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ABSTRAK 
 

KEDUDUKAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA 

PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA 
 

Oleh 

Faranissa Yona Ramadhani 
 

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
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi 

suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (acte). Akta adalah 

tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.
1
 Akta sebagai 

alat bukti tertulis dalam hal-hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat 

bukti yang kuat bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu akta 

yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Otentik. 

 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) memberikan 

penjelasan bahwa, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibentuk dan 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk menentukan tempat dimana akta-akta tersebut 

dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata sebuah akta dapat 

dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur 

berikut : 

1) Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang; 

2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud  

pembuatan akta tersebut; 

3) Dibuat di wilayah notaris yang berwenang. 

                                                           
1
 Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 47 
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Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut akta notaril, authentik, atau akta 

otentik. Pasal 1869 kemudian menyatakan bahwa akta tidak dapat diberlakukan 

sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang berwenang atau tidak cakap 

sebagai pejabat umum atau akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang 

dinyatakan oleh Undang-undang. 

 

Akta otentik  mengandung konsep kebenaran dimana akta otentik tersebut tidak 

hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan 

didalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan dalam akta 

tersebut adalah benar. Kemudian, akta otentik dapat dikatakan memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan 

pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, 

dan kekuatan pembuktian material.
2
 

 

Akta-akta yang harus dibuat secara otentik ditentukan oleh Undang-undang 

yang berlaku. Masyarakat yang memahami akan kekuatan akta sebagai alat 

bukti tertulis maka akan memilih akta otentik sebagai pembuktian yang akurat. 

Keberadaan akan adanya Akta Otentik dalam suatu pembuktian sangat 

diperlukan, hal tersebut dikarenakan banyaknya perbuatan Hukum yang 

dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan adanya suatu pengesahan yang 

berkekuatan Hukum. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notarsi menjelaskan bahwa yang berwenang dalam hal 

membuat akta otentik adalah Notaris. 

                                                           
2
 https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/, diakses pada 

tanggal 29 Maret 2017, pukul 22:48 WIB 

https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/
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Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus dan wajib memahami dan 

mematuhi semua ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 

Hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang mutlak  mengingat  jabatan  notaris  

merupakan  jabatan  kepercayaan  dalam  proses  penegakan hukum. Notaris 

sebagai profesi tidak mutlak tunduk pada ketentuan Undang-undang tetapi juga 

tunduk pada kode etik profesi yang berlaku  

 

Notaris semakin dikenal oleh lingkup masyarakat dan dibutuhkan dalam 

membuat suatu alat  bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh  masyarakat. Kebutuhan akan  lembaga  notaris  

dalam  praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya 

tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan  akta  

otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang  sangat  kuat  

mengingat  akta  otentik  merupakan alat  bukti  yang  sempurna. 

 

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik yang  

merupakan  perbuatan  hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) memberikan kewenangan terhadap notaris dalam  membuat akta 

otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris 

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani 

tanggung jawab atas perbuatannya sehubungannya dengan pekerjaannya dalam 

membuat akta tersebut.  

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 

(1) “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 
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dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang bisa 

dibuat oleh Notaris sangat banyak macamnya, seperti akta perjanjian sewa 

menyewa, akta perjanjian jual beli, akta perjanjian kredit, akta pengakuan 

utang, dll. Salah satu akta yang wajib dibuat dengan Akta Notaris adalah Akta 

Jaminan Fidusia. 

 

Akta Jaminan Fidusia sebagai Akta Notaris harus memenuhi unsur-unsur yang 

sudah ditentukan oleh Undang-undang didalam proses pembuatannya sehingga 

memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Akta Otentik, diantaranya adanya 

unsur pembacaan akta, penandatanganan akta pada saat itu dan hal tersebut 

dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut.
3
 

 

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang  kreditur  kepada 

debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih 

dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal  sebagai  

salah  satu  instrument jaminan  kebendaan  bergerak  yang  bersifat non-

possessory.
4
 Berbeda dengan  jaminan  kebendaan bergerak  yang bersifat 

possessory,
5
  seperti  gadai, jaminan  fidusia  memungkinkan  debitur  sebagai 

                                                           
3
 Hikmah D. Hayatdian, Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,Jurnal Repertorium Universitas Sam Ratulangi, Vol.I Nomor I 

April-Juni 2013, hlm.1 
4
 Non-Prossessory , dilakukan dengan notarial deed dan kemudian diregistrasi. 

5
 Prossessory, dilakukan dengan penyerahan barang atau surat berharga pada kekuasaan 

pledge. 
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pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda 

bergerak yang telah dijaminkan tersebut.
6
 

 

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

Fidusia menyatakan, Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu 

benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda. 

Dengan kata lain bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tanda bukti 

kepemilikannya yang beralih sebagai jaminan sedangkan bendanya sendiri 

masih  bisa  dimanfaatkan  oleh  pemberi  jaminan,  hak  atas  kepemilikan 

benda tersebut akan kembali ke pemiliknya apabila debitur telah melunasi 

utangnya terhadap kreditur. 

 

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian pengalihan hak penguasaan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang yang dijaminkan tetap 

dalam pengelolaan si pemilik (debitur), akan tetapi hak kepemilikannya 

diberikan kepada kreditur.
7
  Jaminan Fidusia bersifat accessoir, dimana 

bahwasannya Jaminan Fidusia ini sendiri merupakan perjanjian ikutan dari 

Perjanjian pokoknya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu “Jaminan Fidusia 

merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi 

para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, maka untuk menjaga kepastian 

                                                           
6
 Gladys Octavinadya Melati, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia 

Online Terhadap Penerima Fidusia, Surakarta : Pascasarjana Prodi. Magister Kenotariatan, Jurnal 

Repertorium 3 Januari-Juni 2015, hlm. 63. 
7
 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia, Garudhawacana, Jember, 2015. hlm. 35 
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hukumnya jaminan fidusia dituangkan dalam sebuah akta otentik. Tanpa dibuat 

oleh Notaris maka perjanjian fidusia tidak memiliki kepastian hukum karena 

akta yang dibuat tidak otentik. 

