinyatakan terdapat dua 

macam analisis data, yaitu model analisis jalinan atau mengalir ( flow model 

of analisis) dan model analisis interaktif (interactive model analysis). 

Adapun model analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis dengan 

model interaktif, karena model ini sifatnya mengalir, yaitu dari proses 

pengumpulan data dari beberapa sumber, penyajian data dan penarikan 

simpulan atau verifikasi data. Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 

Kesimpulan / 

atau Verifikasi 

Data 
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diperoleh melalui penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan 

dokumen. Data-data tersebut berkenaan pada fokus penelitian yaitu 

mengenai kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia serta 

akibat hukum jika pihak debitur tidak menghapuskan jaminan fidusianya. 

Dari data-data yang peneliti peroleh baik dari wawancara maupun 

dokumen-dokumen, peneliti mendapatkan data yang banyak dan beragam. 

Seperti mendapatkan keterangan langsung dari Debitur mengenai alasan 

mereka tidak menghapuskan objek jaminan fidusianya, dan penjelasan dari 

Notaris dan Kemenkum HAM Jawa Tengah mengenai kendala dalam 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di kota Semarang. 

Selain itu peneliti juga mendapatkan beberapa dokumen baik berupa 

Undang- Undang maupun Peraturan lainnya yang berkaitan dengan jaminan 

fidusia, berkas yang berkaitan dengan penghapusan jaminan fidusia dan foto 

bersama narasumber. Data-data tersebut peneliti harus melakukan reduksi 

data, yaitu memilah-milah data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data–

data tersebut peneliti kumpulkan dan dibandingkan satu sama lain, dengan 

melihat keadaan di lapangan dan dibandingkan pula dengan UU atau 

peraturan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan penghapusan jaminan 

fidusia. Dari perbandingan antara keadaan dilapangan, hasil wawancara serta 

melihat peraturan yang berlaku maka dideskripsikan uraian mengenai 

kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dan akibat 

hukumnya jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusianya 

sesuai pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Setelah data di oleh dan diuji 
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coba kemudian data disajikan dan ditarik simpulan dari hasil wawancara 

dengan hasil pengujian data sekunder. Untuk mempermudah memahami 

pengolahan data yang dilakukan peneliti maka dibuatlah bagan: 

 Bagan 3.2 

      Alur Analisis Data 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Model Analisis Interaktif Sutopo 

 

3.7.1 Reduksi Data 

 Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “ kasar “ yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Pada penelitian 

kualitatif ini dapat digolongkan dalam berbagai cara, menggolongkannya 

dalam satu pola yang lebih luas, yang bertujuan menajamkan dan membuang 

yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Salim, 2012:307). Jadi, reduksi data merupakan komponen 

utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

pengumpulan 

data 

2. sajian 

data 

3. penarikan 

simpulan / 

verifikasi 

 1. reduksi 

data 
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penyederhanaan dan bastraksi dari semua informasi yang tertulis lengkap 

dalam catatan lapangan (fieldnote). Proses reduksi data ini berlangsung terus 

secara berkelanjutan sampai laporan akhir penelitian siap untuk 

dipergunakan (Sutopo, 2006:114). 

3.7.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan 

simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain dalam bentuk narasi, juga dapat 

meliputi matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kegiatan dan juga tabel 

sebagai pendukung narasinya (Sutopo, 2006:115).  Dalam hal ini, setelah 

peneliti malakukan reduksi data, maka hal selanjutnya yang dilakukan 

adalah mengolah dari informasi yang telah digolongkan secara mengerucut 

tersebut yang nantinya mempermudah peneliti dalam mengambil 

kesimpulan. Penyajian data ini bersumber dari pengolahan data yang 

diperoleh dari beberapa sumber, yatu dari hasil wawancara dengan Debitur, 

Notaris dan Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

3.7.3  Penarikan Kesimpulan /atau Verifikasi Data 

Dalam proses ini, peneliti berusaha mengambil suatu simpulan 

mengenai apa yang diteliti dengan dasar proses penelitian serta bahan-bahan 

yang diperoleh dari buku serta dokumentasi lainnya. Pengambilan 

kesimpulan tidak hanya dilakukan dalam satu kali, tetapi ada kesimpulan 

awal dan kesimpulan akhir (Ghony,2012:310). Dalam pengambilan sebuah 
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simpulan perlu dilakukan verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan.  

Verifikasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih 

mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara berdiskusi atau dengan 

saling memeriksa antar teman. Verifikasi data harus diuji validitasnya 

supaya simpulan penelitian manjadi kokoh dan lebih bisa dipercaya (Sutopo, 

2006:116). Validitas data ini bertujuan untuk memantapkan data hasil 

penelitian.  

Validitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan 

teknik triangulasi (triangulation), review informan kunci (key informan 

review) dan member check. Dalam hal ini peneliti menggunakan ternik 

triangulasi dalam pengujian validitas datanya, karena triangulasi merupakan 

cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam 

penelitian kualitatif.  

Patton (1984) dalam (Sutopo,2006:93), menyatakan ada empat macam 

teknik triangulasi data, yaitu: trianggulasi data (data trianggulation), 

trianggulasi penelitian (investigator trianggulation), trianggulasi  

metodologis (methodological trianggulation), dan trianggulasi teoritis 

(theoritical trianggulation). Sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan trianggulasi data, karena dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan beberapa sumber data, baik dengan menggunakan kajian dari 

beberapa informan, dalam hal ini adalah Debitur, Notaris dan Kemenkum 

HAM Jawa Tengah. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa sumber 
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data untuk menguji keabsahan data, yaitu dengan mengkaji beberapa 

literatur yang diperoleh dari data sekunder. 

 

Bagan 3.3 

Triangulasi Data / Sumber 

   Wawancara  Informan 

Data  Content        Dokumen / arsip 

   analysis 

   Obsevasi      Aktivita
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Jawa Tengah 

4.1.1.1. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

   Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 64 

Semarang. Sekarang ini selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) adalah 

Bapak Drs. Bambang Widodo.M.m. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian 

Hukum dan HAM Jawa Tengah yang semula menggunakan nomenklatur 

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah dibentuk 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 

1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman.  

  Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa 

Tengah pada saat itu meliputi 2 Provinsi yaitu Provinsi Jawa tengah dan  
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Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-PR.07.02 Tahun 1985, untuk 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman tersendiri sehingga Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman Jawa Tengah tidak lagi meliputi Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Kemudian Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-

PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman disempurnakan dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada tahun 2005 

dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 nomenklatur Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. 

4.1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Tengah 

   Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa 

Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam 
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wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan 

pengawasan. 

2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian. 

administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual. 

4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan 

hak asasi manusia. 

5) Pelayanan hukum. 

6) Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia. dan 

7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi 

di lingkungan Kantor Wilayah. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 

dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah 

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Kepala Divisi yang berada 

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai 4 Divisi 

yang terdiri dari: Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi 

Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. 
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4.1.1.3. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  

   Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 

tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan dalam Permenkum HAM 28 

Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kemenkum HAM oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait. Dalam 

melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia menyelenggarakan fungsi : 

1. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum. 

2. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum 

3. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya. 

4. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak 

kekayaan intelektual. 

5. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan 

intelektual. 

6. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan 

hak asasi manusia. 

7. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia. 

8. Pengkoordinasian program legislasi daerah. 



69 
 

 

9. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi 

hukum. 

10. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum. 

4.1 Bagan Susunan Organisasi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Tengah 

 

 

              

   

 

 

 

 

Divisi pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menangani 

jaminan fidusia dimana sebelum tahun 2013  pendafaran fidusia dilakukan 

dengan cara manual sekarang dengan adanya Surat Edaran Direktorat 

Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 

tentang pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia 

dilakukan secara Elektronik (Online System) dengan diberlakukannya 

pendaftaran fidusia online maka kreditur hanya mendaftarkanya melalui 
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notaris dengan mengisi form yang sudah disediakan oleh sistem di web. 

Ahu.go.id 

4.1.2 Pelaksanaan dan Kendala Dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Online 

di Kota Semarang 

4.1.2.1 Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Online di Kota 

Semarang 

Dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jendral Administrasi Hukum 

Umum No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Sistem 

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara Elektronik 

(Online System). Sistem baru ini tentunya masih banyak kekurangan dalam 

pelaksanaanya dilapangan dimana sering terjadinya gangguan server dan 

gangguan jaringan yang menghambat pendaftaran dan penghapusan fidusia. 

Selain itu dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di kota 

Semarang juga masih banyak kendala yang terjadi, dimana dari banyaknya 

pendaftar jaminan fidusia yang sudah terdaftar di (data base) Kemenkum 

HAM Jawa Tengah tetapi hanya sedikit yang melakukan penghapusan 

jaminan fidusia hal ini yang menjadi permasalahan baru dimana jika pihak 

debitur mau menjaminkan barangnya lagi atau setelah pelunasan hutang 

debitur akan menjual barangnya tersebut, barang tetap masih terdata dalam 

(data base) Kemenkum HAM dan masih menjadi objek jaminan. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia yang 

seharusnya dalam PP 21 Tahun 2015 dilakukan oleh kreditur tetapi dalam 

pelaksanaannya pihak kreditur membebankan penghapusan fidusia kepada 
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pihak debitur, ketentuan dalam pasal 16 PP 21 Tahun 2015 juga 

menerangkan bahwa dalam hal jaminan fidusia hapus maka penerima 

fidusia (kreditur), kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada 

menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal 

hapusnya jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia 

paling sedikit memuat: 

a. keterangan atau alasan penghapusan jaminan fidusia. 

b. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia. 

c. nama dan tempat kedudukan notaris, dan 

d. tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

Dalam pasal 16 PP 21 Tahun 2015 tersebut jelas menerangkan bahwa 

penghapusan fidusia dilakukan langsung melalui Kemenkum HAM tetapi 

dalam pelaksanaan dilapangan penghapusan jaminan fidusia dilakukan 

melalui notaris langsung melalui web.Ahu.go.id, ketidaksesuaian peraturan 

perundang-undangan dengan pelaksanaan ini yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dimana jika penghapusan 

dilakukan melalui kemenkum HAM pengawasan dan penerapan sanksi bagi 

kreditur maupun debitur yang tidak melakukan penghapusan jaminan 

fidusia bisa laksanakan tetapi jika penghapusan melalui notaris maka 

pengawasan dan penerapan sanksinya sulit untuk dilakukan. 

 Berikut ini merupakan gambar proses penghapusan jaminan fidusia 

secara online melalui Web. Ahu.go.id 
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4.1 Gambar proses pengapusan jaminan fidusia online 

 

4.2 Proses input data penghapusan jaminan fidusia jika mengunakan jaminan 

fidusia online 
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4.3 Input data penghapusan jaminan fidusia jika masih menggunakan jaminan 

fidusia manual. 

