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KETENTUAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut dalam 

Jaminan Fidusia melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara 

constitutum posseisorium, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) 

adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang 

menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).  

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dengan 

perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa 

perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang 

sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik 

berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan 

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.  

Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima 

fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya 

(asas droit de preference) di samping itu juga melekat asas bahwa Jaminan 

Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan 

siapapun benda tersebut berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta asas 

bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas yang artinya Jaminan Fidusia 

merupakan perjanjian ikutan.  

Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat mutlak atau 

absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan mengikat dan 

bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya perjanjian fidusia tersebut dan telah 

dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
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Dengan demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

Asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental 

berlakunya sebuah norma dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, 

sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek 

hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia 

tersebut;  

Perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang 

dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak fidusia yang dalam 

hal ini disebut sebagai kreditur. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur 

kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang 

menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak 

tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan 

cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu 

karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang 

yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis 

seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih 

menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang 

jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan.  

Lebih lanjut, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya 

adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak 

tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian 

dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk 

kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur 

tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.  

Dengan identifikasi terhadap persoalan perjanjian Jaminan Fidusia 

tersebut, sejauh mana Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya norma dari 

pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian jaminan fidusia telah bekerja dalam 

mewujudkan bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan 
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bagi pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian fidusia dan objek yang 

menjadi Jaminan dalam perjanjian fidusia tersebut.  

Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dalam menilai ada atau 

tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum baik 

kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam 

perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, maka tidak 

dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang mengatur tentang sifat perjanjian 

Jaminan Fidusia terutama terhadap norma pasal yang dipersoalkan yaitu Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo 

merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat 

dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri 

oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan 

permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun 

implementasi.  

Berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UU 

42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan 

“mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia mempunyai 

kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului 

oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya 

diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna sebagaimana yang 

tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 tersebut di atas secara 

sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat 

kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia 

langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, 

telah dianggap cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam 

perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima 

fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan 

fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan 

penuh ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari 
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sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di 

atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang 

terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan 

adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang 

terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, 

baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. 

Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a quo, yaitu “titel 

eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya 

eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu 

meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut 

menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan 

kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang 

seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk 

mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah 

cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek 

jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, 

penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif 

ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada 

deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.  

Berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak adanya perlindungan 

hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia, 

penting untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya penyerahan hak 

milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia kepada kreditur 

selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan 

objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian 

yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar 

antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) 
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karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang 

membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh 

para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak 

bebas secara sempurna dalam berkehendak,” khususnya pada pihak debitur 

(pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian 

merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian 

(vide Pasal 1320 KUHPerdata).
1
  

Dengan mencermati beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang memberikan “titel 

eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat berdampak pada adanya 

tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur yaitu kreditur melakukan 

eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindahnya 

hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana 

seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan 

permohonan kepada pengadilan negeri. Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan 

secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia 

berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-

wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa 

ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) 

terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.  

Meskipun berdasarkan pertimbangan di atas sesungguhnya telah tampak 

adanya persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, 

oleh karena Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 berkait langsung dengan Pasal 15 

ayat (3) UU 42/1999, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu 

konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.  

Setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur 

dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan 

                                                 
1
 Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan:  bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu 

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai 

suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 
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yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi 

merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan 

“dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sebagaimana substansi norma yang 

terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.  

Substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan 

adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada 

penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan 

fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu 

dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak 

terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, 

ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya 

ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah 

melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat 

absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, 

telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga 

terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur 

dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang 

berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu 

kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), apakah 

sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur 

ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. 

Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak 

untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur 

(penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya 

berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan 

kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga 

yang wajar.  
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Tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara 

pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia 

(debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan 

debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang 

wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan 

“kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk 

menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta 

merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti 

adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 

ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai 

titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-

cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara 

pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau 

Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh 

penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada 

pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya 

adalah:  

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 

keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, 

baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang 

tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua 

menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia 

memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang 

selama-lamanya delapan hari”.  

Lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa 

bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara 

kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga 

pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri 

terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian 
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hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara 

pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk 

menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, 

Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak 

fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan 

dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera 

janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang 

menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan 

sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui 

bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima 

fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia 

(kreditur).
2
 

Dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak 

fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara 

sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka 

menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat 

melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi 

sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera 

janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda 

yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia 

(kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan 

permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian 

hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia 

(kreditur) terlindungi secara seimbang.  

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah cukup 

alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, 

khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya dapat dikatakan konstitusional 

                                                 
2
 Pertimbangan Hukum Paragraf  3.17,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019, Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang telah terjadinya “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala 

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan 

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma 

Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat 

dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak 

ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara 

kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah 

terjadinya cidera janji”. 

Pendirian Putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah serta-merta 

menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, 

sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan 

demikian, baik eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada 

kesepakatan dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui 

pengadilan negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan 

untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi. 

Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri 

menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.
 3

  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah 

Konstitusi telah menetapkan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan 

tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara 

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan 

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus 

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan 

                                                 
3
 Pertimbangan Hukum Paragraf  3.18, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019, Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara 

sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan 

debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera 

janji. Dengan kata lain, eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus terlebih dahulu 

dimintakan putusan pengadilan.  

Namun demikian, kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak 

fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan 

dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera 

janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang 

menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan 

sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui 

bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak 

menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima 

fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia 

(kreditur).  

Artinya tidak ada larangan terhadap kreditur selaku penerima fidusia 

untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui mekanisme putusan pengadilan 

terhadap barang jaminan fidusia selama tidak ada keberatan dari debitur selaku 

pemberi fidusia.  
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