 

Pembebanan kebendaan  dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris 

dalam  bahasa  Indonesia  yang  merupakan  akta  Jaminan Fidusia. Pengaturan 

mengenai pembebanan jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta otentik 

tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42  Tahun  

1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  yaitu,”Pembebanan benda dengan jaminan 

fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan 

akta  jaminan  fidusia”. Selain  mencantumkan hari dan tanggal, dalam akta 

jaminan fidusia juga dicantumkan mengenai waktu pembuatan akta tersebut. 

 

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 11  ayat 

(1)  menyatakan  “Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia wajib 

didaftarkan”.  Pendaftaran tersebut adalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, 

di dalamnya meliputi rincian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. 

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di Kantor 

Pendaftaran  Fidusia  yang menjadi  bagian dari Departemen  Hukum  dan 

HAM  Republik  Indonesia, yang  berada  di  tempat  kedudukan pemberi 

fidusia. 

 

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris harus dibuat sesuai dengan 

aturan Perundang-undangan yang ada. Dalam praktiknya notaris seringkali 

melakukan kesalahan dengan membuat akta jaminan fidusia melebihi jumlah 

yang dibatasi pada pembuatan akta sebagaimana mestinya dan kemudian 
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notaris juga seringkali membuat akta Jaminan Fidusia diluar wilayah hukum 

notaris, sedangkan apabila Notaris bertindak diluar kewenangan wilayahnya, 

maka akta tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan 

kepada pengadilan umum (negri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tersebut mempunyai 

kedudukan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris batal 

demi hukum.
8
 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mengangkat judul : 

“Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat oleh Notaris Pada Pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia” 

 

B. Permasalahan 

Latar belakang masalah yang telah dipaparkan serta dari judul yang diambil, 

maka dapat ditarik beberapa permasalahan pokok yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris ? 

2. Apa akibat hukum yang timbul apabila Notaris tidak melakukan kewajiban 

Hukum terhadap pembuatan akta otentik pada pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia ? 

3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

oleh Notaris berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

dan Kode Etik Notaris ? 

 

  

                                                           
8
https://www.academia.edu/28755997/Kekuatan_Hukum_Akta_Yang_Dibuat_Oleh_Not

aris_Diluar_Kewenangannya, diakses pada tanggal 30 Maret 2016, pukul 07:46 WIB 
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C. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahannya  adalah : 

1. Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum 

mengenai Akta Otentik dibawah wewenang Notaris dalam pembuatan Akta 

Jaminan Fidusia. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya 

hukum Kode Etik Profesi dan Hukum Perjanjian. 

2. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji bagaimana perlindungan 

hukum bagi masyarakat terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris 

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

oleh Notaris. 

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul apabila Notaris tidak 

melakukan kewajiban Hukum terhadap pembuatan akta otentik pada 

pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian 

terhadap kedudukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan 

ketentuan Undang-undang yang berlaku. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari Penelitian skripsi ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengemban Ilmu 

Pengetahuan, Ilmu di bidang Hukum Keperdataan, Khususnya kajian 

Hukum Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan Hukum 

bagi penulis, Khususnya Pemahaman lebih luas tentang tata cara 

pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan akibat Hukum yang timbul 

apabila ketentuan pembuatan akta otentik tidak dilakukan oleh notaris. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya 

mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kedudukan akta 

otentik yang dibuat oleh Notaris pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

suatu atau lebih lainnya. Pasal tersebut dinilai ada kelemahan sehingga tidak 

di gunakan lagi, sehingga yang di gunakan saat ini yaitu pendapat dari para 

ahli. Rahmat Setiawan menyatakan bahwa pasal 1313 KUHPerdata tersebut 

terdapat kelemahan dan dianggap belum lengkap, karena hanya 

menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan 

dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan 

hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat 

hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam pasal 1313 

KUHPerdata, sehingga perumusannya menurut beliau menjadi perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
9
 

 

Abdulkadir Muhammad yang merumuskan kembali perjanjian berkaitan 

dengan kelemahan definisi perjanjian Pasal 1313 KUHPedata sebagai 

                                                           
9
 Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49. 
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berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 

suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.
10

 

 

Subekti juga menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di 

mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
11

 

 

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian maksudnya adalah 

hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau 

lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain 

tentang suatu prestasi.
12

 

 

Melalui beberapa pengertian terkait perjanjian tadi maka jelaslah bahwa 

memang suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. 

Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata di atas 

masih terdapat ketidakjelasan didalamnya, hal ini disebabkan dalam 

rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan 

perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas 

pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. 

 

Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, 

telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum atau 

                                                           
10

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1993, hlm. 93.  
11

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Bina Cipta, Bandung 1987, hlm. 17. 
12

 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6. 
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tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban. Teori baru yang dikemukakan 

oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat 

perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau 

yang mendahuluinya.
13

 

 

2. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian pada umumnya terdapat didalam pasal 1320 

KUHPerdata. Syarat sah tersebut antara lain: 

1) Adanya persetujuan kehendak para pihak; 

2) Adanya kewenangan (kecakapan) para pihak; 

3) Adanya objek (prestasi) tertentu; 

4) Adanya sebab yang halal. 

 

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif, karena berkaitan 

dengan orang atau pihak yang membuat perjanjian sedangkan dua syarat 

yang terakhir disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan 

perjanjian itu sendiri atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu.
14

 

 

Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan 

(vernietigbaar) tapi apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka sebagai 

akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum (nietig). 

                                                           
13

 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu), 

Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 15. 
14

 R. Subekti, Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, arbitrase dan peradilan, 

alumni, Bandung, 1992, hlm. 17. 
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Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan 

persetujuan kehendak (ijab Kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang 

lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan 

menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu 

sama lain. Persetujuan kehendak adalah persepakatan sela sekata antara 

pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh 

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu 

sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar-menawar. Sebelum ada 

persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan negoisasi, pihak yang satu 

mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian 

dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya 

sehingga mencapai persetujuan final.
15

 

 

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian 

berwenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-

pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, 

artinya sudah berumur 21 tahun penuh; walaupun belum 21 tahun penuh, 

tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak di bawah 

pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain. 