 

Dari gambar penghapusan jaminan fidusia online diatas bisa dilihat 

bahwa pelaksanaan mengenai penghapusan jaminan fidusia sekarang semua 

dilakukan secara online, walaupun pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 

dengan jaminan fidusia manual sebelum pemberlakuan sistem fidusia online 

tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 

Tahun 2013 tentang pendaftaran jaminan fidusia online, mengenai 

penghapusan jaminan fidusia semua dilakukan secara online, pihak kreditur 

secara langsung melakukan penghapusannya dengan menggunakan 

penghapusan jaminan fidusia online melalui notaris dengan membawa 

sertifkat asli jaminan fidusia untuk dilakukan penghapusan jaminan fidusia. 
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Sistem penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan pasal 17 

PP 21 Tahun 2015 tentang penghapusan jaminan fidusia bahwa sertifikat 

penghapusan jaminan fidusia diterbitkan pada hari yang sama pada saat 

diajukannya pendaftaran penghapusan, bahkan sekarang dengan adanya 

sistem fidusia online memungkinkan penyelesaian hanya selama 7 (Tujuh) 

menit sejak pemohon selesai melakukan entry data dan mendapat nomor 

pendaftaran penghapusan kemudian membayar PNBP melalui Bank dengan 

datang langsung ke Bank, Via SMS Banking maupun interet Banking. 

Biaya atau tarif pendaftaran penghapusan jaminan fidusia didasarkan 

pada peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku pada Kemenkum 

HAM, Tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia adalah 

sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya penghapusan jaminan fidusia. Tetapi 

setelah pemberlakuan PP 21 Tahun 2015 peraturan ini mengatur bahwa 

penghapusan jaminan fidusia tidak dipungut biaya, tetapi pihak notaris 

masih memberlakukan PNBP kepada pihak kreditur dan debitur ketika 

melakukan penghapusan jaminan fidusianya. Hal ini yang menjadi kendala 

utama dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, dimana 

pembebanan biaya untuk penghapusan jaminan fidusia oleh notaris 

seharusnya tidak diberlakukan kembali agar pelaksanaan penghapusan 

jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya untuk 

menambah minat pihak kreditur maupun debitur untuk menghapus jaminan 

fidusianya. 
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4.2 Bagan Penghapusan Jaminan Fidusia dengan menggunakan PP 

No. 45 Tahun 2014 tentang PNBP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Online di 

Kota Semarang 

Ketentuan mengenai penghapusan fidusia sudah tercantum jelas dalam  

PP 21 Tahun 2015 pasal 16  dan pasal 17 mengenai penghapusan Jaminan 

Fidusia yang berbunyi: 

(6) Jaminan Fidusia hapus karena: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. 

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau 

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
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(7) Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib 

memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 

14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

(8) Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia. 

b. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia. 

c. Nama dan tempat kedudukan notaris. Dan 

d. Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. 

(9) Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan 

diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat 

Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

(10) Jika penerima Fidusia atau wakilnya tidak memberitahukan 

penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 

16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan 

kembali. 

Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa penghapusan fidusia sangat 

penting tetapi dalam kenyataannya dan pelaksanaannya masih banyak 

kreditur dan debitur yang tidak menghapuskan jaminannya ke notaris hal ini 

yang menjadi permasalahan baru dimana akan timbul akibat hukumnya jika 

jaminan tersebut tidak di hapuskan atau diroya. Seperti yang diungkapkan 
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oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkum HAM Setywati 

SH.Mhum: 

“Biasana pemasalahan yang sering tejadi dalam penghapusan 

jaminan fidusia kurang adanya kesadaran dari pihak pemberi 

fidusia dalam hal ini pihak debitur, padahal jika mereka tidak 

menghapuskan atau meroya jaminanya sesuai PP 21 tahun 2015 

pasal 16 dan pasal 17 kalau mereka tidak meroya jaminanannya 

saya katakan maka benda atau barang tersebut tidak bisa 

digunakan sebagai jaminan fidusia kembali apabila sudah lunas 

yang rugi mereka sendiri karena di server akan ditolak, apalagi 

sekarang dalam PP 21 Tahun 2015 roya fidusia tidak membayar 

alias gratis”. (Setywati SH.Mhum, Kepala Divisi Pelayanan 

Hukum Kemenkum HAM Jawa Tengah, 5 November 2015, 

10.25 WIB) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Setyawati, kepala bidang 

pelayanan hukum Kemenkum HAM menyatakan bahwa masih banyak 

pihak debitur khususnya di kota Semarang  yang tidak menghapuskan 

jaminan fidusianya hal ini dikarnakan kesadaran dari pihak debitur yang 

sangat rendah atau bahkan ketidaktahuan debitur akan pentingnya 

penghapusan jaminan fidusia. Hal ini tentunya akan berdampak pada debitur 

karena jika pihak debitur akan menjaminkan benda atau barang yang belum 

dihapuskan sebelumnya maka akan di tolak oleh server karena dalam UUJF 

fidusia ulang tidak diperbolehkan tentunya ini akan mejadi permasalahan 

bagi pihak debitur sendiri. 

Mengenai pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia secara online 

yang direkap setiap tahunnya oleh Kemenkum HAM, hal ini dapat dilihat 

dari data yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Jawa Tegah 

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 745.758 469 5 

2 2014 861.541 729 6.983 

3 2015 613.497 737 7.309 

Sumber: Data Rekapitulasi total PNBP Fidusia Jawa Tengah 

Berdasarkan data tersebut bisa terlihat sekali perbedaan antara 

pendaftaran dengan penghapusan yang begitu jauh sekali perbedaannya, 

masih banyak jaminan fidusia yang belum dihapuskan oleh pihak debitur 

tentunya ini yang menjadi permasalahan, sependapat dengan Setyawati, 

kepala bidang pelayanan hukum Kemenkum HAM jawa tengah bahwa 

penghapusan atau roya fidusia wajib dilakukan oleh pihak kreditur ataupun 

debitur karena roya jaminan fidusia pada pasal 16 ayat (2) PP 21 Tahun 

2015 memiliki batas waktu selama 14 hari setelah selesai pelunasan kepada 

pihak kreditur hal ini diharapkan agar dikemudian hari pihak debitur tidak 

mengalami kesulitan ketika akan mendaftarkan kembali benda atau 

barangnya mengunakan jaminan fidusia. 

Dalam wawancara dengan Setywati, juga menyatakan bahwa untuk 

biaya penghapusan jaminan fidusia menurut PP 21 Tahun 2015 tidak 

dikenakan biaya alias gratis hal ini sebetulnya menjadi angin segar bagi 

pihak debitur untuk meroya jaminannya karena diharapkan dengan adanya 

PP 21 Tahun Tahun 2015 ini meningkatkan antusias dan kesadaran debitur 

untuk meroya jaminannya karena biaya penghapusan gratis, sedangkan 
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dalam pelaksanaannya pihak notaris masih memungut biaya untuk 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. 

“Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan penghapusan 

roya jaminan fidusia di kota semarang yang saya tangani  yaitu 

dari pihak kreditur yang menggampangkan tidak minta diroya 

padahal ketika melakukan pendaftaran fidusia saya sudah 

menyampaikan ke pihak kreditur ketika sudah selesai 

ansurannya tolong sampaikan ke pihak debitur jaminannya harus 

sesegera mungkin diroya, ini yang menjadi kesulitan bagi kami 

karena kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk meroya 

jaminan fidusianya karena mereka beranggapan ketika sudah 

selesai angsurannya maka selesai urusannya terus mau ngapain, 

karena mereka beranggapan ketika meroya berarti mereka 

mengeluarkan biaya lagi padahal biaya roya terbilang murah 

memang benar dalam PP 21 tahun 2015 biaya roya itu gratis 

tetapi karena  saya juga mengeluarkan waktu saya dan biaya 

buat listrik sehingga kami membebankan biaya pada debitur 

mas”. (Notaris Sri Asih Sudarmi S.H. M.Kn, Kantor Notaris dan 

PPAT Kota Semarang, 13 Oktober 2015, 10.30 WIB) 

 

“Sekarang dengan sistem fidusia online tidak mungkin terjadi 

fidusia ulang mas, mengenai kasus jaminan fidusia ulang 

biasanya pihak debitur tidak mengerti, jadi mereka beranggapan 

bahwa sertifikat jaminan fidusia hanya seperti sertifikat biasa 

karena dalam sertifikat fidusia tidak ada tulisan yang 

menyebutkan bahwa barang tersebut sebagai jaminan dan tidak 

ada tulisan juga bahwa jaminan tesebut sudah dihapus seperti 

halnya hak tanggungan yang tertulis jelas dalam serifikatnya, 

dan ketika debitur menjaminkan lagi akan terlihat jelas jika 

barang tersebut masih terdaftar sebagai jaminan jadi sebelum 

dihapus barang tersebut tidak bisa dijaminkan kembali sebagai 

jaminan karena masih terdaftar di Kemenkum HAM, dan ketika 

di daftarkan pun akan di tolak oleh servernya”. (Notaris Sri Asih 

Sudarmi S.H. M.Kn, Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang, 

25 Oktober 2015, 11.00 WIB) 

 

Berdasarkan wawancara dengan Sri Asih Sudarmi untuk pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia itu sendiri masih terbilang sedikit hal ini 

dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak debitur untuk meroya jaminan 

fidusianya. Berikut merupakan data mengenai objek pendaftaran, perubahan 
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dan penghapusan jaminan fidusia yang didaftarkan di kantor Notaris Sri 

Asih Sudarmi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. 

Tabel 4.2 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Sri Asih Sudarmi 

S.H. M.Kn 

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 45 3 Tidak Ada 

2 2014 39 2 8 

3 2015 20 Tidak Ada 5 

Sumber: Data diolah Tahun 2015  dari Kantor Notaris Sri Asih Sudarmi S.H. 

M.Kn 

Berdasarkan data diatas, dan berdasarkan hasil wawancara dengan 

Sri Asih Sudarmi disebutkan bahwa benda yang sering dijadikan sebagai 

objek jaminan yaitu kendaraan bermotor, mesin pabrik dan bangunan yang 

tidak bisa dibebani hak tanggungan. Seperti hal nya implementasi PP 21 

Tahun 2015 tentang pendaftaran jaminan fidusia online bahwa pendaftaran 

dan penghapusan jaminan fidusia wajib dilakukan agar terpenuhinya asas 

publisitas dan terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan 

perbuatan hukum utang piutang antara pihak debitur dan kreditur jika suatu 

saat terjadi wansprestasi. 

