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Pelaksanaan Jaminan Fidusia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Fidusia
Nomor 42 tahun 1999 umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan
dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan
yang mengakibatkan kelemahan dan tidak ada kepastian hokum bagi kreditur.
Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 yang bertujuan
untuk melindungi industry keuangan khususnya multifinance dan memberikan
kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan khususnya jaminan
benda yang bukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan
pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum pembebanan jaminan fidusia bila
tidak didaftarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan
yuridis empiris jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratan prosedur pendaftaran jaminan
fidusia yang dilakukan PT.FIF kota Bandar Lampung yaitu: membuat surat
pernyataan permohonan pendaftaran, melampirkan salinan akta jaminan fidusia
yang telah dibuat oleh notaris, menunjukan bukti surat kepemilikan benda yang
dijadikan jaminan seperti BPKB bagi kendaraan bermotor, sedangkan bagi
kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan pembiayaan konsumen yaitu
dengan menunjukan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan
yang menjual kendaraan tersebut, serta menunjukkan kwitansi pembayaran
pendaftaran jaminan fidusia. Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu:
Terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan
fidusia, belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu akta jaminan
fidusia didaftarkan kekantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi, perusahaan
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pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia,
kurangnya pemahaman kreditur dan debitur dalam aspek hokum tentang
pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hokum dari jaminan fidusia yang didaftarkan
adalah: debitur bila melakukan wanprestasi maka kreditur mendapat kelebihan
dalam hak eksekusi objek jaminan. Debitur tidak dapat dilakukan sewenang-
wenang dalam mengambil objek jaminan dan debitur dan kreditur dilindungi oleh
Undang-Undang Fidusia.
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