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan tidak cakap membuat 

perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah 

pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (gila). Apabila melakukan 

perbuatan hukum, mereka harus diwakili oleh wali mereka.
16

 

                                                           
15

 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Ibid,  hlm. 299. 
16

 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 301 
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Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan 

suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; 

melakukan suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan 

tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek 

perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian 

adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. 

Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak 

mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (nietig,void).
17

 

 

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi 

syarat halal. Tujuan penelitian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya 

harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan 

masyarakat seperti penjelasan pada Pasal 1337 KUHPerdata. Undang-

undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak 

mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah “isi 

perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.
18

 

 

3. Macam-Macam Perjanjian 

Berdasarkan pada kriteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan 

menjadi lima macam. Kelima macam klasifikasi perjanjian tersebut berikut 

akan dijelaskan satu persatu. 

 

                                                           
17

Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 302. 
18

 Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm. 303. 
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1) Perjanjian Dua Pihak dan Sepihak 

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua 

pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling 

memberi prestasi-prestasi, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, atau 

tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan 

satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya, 

perjanjian hibah dan hadiah. 

 

2) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama 

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh 

pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. 

Pemberian nama diserahkan kepada praktisi hukum. Perjanjian bernama 

adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang 

dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, 

misalnya, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan 

pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam title V-XVII 

KUHPerdata dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tidak bernama adalah 

perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya terbatas.] 

 

3) Perjanjian Obligator dan Kebendaan 

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan 

kewajiban, misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan 

(konsensus) mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan 

benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas 

pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. 

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, 
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seperti dalam jual beli, hibah, dan tukar-menukar. Akan tetapi, dalam 

perjanjian lain, seperti sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya 

mengalihkan penguasaan benda (bezit).  

 

4) Perjanjian Konsensual dan Real 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam 

taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan 

perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya 

itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak. Pada 

hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan 

sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, 

seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. 

Peristiwa ini disebut kontan (tunai). 

 

5) Perjanjian Untuk Kepentingan Pihak Ketiga 

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah 

perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-

pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya 

untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang 

berjanji). Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu 

untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud, antara 

lain, ahli waris, orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak 

ketiga. Dalam perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian tidak 

dapat mengikat orang-orang pihak ketiga, kecuali apabila pihak ketiga 

itu terikat karena ketentuan undang-undang, seperti ahli waris dan 

penerima wasiat. 
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Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam perjanjian 

yang dibuat oleh pihak-pihak, pada dasarnya pihak-pihak yang membuat 

perjanjian tersebut adalah bertindak dalam suatu kualitas biasanya 

sebagai mewakili salah satu pihak. Dalam perjanjian dinyatakan dengan 

ungkapan ini untuk dan atas nama, misalnya, dirumuskan Dardanela 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Suka Damai. Jadi pihak 

dalam perjanjian adalah Dardanela, kualitasnya sebagai Direktur 

mewakili PT Suka Damai, sedangkan pihak ketiga yang terikat hak dan 

kewajiban adalah badan hukum PT Suka Damai. 

 

Namun, lebih khusus lagi adalah perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu 

mengikat pihak ketiga dalam arti hanya sebatas memperoleh hak tidak 

termasuk kewajiban. Sebagai contoh yang lebih jelas adalah perjanjian 

asuransi jiwa. Seorang ayah mengasuransikan anaknya yang sekolah 

dasar bernama Humairoh pada Asuransi Jiwa Adil Makmur. Pihak 

ketiga yang terikat memperoleh hak atas suatu prestasi berupa klaim 

asuransi adalah Humairoh anaknya yang sekolah dasar dalam polis 

asuransi jiwa tertulis nama anaknya itu sebagai pihak ketiga yang 

berkepentingan atas klaim Asuransi Jiwa Adil Makmur. Klausula 

asuransi seperti ini disebut perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga.
19

 

 

4. Penggolongan Perjanjian Jaminan 

Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian 

pokok, Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat accesoir. Sifat Accesoir 
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karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, 

sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.  

 

a. Jaminan Umum 

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 

1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 

KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada 

maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak 

merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. 

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan 

debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang 

memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-

masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk 

didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan 

jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain : 

a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). 

b. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. 

 

b. Jaminan Khusus 

Jaminan khusus adalah jaminan yang lahir karna diperjanjijan. Pelunasan 

hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan 

tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan salah 

satunya Fidusia. 
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B. Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

Jaminan Fidusia telah lama digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang semula  

berasal dari zaman Romawi. Di negeri asalnya tersebut, selain sebagai 

bentuk jaminan, juga sabagai lembaga titipan. Dalam terminologi Belanda 

istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu, Fiduciare Eigendom 

Overdracht ( F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara Kepercayaan. 

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciare Transfer of 

Ownership. 

 

Dalam hukum Romawi, lembaga fidusia dikenal dengan nama  Fiducia 

Cum Creditore Contracta yang artinya adalah suatu janji kepercayaan yang 

dibuat kreditor),  isi janji yang akan dibuat oleh debitur dengan krediturnya 

adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai 

jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap menguasai 

secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali 

kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar 

lunas. Dan hal ini berbeda dengan gadai, yang mengharuskan penyerahan 

secara fisik benda yang digadaikan, dalam hal ini fiducia cum creditore 

pemberi fudusia tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat 

menggunakan benda yang dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.
20
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Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata Fiduciare atau fides yang 

artinya “kepercayaan”. Yakni penyerahan hak milik atas benda secara 

kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. 

Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudka n hanya sebagai agunan 

bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. 