Dengan adanya Sistem fidusia online yang diberlakukan sekarang 

tidak memungkinkan pihak debitur menjaminkan kembali barangnya 

sebagai jaminan fidusia, sehingga fidusia ulang tidak mungkin terjadi  

karena sistem ini dirancang  agar meminimalisir terjadinya fidusia ulang, hal 
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ini berbeda sebelum pemberlakuan fidusia online jadi seseorang mungkin 

mendaftarkan jaminan barang yang sama untuk jaminan berbeda karena 

pembelakuannya masih manual sehingga memungkinkan jika terjadi fidusia 

ulang. 

“Kendala dan hambatan yang sering saya hadapi dalam 

pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia yaitu 

masalah gangguan server mas, jadi sering banget ketika saya 

mendaftarkan jaminan fidusia sering sekali gangguan server, ini 

yang menyebabkan kami kehilangan waktu, terus mengenai 

kendala dalam penghapusan jaminan fidusia di semarang itu 

biasanya pihak debitur tidak meroya jaminannya mas sehigga 

kami kesulitan jika debitur tersebut ingin menjaminkan lagi 

barangnya, kami harus kerja dua kali dan tentunya menghambat 

kerja kami mas,pertama kami kehilangan waktu dan tentunya 

tenaga, padahal saya sering memberitahukan kepada pihak 

debitur kalo pelunasannya sudah selesai segera diroya tetapi 

mereka masih enggan untuk meroya padahal gratis tapi biasanya 

dari pihak debitur dengan kesadaran sendiri memberikan 

sejumlah uang kepada kami mas ya mungkin buat uang penganti 

listrik dan internet mas, mengenai penghapusan jaminan fidusia 

jadi prosesnya melalui notaris walaupun dalam PP 21 tahun 

2015 jelas mengatur bahwa penghapusan dilakukan melalui 

Kemenkum HAM tetapi dalam prakteknya pihak Kemenkum 

HAM membebankan penghapusan jaminan fidusia kepada 

notaris ini yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan 

penghapusan fidusia. kedepannya dengan adanya fidusia online 

ini kami harapkan lebih baik lagi mas pengaturan sistem dan 

kesadaran dari phak Debitur meningkat untuk meroya jaminan 

fidusianya”. (Edho Chermando S.H. M.kn Pegawai Kantor 

Notaris H. Soewondo R.S.H , Kantor Notaris dan PPAT Kota 

Semarang, 21 Oktober 2015, 10.30 WIB) 

Sependapat dengan Edho Chermando bahwa sistem tidak selamanya 

sempurna pasti memilki suatu kelemahan begitupun dalam sistem jaminan 

fidusia online masih sering terjadinya gangguan server ini membuktikan 

bahwa sistem fidusia online belum bisa melayani dengan optimal tetapi 

dengan adanya sistem ini juga memudahkan bagi pihak notaris karena 
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mekanismenya lebih mudah dan efisien jika dibandingkan dengan 

pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia manual. Selajutnya dalam 

pelaksanaan penghapusan yang tidak sesuai peraturan juga akan berdampak 

pada  kurang optimalnya pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. 

Tabel 4.3 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Kantor Notaris H. Soewondo 

R.S.H 

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 85 7 Tidak ada 

2 2014 73 9 4 

3 2015 105 3 5 

Sumber: Data diolah Tahun 2015  dari Kantor Notaris H. Soewondo R.S.H 

Data diatas yang didapat dari kantor Notaris H. Soewondo bisa terlihat 

bahwa masih rendahnya penghapusan jaminan fidusia yang dilakukan di 

kantor notarsinya hal ini berdampak pada kinerja pelaksanaan fidusia karena 

dengan tidak di royanya jaminan fidusia maka suatu saat ketika debitur 

ingin mendaftarkan kembali barang tersebut untuk di jaminkan kembali 

akan menyulitkan notaris dalam memasukan data karena di (data base) 

Kemenkum HAM barang tersebut masih dalam jaminan. 

“Secara prinsipnya semua pelaksanaan mempunyai hambatan 

begitu juga dengan penghapusan jaminan fidusia ketika setelah 

kreditnya lunas seharusnya pihak debitur harus meroya jaminan 

fidusianya tetapi dalam praktek khususnya di kota semarang 

debitur menganggap ketika mendapat surat pelunasan dari pihak 

leasing atau bank mengganggap urusannya sudah selesai, 

padahal selama roya jaminan fidusia masih belum dilaksanakan 

atau dihapus maka hak benda jaminan tersebut masih haknya 

pihak leasing atau bank bukan haknya pemilik benda dalam hal 
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ini debitur oleh karena itu harus di roya, padahal saya sering 

menyampaikan kepada pihak debitur ketika melakukan 

pendaftaran ketika sudah selesai angsuran harus secepatnya 

diroya jika suatu saat ingin menjaminakan lagi barangnya, 

saratnya mudah cukup membawa sertifikat jaminan fidusia 

setelah itu dibawa ke notaris bersangkutan atau notaris lain 

untuk dilakukan penghapusan, biayanya pun murah hanya sesuai 

PNPB untuk biaya penghapusan jaminan fidusia”. (Notaris Al 

Halim S.H.M.kn, Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang 23 

Oktober 2015, 13.30 WIB) 

 

Dari wawancara dengan Al halim, menyatakan bahwa masih sedikit 

pihak debitur yang meroyakan jaminan fidusianya di tepat notarisnya 

sebenarnya proses penghapusan jaminan fidusia terbilang relatif lebih 

mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih murah tetapi minat dari pihak 

kreditur dan debitur yang meroyakan jaminannya masih sangat rendah. 

Penghapusan jaminan fidusia online prosesnya terhitung relatif lebih mudah 

di bandingkan dulu sebelum diberlakukannya sistem online, namun dalam 

prakteknya walaupun sudah dipermudah namun minat akan penghapusan 

jaminan fidusia masih tetap rendah. 

Tabel 4.4 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Al Halim S.H. 

M.Kn 

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 2450 175 17 

2 2014 1080 73 12 

3 2015 1240 85 5 

Sumber: Data diolah Tahun 2015  dari Kantor Notaris Al Halim S.H. M.Kn 

  Data tersebut jelas menggambarkan pelaksanaan penghapusan 

jaminan fidusia di kota Semarang sangat rendah dikarenakan kurangnya 
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kesadaran dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminan 

fidusianya hal ini akan menimbulkan permasalah jika suatu saat barang 

yang dijadikan jaminan tersebut akan di jaminkan kembali, padahal dengan 

pemberlakuan jaminan fidusia online memudahkan pihak notaris dan pihak 

debitur dalam proses penghapusan jaminan fidusia. 

“Kendala dalam pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia 

itu jika pihak notaris kesalahan dalam mengisi data dan terlanjur 

sudah mengefrint sertifikatnya maka kita dari pihak notaris tidak 

bisa merubahnya dan harus membuat dan mengirim surat 

langsung ke ditjen ahu untuk memperbaiki data tersebut ini yang 

menjadi kendala kami, terus mengenai penghapusan jamian 

fidusia jujur kami juga kesulitan dalam pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia ini dikarnakan dari pihak debitur 

tidak memiliki inisiatif sendiri untuk meroya jaminannya, 

terkadang saya sudah mengingatkan kepada debitur jika 

kreditnya sudah lunas harus sesegera mungkin meroya 

jaminannya tetapi pada kenyataannya sulit mas untuk 

menyadarkan debitur untuk meroya karena kalo bukan 

kesadaran dari debitur sendiri itu sulit dilakukan masa saya 

harus mendatangi satu persatu debitur untuk mengingatkan saya 

kan tidak punya waktu untuk itu padahal dalam PP 21 Tahun 

2015 penghapusan fidusia tidak dipungut biaya harusnya debitur 

lebih diringankan dalam meroya jaminan fidusianya”. (Notaris 

Tri Isdiyanti S.H. Sp.n, Kantor Notaris dan PPAT Kota 

Semarang, 20 Oktober 2015, 10.00 WIB) 

Tabel 4.5 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Tri Isdiyanti S.H. 

Sp.n 

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 267 9 6 

2 2014 185 11 10 

3 2015 142 Tidak ada 5 

Sumber: Data diolah Tahun 2015  dari Kantor Notaris Tri Isdiyanti S.H. 

Sp.n 
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Sependapat dengan Tri Isdiyanti dengan adanya PP 21 Tahun 2015 

diharapkan ini menjadi solusi dalam pelaksanaan penghapusan jaminan 

fidusia karena tidak bisa dipungkiri yang menjadikan debitur malas untuk 

meroya jaminan fidusianya dikarnakan takut jika harus mengeluarkan biaya 

tambahan untuk meroya jaminannya karena pada kenyataanya dalam PP 21 

tahun 2015 menerangkan bahwa penghapusan jaminan fidusia tidak 

dikenakan biaya alias gratis jadi dengan pengetahuan masyarakat yang 

rendah akan adanya peraturan ini yang menyebabkan penghapusan jaminan 

fidusia masih kurang. 

Tidak tersedianya menu perbaikan dalam web.ahu.go.id khususnya 

untuk sertifikat fidusia jika terjadi kesalahan dalam pengisian data juga 

sebagai kendala yang dihadapi notaris dikarenakan jika kesalahan dalam 

mengisi data, notaris tidak bisa melakukan perbaikan sertifikat jaminan 

melalui web.Ahu.go.id melainkan harus mengirim surat ke Ditjen Ahu 

untuk memohon supaya data jaminan fidusia tersebut diperbaiki, tentunya 

ini akan menyulitkan notaris dalam pelaksanaan jaminan fidusia karena 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurusnya. 

