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Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada 

debitur yang melibatkan penjaminan, jaminan tersebut kedudukannya masih 

dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam 

perjanjian jaminan fidusia haruslah dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh 

notaris. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pembuatan akta jaminan 

fidusia oleh notaris, akibat hukum yang timbul apabila notaris tidak melakukan 

kewajiban hukum terhadap pembuatan akta otentik pada pembuatan akta jaminan 

fidusia, serta bentuk pengawasan terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh 

notaris berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode 

Etik Notaris. 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis-

empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan 

adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.  
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan akta jaminan fidusia 

dilakukan melalui dua tahapan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu melalui tahapan pembebanan dan 

pendaftaran. Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris jika tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam  membuat akta otentik pada pembuatan akta 

jaminan fidusia akan diberlakukan sanksi sesuai pelangaran yang dilakukan oleh 

notaris, berupa sanksi secara Perdata, Administratif, dan Kode Etik. Ada beberapa 

lembaga yang bertugas untuk mengawasi notaris, pertama adalah Majelis 

Kehormatan Notaris, Kedua yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah 

Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan ketiga yang melakukan pengawasan 

terhadap notaris adalah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

yang secara langsung mengontrol anggotanya yang melakukan kesalahan terhadap 

kode etik oleh Dewan Kehormatan dan untuk menerapkan sanksi yang akan 

diberikan jika notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. 
 

Kata Kunci : akta otentik, notaris, jaminan fidusia 