 

Untuk lebih memahami tentang istilah fidusia, berikut beberapa pengertian 

fidusia menurut pendapat beberapa ahli :  

1) A.Hamzah dan Senjun Manullang Memberikan definisi tentang fidusia 

sebagai berikut : Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari 

pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok 

(perjanjian hutang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang 

diserahkan hanya haknya saja secara yuridische levering dan hanya 

dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang 

debitor) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor tetapi bukan 

lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai 

detentor atau houder untuk dan atas nama kreditor eigenaar”. 

2) Munir Fuady Menyatakan kadang-kadang dalam bahasa Indonesia 

untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah Penyerahan Hak Milik 

Secara Kepercayaan. 

3) Oey Hoey Tiong Fidusia atau lengkapnya Fiduciaire Eigendoms 

Overdracht sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara 

Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda 

bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. 



21 

 

4) Gunawan Widjaja & Ahmad Yani Fidusia, menurut asal katanya berasal 

dari kata “fides” yang berarti kepercayaan” 

 

Pengakuan terhadap eksistensi jaminan fidusia bermula dari adanya 

yurisprudensi melalui putusan pertamanya tentang fidusia dalam perkara 

yang dikenal dengan nama Bier Brouwrij Arrest tanggal 25 Januari 1929 

yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk 

menyelundupkan/menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh 

Undang-undang dengan secara tidak pantas. 

 

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hokum 

Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas 

konkordasi (concordantie beginsel).
21

 Seperti halnya di Belanda, 

keberadaan fidusia diIndonesia juga diakui oleh yurisprudensi berdasarkan 

keputusan Hooggerrecht (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus 

sebagai berikut: “Pedro Clignent meminjam uang dari bataafsche Petroeum 

Maatschapji (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil 

berdasarkan kepercayaan. Clignent tetap menguasai mobil itu atas dasar 

perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar 

utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-

benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM 

menuntut penyerahan mobil dari Clignent, namun ditolaknyadengan alasan 

perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignent perjanjian yang ada 

adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan 
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debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 

ayat (2) BW. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignent bukanlah 

gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia 

yang telah diakui oleh Hoggeraad dalam Bierbrouwerij Arrest, Clignent 

diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.
22

 

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia menyatakan : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

 

Definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa fidusia memiliki beberapa 

unsur-unsur, yaitu sebagai berikut : 

1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; 

2) Dilakukan atas dasar kepercayaan; 

3) Kebendaannya tetap dalam pengausaan pemilik benda. 

 

Dengan demikian, bahwa dalam Fidusia telah terjadi penyerahan dan 

pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar 

fiduciary dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya itu 

diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam 

penguasaan pemilik benda pemberi Fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan 

dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor selaku penerima 

fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai 

jaminan, sehingga hak kepemilikan sacara yuridis atas benda yang 
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dijaminkan beralih kepada kreditor (penerima gadai). Sementara itu hak 

kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan itu tetap berada 

di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya. 

 

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia merumuskan 

pengertian jaminan fidusia yaitu : “Jaminan fudisia adalah hak jaminan atas 

benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan 

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Hak Tanggungan,yang tetap berada dalam dalam penguasaaan 

pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima kedudukan 

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 

 

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia 

Dasar Hukum Jaminan Fidusia Dalam KUHPerdata tidak diatur secara 

khusus mengenai lembaga  jaminan fidusia. Lembaga jaminan yang diatur 

secara khusus dalam KUHPerdata hanyalah Hipotik dan Gadai. Namun 

secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian 

yang diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem “terbuka”. 

Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan 

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, 
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baik di negara Belanda yang berdasarkan asas konkordansi berlaku juga di 

Indonesia. 

 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur  jaminan 

fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan berlaku 

pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya. Sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Fidusia, mengenai fidusia sebetulnya 

sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang 

Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 

Perumahan Dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif. 

 

Dalam ilmu hukum, yang merupakan sumber hukum dalam arti formil 

adalah Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin 

(pendapat para ahli hukum).
23

 Adapun sumber-sumber hukum yang 

melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah : 

 

a. Umum (general)  

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi “semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
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b. Khusus 

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, jo peraturan 

Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen 

Kehakiman; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia;  

5) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 

2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap 

Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;  

6) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 

2000 tentang Bentuk Formulir Dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia;  

7) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.08.UM.07.01 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 

2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;  

8) Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tanggal 30 Maret 

2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Seluruh 
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Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia; 

9) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang 

Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian Dan 

Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.24 

 

3. Sifat Jaminan Fidusia 

a. Perjanjian Fidusia merupakan Perjanjian Obligatoir 

Berdasarkan pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) 

yang bersifat kebendaan (zakelijk zekerheid, security right in rem) yang 

telah memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan 

kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.  

 

Perjanjian fidusia bersifat obligatoir yang berarti hak yang menerima 

fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya meskipun hak tersebut 

dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan 

tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang 

diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik yang sepenuhnya, 

ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya terhadap benda 

yang dijaminkan melalui fidusia.  
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Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah yang bersifat pribadi, 

yang lahir karena adanya hubungan perutangan antara kreditur dan 

debitur. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dari gadai tidak 

dapat diterapkan terhadapnya, Juga para pihak bebas untuk menetukan 

manakala terjadi kepailitan pada debitur atau kreditur.
25

 

 

b. Perjanjian Jaminan Fidusia bersifat Accesoir 

Jaminan fidusia bersifat accessoir artinya jaminan fidusia bukan hak 

yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaan atau hapusnya 

tergantung perjnajian-perjanjian pokoknya. Yang dimaksud perjanjian 

pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak 

atau untuk memenuhi prestasi, contoh nya yang menimbulkan 

kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan 

tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.  

 

Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia menegaskan : “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan 

dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para 

pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Dari penjelasan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 jelas bahwa perjanjian Jaminan 

Fidusia bersifat accessoir. 
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Jaminan fidusia ysng bersifat accessoir ini menimbulkan konsekuensi, 

dalam hal piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih kepada 

kreditur lain, maka jaminan fidusia yang menjaminnya demi hukum 

ikutan beralih kepada kreditur baru. Pencatatan peralihan hak jaminan 

fidusia didasarkan pada akta dibawah tangan atau akta otentik. 