“Kendala yang sering saya hadapi dalam pelaksanaan jaminan 

fidusia online mungkin dalam penerapannya mas, jadi jika 

jumlah kredit kurang dari Rp. 10.000.000 pihak deditur dan 

kreditur biasanya sepakat untuk tidak mendaftarkan jaminan 

fidusianya karena mereka beranggapan jika mendaftarkan biaya 

yang dikeluarkan lebih mahal dibandingkan kalo mereka 

membuat akta perjanjian utang piutang, terus dari pihak debitur 

juga beranggapan jika barang tesebut di  jaminkan fidusia ketika 

urusan utang piutangnya selesai mereka enggan jika harus 

menghapuskan jaminannya ke notaris karena harus 

mengeluarkan biaya lagi padahal biaya pendaftaran jaminan 

fidusia relatif murah hanya 1% dari jaminan barang tersebut. 
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Mengenai penghapusan jaminan fidusia saya juga kesulitan mas, 

terutama pada kesadaran dari pihak debitur sendiri yang engan 

untuk meroya jamanannya dikarenakan mereka beranggapan 

jika meroya jamianannya harus membayar mahal, ya benar dulu 

sebelum adanya PP 21 Tahun 2015 biaya penghapusan bayar 

Rp. 100.000 tetapi sekarang dengan adanya PP tersebut biaya 

penghapusan gratis tapi ya sulit mas untuk meningkatkan 

kesadaran debitur untuk meroya jaminannya dikarnakan 

ketidaktahuan debitur akan PP tersebut”. (Titik Lestari Pegawai 

Kantor Notaris Dina Juniati, S.H, Kantor Notaris dan PPAT 

Kota Semarang 18 Oktober 2015, 09.00 WIB) 

Tabel 4.6 Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Dina Juniati, S.H  

No Tahun Pendaftaran Perubahan Penghapusan 

1 2013 46 3 Tidak ada 

2 2014 32 7 2 

3 2015 28 Tidak ada Tidak ada 

Sumber: Data diolah Tahun 2015  dari Kantor Notaris Dina Juniati, S.H 

Sependapat dengan Titik Lestari kurangnya pengetahuan mengenai PP 

21 Tahun 2015 oleh debitur ini yang menjadi faktor utama masih sedikitnya 

pihak debitur yang meroya jaminannya, hal ini harusnya menjadi perhatian 

bagi pihak Kemenkum HAM untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan 

PP 21 Tahun 2015 tersebut kepada masyarakat, agar kedepannya 

pelaksanaan jaminan fidusia bisa lebih optimal dalam hal ini dalam 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia agar pelaksanaan jaminan fidusia 

bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Iya mas benar saya menjaminkan jaminan fidusia saya ke 

notaris, mengenai jaminanannya saya menjaminkan BPKB 

motor saya ke pihak adira dan waktu ansurannya 3 tahun mas, 

selajutnya mengenai penghapusan jaminan yang mas tanyakan 

saya tidak begitu paham mas karena saya sebelumnya tidak di 
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berikan keterangan mengenai penghapusan oleh pihak adiranya 

mas, jadi saya tidak begitu paham menenai roya jaminan yang 

mas tanyakan, lalu mengenai akibat hukumnya juga saya tidak 

mengerti di samping saya masyarakat biasa dan juga tidak 

adanya sosialisasi sebelumnya mas mengenai penghapusan 

jaminan fidusia”. (Tasrudin Debitur, 16 Oktober 2015 13:00 

WIB) 

 

“Mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang mas tanyakan, 

memang benar saya lagi dalam proses pinjaman dengan pihak 

BPR merbabu seumlah Rp.11.000.000 dan untuk jaminan saya 

menjaminkan motor saya sebagai jaminan ke pihak BPR gunung 

merbabu kota semarang dan  melalui kantor notaris H. 

Seowondo untuk di daftarkan fidusia”. 

 

“Mengenai penghapusan jaminan fidusia saya tidak begitu 

mengerti mas, karena saya hanya sebatas meminjam dan 

mengenai roya jaminan fidusia memang benar dari pihak notaris 

sudah menjelaskannya kalau saya sudah melunasi pinjaman saya 

harus segera meroya jaminan saya, karena dulu saya kira hanya 

sekedar mendaftarkan saja mas eh taunya harus di roya padahal 

ini ngeribetin saya soalnya di samping waktu saya terbuang 

tentu juga saya harus mengeluarkan biaya lagi untuk meroya 

jaminan saya, harusnya sistem fidusia dibuat otomatis jadi jika 

tenggat waktu jaminan tersebut sudah selesai maka terhapus 

otomatis dalam sistem biar ga ribet mas,dan mengenai akibat 

hukumnya jika fidusia tidak diroya saya juga tidak begitu paham 

mas, soalnya saya bukan orang hukum, ya mungkin ga ada 

akibatnya toh selama ini saya ga ada masalah mas”. 

(Wawancara Aliman debitur yang mejaminkan jaminan fidusia 

di kantor Notaris H. Soewondo. S.pn, 11 Oktober 2015, 10:00 

WIB) 

 

Dari hasil wawancara dengan debitur Tasrudin dan Aliman tersebut 

bisa di tarik kesimpulan bahwa masih kurangnya penjelasan mengenai 

penghapusan jaminan fidusia yang mengakibatkan pemberi fidusia dalam 

hal ini debitur tidak menghapuskan jaminannya, selain itu kurangnya 

pemahaman dan angapan mengenai biaya pengapusan jaminan yang mahal 

ini juga sebagai faktor utama dalam pelaksanaan jaminan fidusia di kota 

Semarang tentunya dengan adanya PP 21 Tahun 2015 yang membebaskan 
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debitur dari biaya penghapusan diharapkan bisa meningkatkan minat debitur 

untuk meroya jaminannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih minimnya 

pengetahuan akan PP tersebut yang mengakibatkan belum maksimalnya 

pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia, selanjutnya masih banyaknya 

pihak notaris yang masih mengguanakan PP 24 tahun 2014 tentang PNBP 

yang mengatur bahwa biaya penghapusan Rp. 100.000 ini yang membuat 

debitur merasa keberatan untuk melakukan penghapusan jaminan 

fidusianya. 

4.1.3 Akibat Hukum Jika Debitur Tidak Melakukan Penghapusan Jaminan 

Fidusia 

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhrinya, begitupun dalam 

jaminan fidusia, karena pemberian jaminan fidusia bersifat accessoir atau 

perjanjian ikutan terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit, 

Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan kredit telah dilunasi maka 

perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan 

fidusia hapus. 

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan pasal 16 PP 21 

Tahun 2015, jaminan fidusia hapus karena: 

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. 

2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh pemberi fidusia, atau 

3. Musnahnya benda yang menjadi objek jamian fidusia. 
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Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) mengatur  ketentuan 

mengenai jangka waktu dan persyaratan dalam penghapusan jaminan fidusia 

menegaskan: 

“Dalam hal jaminan fidusia hapus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, 

wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka paling 

lama 14 hari terhitung sejak tangggal hapusnya jaminan 

fidusia”. 

 

Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia. 

b. Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia. 

c. Nama dan tempat kedudukan notaris, dan 

d. Tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

Berdasarkan Pasal 16 PP 21 Tahun 215 tentang Jaminan Fidusia 

Online, pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemberitahuan mengenai 

hapusnya jaminan fidusia adalah penerima fidusia, tetapi dalam prakteknya 

penerima fidusia atau kreditur membebankan penghapusan jaminan fidusia 

kepada pemberi fidusia dalam hal ini debitur karena kreditur beranggapan 

setelah pelunasan atau musnahnya objek jaminan fidusia penerima fidusia 

tidak mempunyai kepentingan lagi mengenai benda fidusia. Mengenai 

benda itu masih atau tidaknya sebagai jaminan fidusia itu merupakan 

tanggung jawab pemberi fidusia. 

Dalam peraturan dan pelaksanaan yang tidak sesuai ini yang 

mengakibatkan kurang sesuainya penerapan penghapusan jaminan fidusia 
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karena yang seharusnya peraturan sesuai dengan pelaksanaannya tetapi 

dalam prakeknya berkata lain, hal ini yang mungkin sebagai penyebab 

kurangnya akan kesadaran penghapusan jaminan fidusia di kota Semarang, 

dengan tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia oleh debitur 

tentunya akan menimbulkan permasalah ketika jaminan tersebut akan di 

jaminkan lagi oleh debitur. 

Berdasarkan Pasal 17 PP 21 Tahun 2015 mengenai Jaminan 

Fidusia Online menegaskan: 

(1). Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dalam Pasal 

16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan 

diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat 

jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

(2). Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan 

penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 

maka jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan 

kembali. 

“Mengenai akibat hukum jika debitur tidak meroya jaminan 

fidusianya selama ini sebetulnya tidak ada akibat hukum secara 

langsung, orang tidak bisa dihukum atau di berikan sanksi jika 

tidak meroya jaminan fidusianya beda halnya dengan jika 

seseorang melakukan kejahatan karena hukum nya jelas sudah 

diatur, tetapi selama jaminan belum diroya maka hak dari 

jaminan tersebut masih haknya kreditur, sehingga debitur tidak 

bisa menjaminkan lagi barangnya ke kreditur lain sebelum 

meroya jaminannya”. (Notaris Al Halim S.H.M.kn, Kantor 

Notaris dan PPAT Kota Semarang 23 Oktober 2015, 13.30 

WIB) 
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Dari hasil wawancara dengan Al Halim bisa di pahami bahwa akibat 

hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia tidak ada 

akibat hukum yang jelas yang mengaturnya tetapi jika pihak debitur tidak 

melakukan penghapusan jaminan fidusia maka jaminan tersebut hak 

kebendaannya masih dimiliki oleh kreditur, sehingga pihak debitur tidak 

bisa menjaminkan kembali barang tersebut kepada kreditur lain sebelum 

melakukan penghapusan fidusia. 

“Akibat hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan 

jaminan fidusianya itu baru akan terasa ketika debitur akan 

menjaminkan kembali benda atau barangnya tersebut untuk 

jaminan lagi karena benda atau barang tersebut tidak bisa 

dijaminkan kembali untuk jaminan fidusia, karena dalam 

jaminan fidusia tidak membolehkan fidusia ulang, tetapi kalo 

akibat hukum secara langsung seperti kurungan dan sanksi itu 

tidak ada hanya debitur tidak bisa menjaminkan kembali benda 

atau barangnnya lagi untuk jaminan”. (Notaris Sri Asih Sudarmi 

S.H. M.Kn, Kantor Notaris dan PPAT Kota Semarang, 25 

Oktober 2015, 11.00 WIB) 

 

Mengenai akibat hukum penghapusan jaminan fidusia yang di 

jelaskan oleh Sri Asih Sudarmi bahwa akibat hukum jika pihak debitur yang 

tidak meroya jaminan fidusianya sebetulnya tidak ada akibat hukum 

langsung yang mengikat tetapi jika pihak debitur tidak meroya jaminan 

fidusianya barang atau benda yang dijaminkan oleh debitur tidak bisa 

dijaminkan kembali sebagai jaminan karena jaminan fidusia tidak 

memperbolehkan adanya fidusia ulang, hal ini akan terasa ketika pihak 

debitur akan menjaminkan kembali benda atau barangnya sebagai jaminan 

karena ketika dalam proses pendaftaran jaminan fidusia akan terlihat bahwa 
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benda atau barang yang akan di jaminkan tersebut masih terdaftar dalam 

data base Kemenkum HAM sebagai jaminan. 