Terjadinya peralihan piutang perlu didaftarkan oleh kreditur baru 

kepada kantor pendaftaran fidusia dan juga diberitahukan kepada 

debitur. 

 

Menurut Gunawan Widjaja sebagai suatu perjanjian accessoir, 

perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut  :
26

 

1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; 

2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian 

pokok; 

3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilasanakan jika 

ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 

dipenuhi. 

 

c. Sifat Droit de Suite  

Jaminan fidusia yang memiliki sifat droit de suite artinya penerima 

jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. 

Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suite, yaitu hak 
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kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimana pun benda itu berada. 

Hak perorangan tidak mempunyai droit de suite karena hak tersebut 

hanya dapat dilakukan terhadap seorang tertentu saja. Dengan adanya 

pemindahan barang tersebut maka hak perorangan akan lenyap karena 

hak penagihan lenyap. 

 

Ada beberapa ciri-ciri atau sifat dari hak kebendaan, yaitu : 

1) Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak yaitu dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga; 

2) Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg/droit de suiet yaitu hak itu 

terus mengikuti bendanya di manapun berada atau di tangan 

siapapun berada; 

3) Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang 

lebih tinggi daripada hak terjadi kemudian; 

4) Hak kebendaan mempunyai sifat droit de preference yaitu hak yang 

lebih didahulukan; 

5) Gugatan hak kebendaan disebut gugat kebendaan.  

 

Namun sifat ini dikecualikan untuk objek jaminan fidusia yang 

berbentuk benda persediaan (inventory). Objek jaminan fidusia yang 

berbentuk benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat dijual 

setiap saat karena benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat 

dijual setiap saat karena benda persediaan tersebut merupakan barang-

barang dari hasil produksi industri yang memang untuk 

diperdagangkan. Pengecualian ini didasarkan pada sifat kebendaan 
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berupa barang-barang dagangan, yang memang untuk didagangkan atau 

diperjualbelikan, sehingga sifat droit de suite dengan sendirinya tidak 

dapat diterapkan kepada kebendaan yang dimaksud. 

 

d. Asas Droit de Preference 

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan 

terhadap kreditur lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil 

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang 

menjadi objek jaminan fidsusia.Hak untuk mengambil pelunasan 

piutang ini mendahului dari kreditor lainnya yang tidak dijamin dengan 

fidusia, walaupun penerima fidusia termaksud orang yang pailit atau 

dilikuidasi.  

 

Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan 

dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia itu termaksud dalam boedel kepailitan pemberi fidusia. 

Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia 

merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Hal ini 

sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan. 

 

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia 

Pada waktu yang lampau dalam Yurispudensi berkali-kali disebutkan, 

bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak saja, 

maka sekarang objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan benda 

tetap tertentu, yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak 
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tanggungan atau hipotik, tetapi semuanya dengan ketentuan syarat bahwa 

benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.27 

 

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:
28

 

1) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hokum; 

2) Dapat berupa benda berwujud; 

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. 

 

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 
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perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan 

jaminan fidusia. 

 

Benda jaminan fidusia menurut Tan Kamello adalah segala sesuatu yang 

dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, yang dapat dibebani hak tanggungan atau 

hipotik.
29

 Dalam praktek, barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan 

dalam jaminan fidusia adalah benda-benda atau barang-barang yang secara 

sosial ekonomi dapat menunjang jalannya suatu usaha/perusahaan. 

 

Sedangkan menurut pendapat Sutarno, benda-benda yang dapat dibebani 

Jaminan Fidusia antara lain :
30

 

1) Benda bergerak berwujud, contohnya : kendaraan bermotor, alat 

investaris kantor, perhiasan; 

2) Barang bergerak tidak berwujud, contohnya : Hak Cipta, wesel, saham, 

obligasi, konosemen, sertifikat deposito; 

3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak 

berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda 

tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; 

4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

diasuransikan; 

5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani 

hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak 
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pakai atas tanah Negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan 

bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai Pasal 15 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman; 

6) Benda-benda termaksud piutang yang telah ada pada saat jaminan 

diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. 

 

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

Bentuk Jaminan Fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-

meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan 

cepat, baik oleh pemberi fidusia maupun oleh penerima fidusia, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, jaminan fidusia tidak 

perlu didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia. Di satu 

pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang 

menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia 

mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia 

kepada pihak lain anpa sepengetahuan penerima fidusia (yang pertama). Hal 

ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai Jaminan Fidusia.31 

 

Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat 

kedudukan pihak pemberi fidusia yang berada dibawah naungan Departemen 

Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran 

Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal 

sebagai berikut : 
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1) Benda objek jaminan fidusia yang berada didalam negeri (Pasal 11 ayat 

(1)); 

2) Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)); 

3) Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1)). 

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu 

diberitahukan kepada para pihak. 

 

Pendaftaran fidusia ke instansi yang ditunjuk merupakan salah satu sasaran 

utama dari pengaturan fidusia dalam Undang-Undang fidusia No. 42 Tahun 

1999. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut Jamina Fidusia tidak pernah 

di daftarkan. Sehinggga dengan adanya kewajiban pendaftaran ini, unsur 

transparasi dan unsur kepastian hukum diharapkan dapat dipenuhi.32 

 

Dalam undang-undang fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan 

fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan dan perlu diingat, pendaftaran jaminan fidusia ini 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, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang 

fidusia tersebut dapat memberikan jaminan terhadap kepada pihak penerima 

fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.33 

 

Dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang 

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang 
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Melakukan Pembiayayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan 

Pembebanan Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1 dan 2, Perusahaan Pembiayaan 

yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan 

pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud 

pada Kantor Pendaftaran  Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur 

mengenai jaminan fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan 

Pembiayaan yang melakukan: 

1) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip 

syariah; 

2) pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya 

berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan 

bersama (joint financing). 