“Mengenai akibat hukum dari pihak debitur yang tidak meroya 

jaminannya sebetulnya dalam PP 21 Tahun 2015 tidak 

mengaturnya, ini yang menyebabkan dari pihak debitur enggan 

untuk meroya jaminan fidusianya dikarenakan dalam PP 21 

tidak mengatur sanksi tegas bagi pihak debitur yang tidak 

meroya jaminan fidusianya, karena ketika selesai kredit debitur 

mengganggap jaminannya sudah selesai ini yang menjadi 

kendala bagi kami dari Kemenkum HAM dalam pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia namun jika debitur tidak meroya 

jaminan fidusianya selamanya barang itu ketika akan digunakan 

untuk jaminan kembali barang tersebut tidak bisa dijamninkan 

karena fidusia ulang tidak diperbolehkan oleh UUJF, dan 

mengenai debitur yang menjaminkan kembali barang atau benda 

nya kepada kreditur lain ketika masih dalam angsuran utang-

piutang maka itu merupakan masuk tindak pidana karena 

melakukan fidusia ulang”. (Setywati SH.Mhum, Kepala Divisi 

Pelayanan Hukum Kemenkum HAM Jawa Tengah, 5 November 

2015, 10.25 WIB) 

 

Berdasarkan penjelasan PP 21 dan hasil wawancara dengan notais Al 

Halim, Sri Asih Sudarmi dan Setywati Kepala Bidang Pelayanan Hukum 

Kemenkum HAM Jawa Tengah diatas bisa di simpulkan bahwa tidak 

adanya sanksi tegas dalam PP 21 Tahun 2015 tentang penghapusan jaminan 

fidusia yang menyebabkan kurangnya kesadaran debitur maupun kreditur 

untuk meroya jaminan fidusianya, ini yang akan mengakibatkan 

permasalahan jika suatu saat debitur akan menjaminkan lagi barangnya dan 

tentunya barang tersebut tidak bisa dijaminkan lagi  untuk jaminan karena 

barang tersebut masih dalam status jaminan di data base Ditjen Ahu hal ini 

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di 

kota Semarang karena dalam UUJF tidak diperbolehkan melakukan fidusia 

ulang. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pelaksanaan dan Kendala dalam Penghapusan Jaminan Fidusia Online 

Di Kota Semarang 

4.2.1.1 Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Online di Kota Semarang  

Pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia didasari dengan adanya 

Surat Edaran Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. AHU-

06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Sistem Administrasi 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara Elektronik (Online System). 

Sistem baru ini tentunya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya 

dilapangan dimana sering terjadinya gangguan server dan gangguan 

jaringan yang menghambat pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia. 

Selain itu dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online di kota 

Semarang juga masih banyak kendala yang terjadi, dimana dari banyaknya 

pendaftar jaminan fidusia yang sudah terdaftar di (data base) Kemenkum 

HAM Jawa Tengah tetapi hanya sedikit yang melakukan penghapusan 

jaminan fidusia. Dari data yang diperoleh dari Kemenkum HAM dari tahun 

2013 sampai dengan tahun 2015, bahwa masyarakat Jawa Tengah yang 

melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 2.220.796  dan jumlah 

masyarakat yang melakukan penghapusan jaminan fidusia sebanyak 14.297 

hal ini tentu menjadi kendala bagi Kemenkum HAM karena ketika jaminan 

tersebut tidak dihapus maka akan menjadi permasalahan dikemudian hari 

dimana jika pihak debitur ingin menjaminkan lagi barangnya atau setelah 

pelunasan hutang debitur akan menjual barangnya tersebut, barang tetap 
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masih terdata dalam (data base)  kemenkum HAM dan masih menjadi objek 

jaminan. Selanjutnya dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia yang 

seharusnya dalam PP 21 Tahun 2015 dilakukan oleh kreditur tetapi dalam 

pelaksanaannya pihak kreditur membebankan penghapusan fidusia kepada 

pihak debitur, ketentuan dalam pasal 16 PP 21 Tahun 2015 juga 

menerangkan bahwa dalam hal jaminan fidusia hapus maka penerima 

fidusia (kreditur), kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan kepada 

menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal 

hapusnya jaminan fidusia. Pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia 

paling sedikit memuat: 

a. keterangan atau alasan penghapusan jaminan fidusia. 

b. nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia. 

c. nama dan tempat kedudukan notaris, dan 

d. tanggal hapusnya jaminan fidusia. 

Dalam pasal 16 PP 21 Tahun 2015 tersebut jelas menerangkan bahwa 

penghapusan jaminan fidusia dilakukan langsung melalui Kemenkum HAM 

tetapi dalam pelaksanaan dilapangan penghapusan jaminan fidusia 

dilakukan melalui notaris secara online melalui web.Ahu.go.id, dan 

mengenai jangka waktu penghapusan jaminan fidusia dalam Pasal 16 

menjelaskan dengan tegas mengenai penghapusan jaminan fidusia dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah pelunasan kredit tetapi 

dalam prakteknya masih banyak pihak debitur yang tidak meroya jaminan 

fidusianya, ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan di lapangan ini 
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yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia 

dimana jika penghapusan dilakukan melalui kemenkum HAM pengawasan 

dan penerapan sanksi bagi kreditur maupun debitur yang tidak melakukan 

penghapusan jaminan fidusia bisa laksanakan tetapi jika penghapusan 

melalui notaris maka pengawasan dan penerapan sanksinya sulit untuk 

dilakukan. 

Sistem penghapusan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan pasal 17 

PP 21 Tahun 2015 tentang penghapusan jaminan fidusia bahwa sertifikat 

keterangan penghapusan jaminan fidusia diterbitkan pada hari yang sama 

pada saat diajukannya pendaftaran penghapusan, bahkan sekarang dengan 

adanya sistem fidusia online memungkinkan penyelesaian hanya selama 7 

(Tujuh) menit sejak pemohon selesai melakukan entry data dan mendapat 

nomor pendaftaran penghapusan kemudian membayar PNBP melalui Bank 

dengan datang langsung ke Bank, Via SMS Banking maupun interet 

Banking. 

Biaya atau tarif pendaftaran penghapusan jaminan fidusia didasarkan 

pada peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belaku pada Kemenkum 

HAM, Tarif PNBP untuk penghapusan sertifikat jaminan fidusia adalah 

sebesar Rp. 100.000,- untuk biaya penghapusan jaminan fidusia. Tetapi 

setelah pemberlakuan PP 21 Tahun 2015 peraturan ini mengatur bahwa 

penghapusan jaminan fidusia tidak dipungut biaya, tetapi pihak notaris 

masih memberlakukan PNBP kepada pihak kreditur dan debitur ketika 
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melakukan penghapusan jaminan fidusianya. Hal ini yang menjadi kendala 

utama dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia di Kota Semarang, 

dimana pembebanan biaya untuk penghapusan jaminan fidusia oleh notaris 

seharusnya tidak diberlakukan kembali agar pelaksanaan penghapusan 

jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tentunya untuk 

menambah minat pihak kreditur maupun debitur untuk menghapus jaminan 

fidusianya. 

4.2.1.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Online 

Di Kota Semarang 

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur 

pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan sertifikat jaminan fidusia yang 

dapat dilakukan secara online oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia 

melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum 

Umum (Ditjen AHU) yang di daftarkan melalui notaris, sumber hukum 

yang menjadi dasar pembentukkan dan pemberlakuan sistem ini adalah 

Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang 

Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara 

Elektronik (Online System). 

Sebagai bukti bagi kreditur yang merupakan pemegang jaminan 

fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Ditjen AHU 

yang didaftarkan melalui kantor notaris dan penyerahan sertifikat dilakukan 

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya 
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merupakan salinan dari (Bata Base)  yang ada di Ditjen AHU yang memuat 

catatan tentang hal-hal mengenai Objek jaminan fidusia dan jumlah piutang 

antara kreditur dan debitur dengan data dan keterangan yang ada pada saat 

pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. 

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia 

Online dapat dikatakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada 

umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar 

sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Terobosan ini akan lebih 

bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-

Undang Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai 

benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (bezit geldt als 

volcomen titel). 

Begitu pula halnya yang terjadi pada Kantor Kemenkum HAM Jawa 

Tengah dari tabel pendaftaran jaminan fidusia dan tabel penghapusan 

jaminan fidusia yang sudah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwasannya 

banyak sekali penggunaan jaminan fidusia yang dilakukan oleh masyarakat 

yang tidak dihapuskan oleh debitur  pada kantor Kemenkum HAM Jawa 

Tengah. Dari data tersebut dapat dilihat dari banyaknya pendaftaran fidusia 

yang dilakukan, akan tetapi pada penghapusan sertifikat jaminan fidusia 

masih jarang dilakukan oleh kreditur maupun debitur, yang sesungguhnya 

penghapusan terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut perlu dilakukan 

untuk pengalihan kembali (retro-overdracht) atas hak kepemilikan oleh 

penerima fidusia kepada pemberi fidusia. 
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Sesuai dengan pasal 25 UU Jaminan Fidusia diketahuilah dengan pasti 

tentang hal-hal yang dapat menghapuskan fidusia yakni dengan hapusnya 

hutang, pelepasan hak, musnahnya benda, dan juga pengalihan klaim 

asuransi dan pengalihan piutang. Beralihnya hak piutang yang dijamin 

dengan jaminan fidusia akan mengakibatkan beralihnya jaminan fidusia 

kepada kreditur baru, hal ini merupakan sifat accessoir dari jaminan fidusia 

yang timbul, beralih dan hapusnya adalah mengikuti perjanjian pokoknya 

(Pasal 19 UU Fidusia), demikian juga dengan benda yang dijaminkan 

dengan jaminan fidusia, walaupun benda tersebut dialihkan atau beralih 

dengan cara apapun, maka jaminan fidusia tetap melekat pada benda 

tersebut. 

Peralihan hak piutang atau tagihan yang dijamin dengan fidusia maka 

segala hak dan kewajiban penerima fidusia berdasarkan akta pemberian 

fidusia beralih kepada kreditur baru (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 

16 Undang-Undang Fidusia), hal ini harus dilaporkan kepada Kantor 

Pendaftaran Fidusia (Satrio, 2002:274) 

Menurut Pasal 484 KUH Perdata salah satu syarat penyerahan adalah 

adanya titel atau alas hak yang sah. Dalam pasal ini mengandung asas 

hukum yaitu asas nemoplus, ialah bahwa seseorang itu tidak dapat 

mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya, dan yang berwenang 

untuk menguasai benda itu ialah pemilik. (Sofwan, 2000:75) 

 Sehubungan dengan itu, mengingat fidusia adalah accessoir pada 

perikatan pokoknya maka beralihnya perikatan pokok kepada pihak ketiga 
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mengakibatkan, bahwa jaminan fidusia demi hukum turut beralih mengikuti 

perikatan pokoknya, maka konsekuen logisnya hak milik atas benda 

jaminan fidusia beralih dari kreditur lama ke kreditur baru, padahal tidak 

ada penyerahan hak milik dari kreditur lama kepada kreditur baru. (J. Satrio, 

2002:277)  Apabila terjadi hal seperti ini maka sebaiknya kreditur diminta 

untuk membuat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa kreditur 

mengalihkan hak miliknya atas benda jaminan fidusia tersebut 

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda ditangan siapapun berada 

(droit de suite) artinya jaminan fidusia tetap melekat pada benda yang 

dijaminkan walaupun benda tersebut berpindah tangan atau beralih dengan 

cara apapun. Tetapi hal ini yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia di kota Semarang dimana saat debitur 

menjaminkan kembali atau menjual barang yang masih terdaftar sebagai 

jaminan fidusia, maka debitur maupun pembeli dari barang tersebut akan 

kesulitan ketika akan menjaminkan dan mendaftarkan dengan jaminan 

fidusia kembali karena barang tersebut masih dalam status jaminan fidusia 

dan masih terdaftar di data base Kemenkum HAM maka pembeli barang 

atau benda tersebut akan kesulitan ketika akan menjaminkan kembali barang 

tersebut . 