 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 meletakan kewajiban kepada 

penerima fidusia untuk melakukan pembebanan benda bergerak dengan 

akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai 

syarat untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya 

sebagian besar penerima fidusia tidak membuat akta jaminan fidusia secara 

Notariil, sehingga pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kekuatan mengikat pembebanan 

objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para pihak 

terhadap perubahan objek jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat 

dilakukan perubahan atas objek jaminan fidusia. Untuk menjamin kepastian 
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hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang yang dibuat oleh notaris dan 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran fidusia. 

 

Pasal 5 ayat 1 UUJF juga menyebutkan bahwa Pembebanan Benda dengan 

Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan 

merupakan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya dipertegas dalam 

penjelasannya yang menyebutkan bahwa Dalam Akta Jaminan Fidusia 

selain mencantumkan hari dan tanggal, juga mencantumkan waktu 

pembuatan akta tersebut. 

 

6. Hapusnya Jaminan Fidusia 

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum dianggap 

telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Hapusnya hutang yang dijmin oleh Jaminan Fidusia; 

2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; 

3) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia. 

 

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia 

adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia 

yang merupakan perjanjian ikutan (assesoir). Yakni assesoir terhadap 

perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang, atau piutangnya 

lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga 

ikut menjadi lenyap. Sementara itu, hapusnya fidusia karena pelepasan hak 

atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak 



37 

 

penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas 

untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu. 

 

Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentunya juga 

wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu di pertahankan 

jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Kecuali, jika 

adanya pembayaran asuransi atau musnahnya barang tersebut. Misalnya, 

asuransi kebakaran, maka pejumbayaran asuransi tersebut menjadi haknya 

pihak penerima fidusia. 

 

Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia 

hapus, yakni harus dicoret pencatatan jaminan fidusia di Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan 

surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang 

bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, jaminan fidusia 

tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada pada kantor pendaftaran 

fidusia.
34

 

 

C.  Notaris 

1. Pengertian Notaris 

Kata notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau 

karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan 

ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter 

yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat. Pada 

awalnya jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum yang 
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ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat 

akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum 

keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem 

hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di 

tengah masyarakat.
35

 

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), 

disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya.” Perubahan telah mengatur secara rinci mengenai jabatan umum 

yang dijabat oleh notaris, dan dalam undang-undang tersebut juga 

mengatur tentang bentuk dan sifa akta notaris, serta tentang minuta akta, 

grosse akta,dan salinan akta, maupun kutipan akta notaris.Walaupun 

menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa notaris itu adalah pejabat 

umum (openbare amtbtenaren), notaris bukan pegawai menurut undang-

undang atau peraturan-peraturan Kepegawaian Negri. Notaris tidak 

menerima gaji, bukan bezoldigd staatsambt, tetapi menerima honorarium 

sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.
36

 

 

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Stbl.1860 Nomor 3 tentang Notaris 

Reglement atau Peraturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa : “Notaris 

adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta 

                                                           
35

 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999,  hlm. 41 
36

 Komar Andasasmita, Ibid, hlm. 45 



39 

 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, 

salinandan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu 

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

atau orang lain.” 

 

Berdasarkan kedua ketentuan yang telah diuraiakan diatas terdapat 

kesamaan terkait dengan pengertian notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud 

dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk 

melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan 

suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. 

 

2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena 

notaris merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum 

perdata. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah openbare 

Amtbtenaren yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adalah suatu keharusan untuk 

menjadikan notaris sebagai pejabat umum, berhubung dengan definisi dari 

akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi : 
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“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang‐undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai‐pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya.” 

 

Openbare Amtbtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum 

diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik 

yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan 

kepada notaris. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata 

tersebut,  untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus 

mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 

KUHPerdata itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang 

dimaksud sebagai pejabat umum tersebut. 

 

Menurut   kamus   hukum   salah   satu   arti   dari Amtbtenaren adalah 

pejabat. Dengan demikian Openbare Amtbtenaren adalah pejabat yang 

mempunyai tugas yang  bertalian  dengan  kepentingan  publik,  sehingga  

tepat  jika Openbare Amtbtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. 

Khusus berkaitan dengan Openbare Amtbtenaren yang diterjemahkan 

sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang  diserahi  tugas  

untuk  membuat  akta  otentik  yang  melayani kepentingan publik, dan 

kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.
37
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Dari pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa tugas pokok dari 

notarisadalah membuat akta‐akta otentik yang menurut Pasal 1870 

KUHPerdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti 

bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap 

benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan alat 

pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk 

kepentingan usaha. 

 

Kedudukan notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang 

membuat akta otentik telah ditegaskan dalam ketentuan yang tercantum 

dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan. Notaris dalam UUJN 

dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai 

pejabat umum tidak hanya untuk notaris saja karena sekarang ini seperti 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai 

Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat 

umum kepada pejabat lain selain kepada notaris bertolak belakang dengan 

makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat 

akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta 

yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.38 

 

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat 

dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh 

nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam 
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suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (figure) 

yang ketentuan-ketentuanya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda 

tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, 

seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya 

(onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu 

perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.
39

 

 

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. 

Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan 

atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan 

fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan 

sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Sebagai pejabat umum, 

notaris:
40

  

a) berjiwa pancasila; 

b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris; 

c) berbahasa Indonesia yang baik. 

 

Sehingga segala tingkah laku notaris baik di dalam ataupun di luar 

menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum 

yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga kode etik notaris. 
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3. Pengertian dan Bentuk Akta Notaris 

a. Pengertian Akta Notaris  

Akta Notaris merupaka dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris 

menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta 

Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi 

dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut 

tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 

165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian 

yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan 

yang memiliki kedudukan yang sangat penting. 

 

b. Bentuk Akta Notaris 

Dari pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata 

maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut : 

a) Akta parte atau partij acte 

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan 

pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 

akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan 

kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta 

tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi 

keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran 

notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut. 
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b) Akta pejabat atau Ambtelijke acte/procesverbaal acte/relaas acte 

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat 

umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa 

atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris 

sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara 

dan akta risalah.  