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) 

UU Fidusia sebagai berikut : 

1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. 

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. 
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3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamin dengan fidusia 

hapus adalah konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian 

yang bersifat assessoir (Pasal 4 Undang-Undang Fidusia). Sehingga jika 

kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus maka jaminan fidusia 

yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut dengan sendirinya (demi 

hukum) menjadi hapus. Karena hapusnya terjadi demi hukum maka pada 

asasnya dengan hapusnya perikatan pokok, fidusia itu hapus tanpa pemberi 

fidusia harus berbuat sesuatu, bahkan mungkin pemberi fidusia tidak tahu 

akan hapusnya perikatan tersebut. 

Dengan telah berakhirnya pelunasan angsuran antara debitur terhadap 

kreditur maka setelah selesai urusan utang piutang tersebut, kreditur dan 

debitur atau wakilnya wajib memberitahukan kepada kantor Kemenkum 

HAM mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan 

pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya 

benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Dengan hapusnya jaminan 

fidusia, kantor Kemenkum HAM menerbitkan surat keterangan yang 

menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya 

jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. 

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena 

pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan 

menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti 
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pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat 

kreditur. 

Dari hasil penelitian pada kantor notaris yang berada di kota 

Semarang dan Kemenkum HAM Jawa Tengah ditemui kendala dalam 

pelaksanaan penghapusan  jaminan fidusia senantiasa tidak dilaksanakan 

oleh kreditur dan  debitur. Adapun kendala-kendalanya tersebut antara lain: 

1. Tidak adanya kepedulian dari kreditur maupun debitur terhadap 

penghapusan jaminan fidusia. 

Tidak adanya kepedulian dari kreditur dan debitur terhadap penghapusan 

jaminan fidusia disebabkan adanya anggapan dari penerima fidusia 

bahwasannya penghapusan pencatatan di kantor Kemenkum HAM 

melalui notaris pada hakikatnya hanya merupakan tindakan administratif 

saja, sehingga dirasakan oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia 

tindakan penghapusan tersebut kurang penting. Pada prinsipnya pemberi 

fidusia merasa dengan lunasnya utang pokok yang telah diperjanjikan 

maka dengan sendirinya jaminan fidusia tersebut hapus. Demikian pula 

kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia 

yang telah didaftarkan, maka penerima fidusia merasa kalau haknya 

sudah lepas dari jaminan fidusia tersebut maka dengan sendirinya 

jaminan fidusia tersebut hapus, apalagi jika benda jaminan fidusia 

tersebut telah musnah, maka penerima fidusia merasa tidak ada lagi 

kewajibannya terhadap benda tersebut. 
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2. Jaminan fidusia merupakan benda bergerak sehingga pada waktu 

peralihan hak atas benda bergerak tidak pernah dilakukan cek oleh kantor 

Kemenkum HAM Jawa Tengah 

Dengan tidak pernahnya dilakukan cek penghapusan terhadap peralihan 

benda bergerak baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar oleh 

Kemenkum HAM maka pemberi fidusia maupun masyarakat merasa 

penghapusan terhadap jaminan fidusia tersebut tidaklah perlu 

dilaksanakan. Karena kreditur dan debitur beranggapan pegawai dari 

Kemenkum HAM tidak akan mendatangi atau mengecek satu persatu 

masyaratakat yang tdak meroya jaminan fidusianya hal ini yang 

menyebabkan tidak berjalannya sistem penghapusan jaminan fidusia 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Tidak adanya sanksi tegas yang diatur dalam PP 21 Tahun 2015 terhadap 

kreditur maupun debitur yang tidak menghapus jaminan fidusianya yang 

menyebabkan belum efektifnya penerapan penghapusan jaminan fidusia. 

Karena pada hakekatnya sebuah peraturan harusnya menerapkan sanksi 

tegas agar penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga 

sebagai alat untuk menertibkan masyarakat agar sesuai apa yang 

diharapkan oleh perundang-undangan. 

4. Tidak sesuainya peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya  

Faktor peraturan berperan penting dalam berjalannya suatu kebijakan 

dalam hal ini mengenai pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia 

dimana dalam Pasal 16 ayat (2) PP 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 
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penghapusan jaminan fidusia dilakukan langsung ke Kemenkum HAM 

tetapi dalam prakteknya penghapusan dilakukan melalui notaris, ini yang 

mengakibatkan tidak sesuainya peraturan dengan pelaksaaan hal ini akan 

berdampak pada pelaksanaan jaminan fidusia dimana jika penghapusan 

dilakukan melalui Kemenkum HAM. Pihak Kemenkum HAM bisa 

memantau langsung pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia dan jika 

terjadi pelanggaran pihak Kemenkum HAM bisa langsung menindak dan 

memberikan sanksi kepada kreditur dan debitur yang tidak melakukan 

penghapusan jaminan fidusia, tetapi jika penghapusan fidusia dilakukan 

melalui notaris pemantauan pelaksanaan jaminan fidusia dan penerapan 

sanksi sulit untuk dilakukan. 

5. Adanya  pembebanan biaya penghapusan jaminan fidusia oleh notaris 

untuk penghapusan jaminan fidusia. 

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat terpenting dalam 

kendala pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia karena dalam PP 21 

Tahun 2015 mengatur bahwa biaya penghapusan jaminan fidusia tidak 

dikenakan biaya tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan pihak notaris 

membebankan biaya untuk penghapusan jaminan fidusia, dengan adanya 

pembebanan biaya yang dilakukan oleh notaris membuat kreditur 

maupun debitur enggan untuk menghapus jaminan fidusianya, maka 

kreditur dan debitur merasa tidak perlu untuk melakukan penghapusan 

jaminan fidusia, sehingga pada akhirnya penghapusan jaminan fidusia 

tidak terlaksana dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang 



104 
 

 

berlaku, tujuan penghapusan fidusia sebenarnya agar tidak terjadi fidusia 

ulang. 

Yang dimaksud dengan fidusia ulang disini adalah benda yang sudah 

didaftarkan jaminan fidusia tidak bisa dibebani dan didaftarkan jaminan 

fidusia kembali sebelum dilakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini 

tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan oleh UUJF karena hak 

kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia 

sementara. sehingga tidak mungkin diserahkan lagi kepada kreditur lainnya 

terlebih mengingat bukti kepemilikan atas benda objek jaminan fidusia 

tersebut juga sudah berpindah ke tangan penerima fidusia. 

Dengan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia merupakan salah 

satu bentuk fasilitas penunjang kepastian hukum dalam hukum jaminan 

fidusia., penghapusan jaminan fidusia menjadi suatu kewajiban dalam 

rangka agar tidak adanya fidusia ulang yang tentunya akan merugikan pihak 

kreditur dan juga pihak debitur sendiri. Jadi melalui fasilitas penghapusan 

jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah diharapkan kepastian 

hukum dalam UUJF dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya 

UUJF yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum 

masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan 

perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu antara debitur 

dan kreditur. 
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4.2.2 Akibat Hukum Jika Debitur Tidak Melakukan Penghapusan Jaminan 

Fidusia 

Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pendaftaran 

jaminan fidusia adalah keharusan untuk penghapusan/ pencoretan fidusia 

(roya fidusia). Hal ini berguna untuk mengembalikan hak pemberi fidusia 

atas objek jaminan fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan 

kepada penerima fidusia, permasalahan akan timbul jika penerima fidusia 

tidak melakukan penghapusan fidusia sebab itu akan menimbulkan fidusia 

ulang. Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda 

yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya artinya  jika ditinjau 

dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat objek yang sama 

kembali di fidusiakan oleh pemberi fidusia padahal belum dilakukan 

penghapusan fidusia, hal ini yang akan menjadi masalah karena terjadi 

fidusia ulang. Kurang tegasnya pengaturan mengenai penghapusan fidusia 

berakibat penerima fidusia akan lebih memilih tidak melakukan 

penghapusan fidusia, yang pertama tanpa ada pengenaan sanksi maka akan 

banyak kreditur maupun debitur yang tidak melakukan penghapusan 

jaminan fidusia, Yang kedua penerima fidusia akan beranggapan ketika 

tidak ada sanksi maka mereka tidak wajib menghapus jaminan fidusianya 

karena lebih menghemat waktu dan menghemat biaya untuk melakukan 

penghapusan fidusia padahal dalam PP 21 Tahun 2015 jelas menyebutkan 

bahwa penghapusan jaminan fidusia tidak dikenakan biaya tetapi tetap saja 

debitur maupun kreditur masih banyak yang tidak melaksanakan 
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penghapusan fidusia. Debitur  dan kreditur  cukup beralasan tidak 

melakukan penghapusan jaminan fidusia karena mereka berpikir bahwa 

jaminan fidusia secara otomatis akan hapus secara hukum dikarenakan 

sudah dilakukan pelunasan utang, padahal timbulnya hak-hak jaminan 

fidusia bukan karena adanya hutang atau perjanjian pokok, tetapi hak-hak 

tersebut timbul setelah barang atau benda sebagai jaminan telah didaftarkan 

dan dibebani jaminan fidusia. Jika dibiarkan begitu saja maka sampai 

kapanpun pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia tidak akan 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak.  

Walaupun sekarang jaminan fidusia dilakukan secara online dan tidak 

adanya celah untuk dilakukanya fidusia ulang tetapi kenyataannya dalam 

pelaksanaan yang ada di lapangan perbuatan fidusia ulang tersebut masih 

dimungkinkan terjadi, sebab Kemenkum HAM sebagai penyelenggara 

pendaftaran, tidak diberi kewenangan untuk memastikan status dari objek 

jaminan fidusia sehingga objek yang sudah maupun yang belum dihapuskan 

tetap bisa di jaminkan lagi kepada kreditur lainnya karena penghapusan 

jaminan fidusia belum secara tegas diatur dalam peraturan mengenai 

jaminan fidusia, diitambah lagi dengan system pendaftaran fidusia secara 

elektronik dimana pendaftarannya dapat dilakukan langsung oleh penerima 

fidusia secara online melalui notaris tanpa harus melewati proses 

pengecekan petugas Kantor Kemenkum HAM Jawa Tengah tentuya dengan 

adanya sistem ini akan lebih memberikan peluang bagi debitur untuk 

menjaminkan lagi barangnya kepada kreditur lainnya, dan tidak adanya 
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pengaturan tentang sanksi terhadap debitur atau kreditur yang tidak 

melakukan penghapusan jaminan fidusia, hal ini berbeda dengan pengaturan 

mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang nyata memberikan sanksi 

kepada penerima fidusia. 

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani 

fidusia bukan milik pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih 

kepada penerima fidusia. (Sutarno, 2005:218) 

Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah 

benda tersebut diroya fidusia dilakukannya roya fidusia menandakan objek 

tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijaminkan kembali 

sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan 

padahal belum dilakukan roya maka dalam hal ini pemberi fidusia telah 

melakukan fidusia ulang. 

Salah satu tujuan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum. 

(Tutik, 2010:191) 

Hal yang lebih penting menurut J. Satrio, adalah dengan pengaturan 

secara lebih pasti melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang 

muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah 

kepastian hukum mengenai hal itu. (Tutik, 2010:191) 

Mengkaji norma hukum berarti mengkaji substansi hukumnya. 

Menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum adalah berkorelasi 

dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu 
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peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu-

isu hukum yang ada dimasyarakat. Norma hukum memiliki sanksi yang 

tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar. (Bisri:2007:5) 

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari 

perbuatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Kalau dilihat dari 

segi sifatnya sanksi ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau 

untuk mengobati. (Iskandar Syah, 2008:18) 

Produk hukum berupa aturan-aturan harus mempunyai ketegasan 

sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. untuk itu perlu dikaji 

seberapa tegas pengaturan mengenai penghapusan atau roya fidusia dapat 

memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan 

dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.. 

(Jurnal Opia Rendra: 2015) 

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Melihat 

ketentuan pasal 25 ayat 3 ini, belum memberikan ketegasan dalam 

pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban 

bagi penerima fidusia atau kreditur untuk melakukan penghapusan fidusia. 

Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor 

Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia. 

 Ditambah lagi dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini juga tidak 

mencantumkan aturan mengenai sanksi tegas bagi penerima fidusia yang 

tidak melakukan roya fidusia. Tentunya pasal ini masih jauh dari kata tegas 

dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaanya. 
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan 

pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan 

jaminan fidusia. Peraturan menteri keuangan ini hanya sebatas mengatur 

tentang ketegasan kewajiban pendaftaran saja yang disertai sanksi bagi 

pelanggarnya. Namun tidak ditemukan satu pengaturan pun yang 

meyebutkan tentang penghapusan jaminan fidusia. 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia 

secara elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengaturan yang ada di 

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait dengan penghapusan fidusia 

ini, yaitu sama-sama belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. 

Sebab, peraturan ini juga masih bersifat anjuran bukan suatu kewajiban 

untuk melakukan penghapusan fidusia dan juga di dalam peraturan ini tidak 

ditemukan adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap penerima fidusia 

yang tidak mau melakukan penghapusan fidusia. Tentunya peraturan ini 

juga masih jauh dari kata tegas untuk menciptakan kepastian hukum. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Peraturan 

pemerintah ini sebenarnya sudah cukup tegas mengatur mengenai 

penghapusan fidusia. Terlihat dari adanya kewajiban bagi penerima fidusia, 

kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai 
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hapusnya jaminan fidusia. Ditambah lagi dengan adanya masa tenggang 

yang sudah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari setelah hapusnya jaminan 

fidusia yang bersangkutan namun hal ini belum cukup untuk menjamin 

kepastian hukum pelaksanaan penghapusan fidusia. Seandainya penerima 

fidusia tidak mau melakukan penghapusan fidusia tentunya aturan ini hanya 

sebatas peraturan yang tidak bisa ditindak lanjuti terhadap pelanggarannya 

karena aturan ini tidak menyediakan adanya sanksi yang tegas terhadap 

pelanggarannya demi terciptanya kepastian hukum. 

Semua aturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia tersebut diatas 

ternyata belum begitu tegas mengatur mengenai penghapusan jaminan 

fidusia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penghapusan 

jaminan fidusia itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu dari 

tujuan hukum sendiri agar tercipta kepastian hukum dalam perbuatan-

perbuatan hukum yang ada di masyarakat, maka harus berfungsinya sistem-

sistem hukum yang ada. Salah satu sistem hukum yaitu substansi hukum, 

substansi hukum berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan 

oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan apakah telah 

mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam masyarakat atau 

malah sebaliknya.  Wujud dari ketegasan aturan yaitu dengan adanya sanksi 

yang dinyatakan tegas di dalam hukum sangat penting untuk mewujudkan 

kepastian hukum, karena hukum dan sanksi tidak dapat dipisahkan seperti 

ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi karena hukum tanpa 

sanksi sangat sulit melakukan penegakannya. 
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 (http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/) (diakses tanggal 2 Oktober 2015, 

Jam 08.05 WIB.) 

Suatu pengaturan yang tidak dinyatakan secara tegas dalam bentuk 

undang-undang, maka baik pihak yang diperintah maupun para pejabat 

sendiri, sering tidak merasa berkewajiban untuk mematuhinya. Aturan yang 

tegas akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah 

tersebut dan produk hukum yang mengatur penghapusan jaminan fidusia 

masih dirasa lemah. Lemahnya produk hukum tentang penghapusan jaminan 

fidusia belum mampu memenuhi kebutuhan akan ketegasan hukum dalam 

masyarakat. Ketidaktegasan produk hukum tersebut berakibat sulit 

menciptakan kepastian hukum, tidak tegasnya produk hukum tersebut 

menandakan tidak adanya kepastian hukum penghapusan jaminan fidusia, 

ini yang menyebabkan fidusia ulang akan tetap mungkin terjadi. 

Terhadap objek jaminan kredit yang diiikat dengan suatu lembaga 

jaminan seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia, harus 

dilakukan pembebasan pembebanannya. Sepanjang pembebanan objek 

jaminan kredit dilakukan melalui kewajiban pendaftaran, penghapusan 

pembebanan utang terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan oleh 

instansi tempat dilakukannya pendaftaran pembebanan. (Bahsan, 2008:147)  

Melihat kepada sistem jaminan pada hak tanggungan, ketika pihak 

debitur telah melunasi seluruh kewajiban pelunasan kreditnya, dilakukan 

penghapusan atas pembebanan hak tanggungan tersebut menandakan 

kondisi tanah tersebut telah menjadi bersih dari pembebanan hutang. 

http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/
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(Bahsan, 2008:148)  Begitu juga pada sistem jaminan fidusia status dari 

objek jaminan fidusia yang belum dilakukan penghapusan fidusia belum 

dinyatakan bersih dari sifat jaminan yang melekat kepada objek tersebut. 

Objek jaminan fidusia dinyatakan masih terdaftar pada kantor jaminan 

fidusia Kemenkum HAM sampai dengan dilakukannya penghapusan fidusia 

karena penghapusan fidusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh penerima fidusia atau kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang 

belum di hapuskan, sehingga dengan tidak dilakukannya penghapusan 

jaminan fidusia oleh kreditur maka debitur tidak bisa menjaminkan kembali 

barang untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia oleh debitur, jika objek 

jaminan tersebut ingin dijaminkan kembali sebagai objek jaminan fidusia 

maka objek tersebut harus dihapuskan terlebih dahulu oleh kreditur maupun 

debitur terkait dengan objek jaminan fidusia yang difidusiakan kembali 

padahal belum dilakukan penghapusan fidusia termasuk kedalam fidusia 

ulang dan hal itu dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia. (Jurnal Opia 

Rendra:2015) 

Selama penerima fidusia belum memberitahukan kepada kantor 

pendaftaran fidusia dan kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan 

keterangan sertifikat jaminan fidusia tidak berlaku, benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan 

hutang jadi tujuan penghapusan fidusia adalah untuk membebaskan benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia bebas dari jaminan fidusia. Terhadap 
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barang jaminan yang belum dihapuskan fidusia maka barang tersebut tidak 

bisa dijadikan sebagai barang jaminan fidusia kembali. 

Ada beberapa akibat hukum yang timbul jika pemberi fidusia atau 

debitur  tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia , yaitu : 

1. Pemberi fidusia atau debitur tidak bisa menjaminkan lagi barang atau objek 

jaminan fidusia untuk didaftarkan kembali sebagai jaminan fidusia, karena 

dalam pasal 17 PP 21 Tahun 2015 menerangkan dengan jelas bahwa jika 

pihak kreditur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia maka jaminan 

fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali, hal tersebut 

sebetulnya merugikan pihak debitur, karena dalam Pasal 16 PP 21 Tahun 

2015  menerangkan bahwa yang wajib melakukan penghapusan jaminan 

fidusia adalah pihak kreditur tetapi dalam prakteknya pihak kreditur 

membebankan penghapusan jaminan fidusia kepada pihak debitur, karena 

kreditur beralasan ketika selesai angsuran kredit pihak kreditur tidak 

memiliki kepentingan lagi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut. 

2. Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia atau debitur akibat dari 

perbuatan debitur yang melakukan secara sadar melakukan fidusia ulang, 

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan sanksi pidana, sebagaimana 

diatur dalam pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 kepada debitur yang nakal 

karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi fidusia 

ulang yang dilarang ini, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- 
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(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

(Widjaja, 2003:153)  

Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia yang melakukan 

fidusia ulang ini dinilai wajar dan tepat, sebab pemberi fidusia secara sadar 

telah beritikad buruk menyesatkan kreditur. Persoalannya akan berbeda jika 

fidusia ulang tersebut dilakukan pada barang atau objek yang belum 

dihapuskan karena fidusia ulang yang dilakukan debitur atas barang atau 

objek yang belum dihapuskan oleh kreditur memang termasuk kedalam 

unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang 42 

Tahun 1999 dan terhadap pelanggaran pasal ini berakibat diberikan sanksi 

berupa penjatuhan pidana kepada pemberi fidusia sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. 

Namun, ditinjau menurut Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 

dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PP 21 Tahun 2015 menjelaskan bahwa yang 

berkewajiban untuk melakukan penghapusan fidusia adalah pihak kreditur 

bukan pihak debitur maka jika dikemudian hari debitur dituduh melakukan 

fidusia ulang karena menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya 

tersebut maka itu bukan merupakan kesalahan dari debitur melainkan 

kesalahan dari kreditur sendiri yang tidak melakukan penghapusan fidusia 

sehingga terjadi fidusia ulang yang dilakukan oleh debitur. 