 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terdapat  perbedaan  antara partij 

akta dengan relaas akta adalah sebagai berikut : 

a) Akta parte atau partij akta  

Undang-undang mengharuskan adanya  penandatanganan oleh  

para pihak, dengan   ancaman   kehilangan   otensitasnya   atau   

hanya   mempunyai   kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 

tangan. Setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan  alasan  

tidak  di  tandatanganinya  akta  oleh  salah  satu  pihak  pada  akhir 

akta,  misalnya  salah  satu  pihak  mengalami  cidera  tangan  

sehingga  tidak  bisa menandatangani  akta.  Sebagai  gantinya  

maka  menggunakan  cap  jempol  dan alasan  tersebut  harus  

dicantumkan  dalam  akta  notaris  dengan  jelas  oleh  notaris yang 

bersangkutan. 

 

b) Akta pejabat atau relaas akta 

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir 

menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai 

alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang 
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sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam 

akta. 

 

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan 

pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian 

terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat 

digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. 

Sedangkan pada partij akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh 

kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak 

tidak benar. 

 

Pembuatan akta, baik relaas akta maupun partij akta menjadi dasar 

utama atau inti dalam   pembuatan   akta   otentik   yaitu   harus   

ada   keinginan   atau kehendak (wilsvorming) dan  permintaan  

para  pihak.  Jika  keinginan  dan  permintaan  para pihak tidak ada 

maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. 

 

4. Jenis-Jenis Akta Notaris 

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris 

berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang 

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris 

merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan 

dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat 

dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan HIR 165, akta 

notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama 

sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki 
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kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh 

notaris, yang menentukan sebagai berikut :
41

 

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT.), perubahan, dan juga risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

2. Pendirian yayasan; 

3. Pendirian badan-badan usaha lainnya; 

4. Kuasa untuk menjual; 

5. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli; 

6. Keterangan hak waris; 

7. Wasiat; 

8. Pendirian CV termasuk perubahannya; 

9. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan; 

10. Perjanjian kerjasama, kontrak kerja; 

11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. 

 

5. Sahnya Akta Notaris 

Akta notaris merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang 

mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1868 KUHPerdata yang 

menentukan sebagai berikut suatu akta otentik ialah suatu akta yang di 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat 

dimana akta dibuatnya.  

                                                           
41

 http://erepo.unud.ac.id/10273/3/0958e04618630c809f65ab5bf5891cc9.pdf, diakses 

pada tanggal 29 Maret 2017, Pukul 09:45 WIB. 

http://erepo.unud.ac.id/10273/3/0958e04618630c809f65ab5bf5891cc9.pdf


47 

 

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif 

dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, 

maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-

orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa 

dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan 

dari orang tua, wali atau pengampu.Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, 

maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, 

bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika 

syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa 

perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian 

dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. 

 

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang 

dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk 

perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan 

atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena 

perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi 

para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk 

apapun. Misalnya jka suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta notaris 

atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, 

maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum. 

 

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat 

subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan 

dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan 
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berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut 

mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang 

dibuatnya.  

 

Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap 

notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang 

tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi 

syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 

38 ayat (3) huruf a UUJN yang menentukan sebagai berikut syarat 

subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul 

kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi 

hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena 

tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh 

badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif.  

 

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan 

akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang 

tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses 

pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan 

seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. 

 

 

 

 



49 

 

6. Kekuatan Mengikat Akta Notaris 

Kekuatan hukum akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, 

dalam penyidikan akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses 

penyidikan. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, 

seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai 

dengan undang-undang jabatan notaris. Jika ada prosedur yang tidak 

dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, 

maka akta tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan. 

 

Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut suatu akta 

otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pada akta notaris 

melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, artinya 

apabila akta notaris yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan 

materiil serta tidak ada terbukti sebaliknya, maka akta notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga kebenaran 

isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim. Dengan 

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris dapat berdiri 

sendiri tanpa memerlukan alat bukti lainnya, artinya pada akta notaris 

tidak melekat kekuatan yang mengikat.  

 

Dalam proses penyidikan alat bukti surat atau akta notaris dari segi formal, 

akta notaris adalah alat bukti yang sah dan sempurna, sedangkan dari segi 
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materiil alat bukti surat akta notaris tidak dapat berdiri sendiri. Akibat 

hukum terhadap akta notaris yang memuat keterangan palsu, apabila pihak 

yang mendalilkan dapat membuktikannya maka akta notaris tersebut batal 

demi hukum. Adapun perjanjian yang tertulis dalam akta tersebut batal 

demi hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu sebab yang 

halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif suatu 

perjanjian. 

 

7. Akta Otentik 

a. Pengertian Akta Otentik 

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau 

“akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau”deed”. Akta 

menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda 

tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak 

atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian.
42

 

 

Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang 

memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani.
43

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah Perbuatan 

(handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling), suatu tulisan yang 

dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum 

                                                           
42

 Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,Yogyakarta  
(selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II)  2006, hlm.149 

43
 Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm.25 
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tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian 

sesuatu.
44

 

 

Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian 

tentang akta yaitu sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat 

demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk 

membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan 

ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai 

hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu 

sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta 

itu. 

 

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi 

formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan 

menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti 

yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh 

para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk 

pembuktian di kemudian hari.
45

 

 

b. Jenis Akta 

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan 

tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari 

suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: Pembuktian 

dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik  maupun 

                                                           
44

 Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Gross Akta dalam pembuktian dan 

Eksekusi, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 26 
45

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta 

(selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III), 1999,  hlm.121-122 
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dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.  Berdasarkan ketentuan 

tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan 

akta di bawah tangan. 

 

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di 

dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat 

keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya 

dan dilihat di hadapannya. 

 

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli 

warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang 

tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, 

akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan 

dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain 

ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan 

sebagainya. 