Debitur dalam hal ini sebenarnya sudah berhak atas jaminan tersebut 

karena sudah melakukan pelunasan hutang tetapi karena dengan adanya 

pelunasan maka hapusnya jaminan fidusia berarti debitur secara hukum 
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sudah berhak kembali atas jaminan tersebut sehingga tidak ada yang berhak 

menghalangi debitur untuk menjaminkan kembali barang atau objek 

jaminan fidusia tersebut. Pernyataan yang tidak tepat jika pemberi fidusia 

dituduh melakukan fidusia ulang dikarenakan barang atau objek jaminan 

fidusia belum dihapus oleh kreditur meskipun secara unsur menurut Pasal 

35 UU Nomor 42 Tahun 1999 sudah terpenuhi tetapi dalam hal ini debitur 

tidak pantas menerima akibat hukum berupa penjatuhan pidana kepadanya 

karena seharusnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan fidusia ulang 

ini dijatuhkan kepada kreditur hal ini beralasan karena krediturlah yang 

memberi peluang kepada pihak debitur untuk melakukan fidusia ulang 

karena kreditur dalam hal ini mengembalikan objek jaminan dalam status 

masih terdaftar sebagai jaminan fidusia sehingga wajar bila pihak debitur 

kembali menjaminkan objek jaminan tersebut untuk didaftarkan jaminan 

fidusia kembali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, Maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penghapusan jaminan fidusia  berdasarkan UUJF dan Pasal 17 PP 21 

Tahun 2015 merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima 

fidusia atau kreditur guna menjamin kepastian hukum para pihak, tetapi 

dalam pelaksanaannya penghapusan jaminan fidusia dilakukan oleh pihak 

debitur, karena setelah perjanjian kredit selesai pihak debitur masih 

memiliki kepentingan atas barang jaminan tersebut. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya masih banyak pihak debitur yang tidak melakukan 

penghapusan jaminan fidusia sehingga ini menjadi permasalahan ketika 

debitur akan menjaminkan lagi benda atau barang tersebut maka benda 

atau barang jaminan tersebut tidak bisa di daftarkan kembali sebagai 

jaminan fidusia. Faktor debitur tidak melakukan penghapusan jaminan 

fidusia yaitu meliputi faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal 

meliputi tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak debitur untuk 

menghapuskan jaminan fidusianya, ketidaksesuaian antara peraturan dan 

pelaksanaan dilapangan  mengenai penghapusan jaminan fidusia, adanya 

pembebanan biaya penghapusan yang dilakukan oleh notaris, kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkum HAM terhadap debitur yang
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tidak meroya jaminannya, tidak adanya sanksi yang mengikat apabila 

debitur tidak meroya jaminan fidusianya dan ketidaktahuan debitur 

mengenai penghapusan jaminan fidusia. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi sering terjadinya gangguan server 

ketika melakukan pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia, tidak 

adanya menu perbaikan sertifikat fidusia di web.ahu.go.id jika terjadi 

kesalahan dalam mengisi data dalam pendaftaran dan pengapusan jaminan 

fidusia. 

2. Akibat hukum jika debitur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia 

dalam UUJF dan PP 21 Tahun 2015 tidak menerangkan dengan jelas  

akibat hukumnya tetapi dalam Pasal 17 PP 21 Tahun 2015 menerangkan 

dengan jelas bahwa jika pihak kreditur tidak menghapus jaminannya maka 

barang atau objek yang menjadi jaminan tidak bisa di daftarkan kembali 

sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak memperbolehkan 

fidusia ulang. Hal ini dilakukan agar kepastian hukum bagi kreditur yang 

memiliki hak preferen atas jaminan tersebut tetap terjaga ketika terjadi 

wansprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam Pasal 35 UU No. 42 

Tahun 1999 Ketika debitur secara sadar menjaminkan kembali barangnya 

kepada keditur lain sebelum batas  pelunasan hutangnya maka debitur bisa 

dikenakan sanksi pidana karena melakukan fidusia ulang, dengan ancaman 

pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun penjara, dan denda 

paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 

100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
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5.2 Saran 

1. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk membuat aturan yang lebih 

tegas mengenai ketentuan kewajiban penghapusan jaminan fidusia, 

khususnya sanksi untuk debitur atau kreditur yang tidak menghapus 

jaminannya seperti sanksi teguran, atau sanksi administrasi bagi debitur 

atau kreditur yang tidak menghapus jaminannya, penerapan sanksi ini 

sangat penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para 

pihak. 

2. Mengenai pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia diharapkan di 

masa yang akan datang akan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

dengan cara menerapkan sanksi tegas bagi kreditur maupun debitur 

yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, agar pelaksanaan 

penghapusan jaminan fidusia sesuai yang diharapkan perundang-

undangan. 

3. Selain itu juga bagi pihak notaris dan Kemenkum HAM perlu 

memberikan pemahaman bagi debitur maupun kreditur mengenai 

pentingnya penghapusan jaminan fidusia. 

4. Notaris selaku pejabat yang berwenang dalam penghapusan jaminan 

fidusia seharusnya tidak memberlakukan lagi PNBP terhadap kreditur 

maupun debitur yang melakukan penghapusan jaminan fidusia, dan 

lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

penghapusan fidusia agar kedepannya diharapkan lebih banyak lagi 

debitur maupun kreditur yang melakukan penghapusan jaminan fidusia.
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PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA 

SETELAH PEMBERLAKUAN  SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA 

SEMARANG 

1. IDENTITAS RESPONDEN KEMENKUM HAM 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

 

1. Awal pemberlakuan sistem fidusia online 2013 sampai sekarang apakah 

banyak dari pihak notaris yang dalam pelaksanaanya mereka merasa 

sistem ini menyulitkan atau malah sistem ini memudahkan bagi pihak 

notaris? 

2. Apakah setiap Notaris yang ada di kota semarang sudah memberlakukan 

fidusia online? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi Kemenkum HAM dalam Pelaksanaan 

pendaftaran dan penghapusan (Roya) Jaminan fidusia Online yang 

sekarang sudah di berlakukan? 

4. Bagaimana upaya Kemenkum HAM mengatasi kendala dalam 

Pelaksanaan penghapusan roya jaminan fidusia online? 
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5. Setelah pemberlakuan sistem fidusia online ini apakah pendaftaran dan 

penghapusan  jaminan fidusia semakin meningkat atau malah menurun?? 

6. Dalam pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan fidusia online apakah 

posesnya lebih mudah atau malah menyulitkan? 

7. Bagaimana mekanisme dalam penghapusan jaminan fidusia?? 

8. Apakah mekanisme penghapusan Roya Jaminan fidusia menyulitkan para 

debitur sehingga mereka malas untuk meroya jaminannya? 

9. Biasanya apa saja penyebab debitur tidak meroya jaminan fidusianya? 

10. Kasus apa yang sering di hadapi Kemenkum Ham dalam penghapusan 

jaminan fidusia? Bagaimana Kemenkum HAM mengatasinya? 

11. Bagi pendaftar jaminan fidusia sebelum sistem online berlaku bagaimana 

mekanismenya jika pendaftar  melakukan penghapusan royanya dilakukan 

setelah sistem online berlaku??  

12. Apa akibat hukumnya jika pihak debitur tidak meroya jaminan fidusianya? 

 

 

DATA YANG DI BUTUHKAN OLEH PENELITI 

 

1. Data pendaftar jaminan fidusia tahun 2013 s/d tahun 2015 

2. Data penghapusan (Roya) jaminan fidusia tahun 2013 s/d tahun 2015 

3. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penghapusan 

roya jaminan fidusia 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA 

SETELAH PEMBERLAKUAN  SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA 

SEMARANG 

3. IDENTITAS RESPONDEN NOTARIS 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

4. PERTANYAAN 

1. Apa saja kendala yang dihadapi Bpk/Ibu dalam Pelaksanaan pendaftaran 

dan penghapusan (Roya) Jaminan fidusia Online yang sekarang sudah di 

berlakukan? 

2. Bagaimana upaya Bpk/Ibu mengatasi kendala dalam Pelaksanaan 

penghapusan roya jaminan fidusia online? 

3. Menurut Bpk/ibu penghapusan fidusia itu penting apa tidak? Kenapa? 

4. Dalam pendaftaran fidusia yang Bpk/Ibu tangani dalam pelaksanaan 

penghapusan roya jaminan fidusia apakah sering dilakukan oleh Debitur 

apa tidak? 

5. Apa saja kasus yang sering Bpk/Ibu temui dalam penghapusan roya 

jaminan fidusia? 

6. Dari banyaknya pendaftar fidusia yang bapak tangani, berapa banyak dari 

pihak debitur yang meroya, alasannya kenapa? 

mailto:Unnes@yahoo.co.id


141 

 

 

7. Dalam pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan fidusia online apakah 

posesnya lebih mudah atau malah sebaliknya? 

8. Apa akibat hukumnya jika pihak debitur tidak meroya jaminan fidusia 

nya? 

 

 

DATA YANG DI BUTUHKAN OLEH PENELITI 

 

1. SK Penetapan Notaris 

2. Dokumen pendaftar jaminan fidusia tahun 2013 s/d tahun 2015 

3. Dokumen pendaftar Jaminan fidusia yang melakukan penghapusan (Roya) 

jaminan fidusia tahun 2013 s/d tahun 2015 

4. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penghapusan 

roya jaminan fidusia 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA 

SETELAH PEMBERLAKUAN  SISTEM FIDUSIA ONLINE DI KOTA 

SEMARANG 

1. IDENTITAS RESPONDEN DEBITUR 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Apakah Bapak dalam proses pinjaman dengan pihak kreditur bapak/Ibu 

mendaftarakan jaminan  fidusia Bpk/Ibu ke Notaris ?? 

2. Biasanya apa yang Bpk/Ibu jaminkan? 

3. Apakah Bpk/Ibu mengerti tentang penhapusan jaminan fidusia? 

4. Kalo tidak mengerti, apakah bapak tidak mendapat penjelasan dari pihak 

Notaris? 

5. Kalau mengerti, kenapa Bpk/Ibu tidak meroyanya? 

6. Apa peyebab bapak/Ibu tidak meroya jaminan fidusianya? 

7. Apakah bapak/Ibu  mengetahui apa akibat hukumnya bila jamnan Bpk/Ibu 

tidak di roya? 
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Surat Pengantar Dari Pihak Kreditur Kepada Notaris 
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Bukti Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia 
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Sertifikat Jaminan Fidusia 
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Gambar Proses Pengapusan Jaminan Fidusia Online 

 

 

Proses input data penghapusan jaminan fidusia jika mengunakan jaminan fidusia 

online 
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Input data penghapusan jaminan fidusia jika masih menggunakan jaminan fidusia 

manual. 
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Foto Dengan Narasumber 
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