 

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu 

akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 
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tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut Soergondo, akta otentik 

adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh 

atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat 

sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat. 
46

 

 

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia 

agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:
47

 

a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum. 

c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang 

berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. 

 

Demikian pula menurut C.A. Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan 

bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di 

dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. 

Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. 

b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari 

pejabat yang berwenang. 

c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan 

tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya 

                                                           
46

 R.Soegondo, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.89 
47

 Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 

2003, hlm. 148 
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akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang 

membuatnya). 

d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat 

dan pekerjaan yang mandiri (onafhankelijk – independence) serta 

tidak memihak (onpartijdigheid – impartiality) dalam menjalankan 

jabatannya. 

e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat 

adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat. Akta 

Otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari 

beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta 

yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu: 

a) Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta 

relaas atau akta pejabat (ambtelijke akte) merupakan akta yang 

dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana 

pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang 

dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang 

namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam 

akta ini adalah tidak adanya komparisi dan Notaris bertanggung 

jawab penuh atas pembuatan akta. 

b) Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris atau yang 

dinamakan akta partij (partij-acteri) adalah akta yang dibuat 

dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan 

akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya 
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komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang 

menghadap Notaris untuk membuat akta.
48

 

 

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan 

pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta, dengan 

demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (ambtelijke akte) atau 

akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta 

itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa 

menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan 

menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang 

diuraikan dalam akta itu tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas 

maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam 

pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak 

(wilsvorming) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan 

permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan 

membuat akta yang dimaksud. 
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 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.109   
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Berdasarkan skema diatas, perjanjian Jaminan Fidusia adalah  perjanjian 

hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jmainan 

tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Untuk 

mendapatkan kepastian Hukum, Jaminan Fidusia harus dibuat melalui akta 

otentik. Dalam pembuatan Akta Otentik pejabat yang berwenang untuk 

membuat Akta Otentik adalah notaris. Notaris dalam hal membuat sebuah akta 

Akta Jaminan Fidusia 

Akta Otentik 

Notaris (selaku Pembuat Akta 

Otentik) 

Mekanisme pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh 

notaris. 

Akibat Hukum yang timbul apabila Notaris 

tidakmelakukan kewajiban Hukum terhadap pembuatan 

Akta Otentik pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

Bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kedudukan 

pembuatan Akta Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang yang berlaku. 
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Jaminan Fidusia harus memenuhi ketentuan Undang-undang yang berlaku, 

yaitu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

Dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia notaris dalam 1 (satu) bulannya 

hanya ditetapkan membuat akta sebanyak 50 akta saja perbulannya. Namun 

dalam prakteknya di lapangan notaris banyak yang melanggar ketentuan 

tersebut dengan membuat lebih dari 50 (lima puluh) akta perbulannya dan akta 

tersebut juga sering dibuat diluar wilayah Hukum notaris. Hal ini sudah sangat 

membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh notaris ini tidak sesuai 

dengan aturan yang sudah jelas tertera di dalam Undang-undang, sedangkan 

apabila sebuah akta notaris telah dibuat maka akta tersebut wajib untuk 

dibacakan. Namun jika lebih dari 50 (lima puluh) akta yang harus dibuat 

bagaimana bisa akta tersebut harus dibacakan satu per satu. Maka dari itu 

perlu kita kaji bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam hal pembuatan 

Akta Jaminan Fidusia bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 

27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
49

 

 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari 

hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif 

di lapangan,baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum 

yangdidasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dari jenis penelitian yang sudah diambil yaitu yuridis empiris maka 

diperlukan lokasi penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) kota 

Bandar Lampung. 

2. Kantor Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Bandar Lampung. 

 

  

                                                           
49

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43 
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C. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

yuridis pada kajian etik dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang 

kemudian akan diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, 

sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam 

lingkup pengaturan tentang kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris 

pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

 

D. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

yuridis teoritis, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara 

mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat keadaan serta 

kenyataan dalam melakukan penelitian serta literatur-literatur yang berkenaan 

dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang dan peraturan 

lainnya, yang meliputi: 
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literature-literatur, 

makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan 

permasalahan ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, 

ensiklopedia, dan internet yang terkait dengan penelitian ini. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data 

sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan 

dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-

literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 
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2. Studi Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara adalah 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara. 

 

G. Metode Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat 

mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan 

permasalahan yaitu tentang kedudukan akta otentik yang dibuat oleh 

notaris pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

b. Editing 

Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah 

data yang telah kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, yaitu tentang kedudukan akta 

otentik yang dibuat oleh notaris pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 
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c. Sistematisasi data 

Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dikelompokkan secara 

sistematis berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu kedudukan akta 

otentik yang dibuat oleh notaris pada pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan 

cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah 

dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna 

menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskripstif 

kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan 

dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, 

yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu 

disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut 

dapat diajukan saran. Dan disajikan tersusun secara sistematis sehingga 

diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan 

untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan terhadap permasalahan ini 

yaitu kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris pada pembuatan Akta 

Jaminan fidusia. 
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V. PENUTUP 
 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. 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. 

Pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, notaris 

diwajibkan untuk membuat akta jaminan fidusia dengan memperhatikan 

tata cara pembebanan, biaya pembebanan dan jangka waktu pembebanan. 

Setelah akta pembebanan jaminan fidusia sudah ditandatangani oleh para 

pihak yang berkepentingan, setalah itu barulah dilakukan pendaftaran akta 

pembebanan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran fidusia. 

2. Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan 

kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan 

tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan 

sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan 

tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam 

menjalankan jabatannya. Akibat hukum yang akan diterima apabila notaris 

dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan kelalaian bagi kliennya maka 



105 

 

akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kelalaian apa yang dilakukan oleh 

notaris baik itu lalai tanggung jawab secara perdata, administrasi maupun 

kode etik yang berlaku. 

3. Notaris dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh beberapa lembaga, 

yakni pertama adalah Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban 

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan 

dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan 

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris. Kedua adalah Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan terhadap Notaris. Ketiga yang melakukan pengawasan 

terhadap notaris adalah 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. 
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