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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

I. Hasil Penelitian  

        Dalam rangka memperoleh hasil penelitian mengenai alasan dilakukannya 

eksekusi jaminan fidusia, hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia, dan upaya hukum guna menyelesaikan hambatan dalam eksekusi 

jaminan fidusia, penulis telah melakukan penelitian di beberapa lembaga 

pembiayaan konsumen yaitu Astra Credit Companies (ACC), Trihamas Finance 

Semarang, dan Multindo Auto Finance Semarang. Berikut adalah hasil 

penelitian yang dilakukan oleh penulis: 

  A. Gambaran Umum Perusahaan  

       1. Astra Credit Companies 

    
  Gambar 3.1 Gedung Astra Credit Company Kota Semarang  

      Astra Credit Companies (ACC) merupakan perusahaan pembiayaan 

untuk mobil dan alat-alat berat. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 29/PJOK.05/2014 Astra Credit Companies melakukan 

perluasan usaha di bidang pembiayaan yaitu pembiayaan investasi, 
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pembiayaan multiguna dan sewa operasi, pembiayaan modal kerja, yang 

dilakukan dengan skema konvensional maupun syariah. Astra Credit 

Companies (ACC) didirikan oleh PT. Astra Sedaya Finance pada 15 Juli 

tahun 1982. Astra Credit Companies (ACC) didirikan guna mendukung 

bisnis otomotif kelompok astra.  

         Astra Credit Companies (ACC) berkomitmen untuk meningkatkan 

pelayanannya kepada masyarakat, dengan menyediakan fasilitas pembiayaan 

untuk mobil dan alat-alat berat dalam kondisi baru maupun kondisi bekas, 

fasilitas pembiayaan investasi, pembiayaan multiguna dan sewa operasi, 

pembiayaan modal kerja. Astra Credit Companies mendukung pula penjualan 

mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh 

Indonesia.  

2. Trihamas Finance  

 

 Gambar 3.2 Gedung Trihamas Finance Kota Semarang 
       

       Trihamas Finance merupakan perusahaan pembiayaan kendaraan 

yang memberikan layanan produk pembiayaan kendaraan roda empat atau 

mobil dalam kondisi baru maupun bekas. Trihamas Finance didirikan pada 
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tahun 1993 di Jakarta yang memiliki kantor pusat di Jl. Let. Jend. T.B. 

Simatupang kav. 11, Jakarta Selatan. Trihamas Finance berhasil 

menjalankan usaha pembiayaan konsumen yang memfokuskan 

pembiayaan untuk kendaraan dan saat ini berhasil memperluas jaringan 

dengan membuka 49 kantor cabang salah satunya berada di Semarang, 

Jawa Tengah yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 866. Pada tahun 

2018 Trihamas Finance mendapatkan penghargaan sebagai Multifinance 

dengan predikat “sangat bagus” versi majalah Infobank. 

3. Multindo Auto Finance  

 

    Gambar 3.3 Gedung Multindo Auto Finance Kota Semarang  
 

          Pada awalnya Multindo Auto Finance berasal dari perusahaan 

Armada Subentra Finance yang telah berubah nama. Perusahaan Armada 

Subentra Finance berubah nama menjadi Multindo Auto Finance pada 

tanggal 13 Oktober 1998 dan pada tanggal 31 Desember 1998 perusahaan 

Altra Finance melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan 

Multindo Auto Finance. Perusahaan Multindo Auto Finance telah 
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memperoleh izin usaha pada bidang usaha pembiayaan yaitu meliputi 

pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan kartu kredit. Perusahaan 

Multindo Auto Finance memberikan solusi pembiayaan konsumen dengan 

cepat, tepat, dan fleksibel kepada masyarakat yang ingin memiliki mobil 

dalam keadaan baru maupun bekas, termasuk pula pembiayaan angkutan 

kota. Hingga saat ini, Multindo Auto Finance telah memiliki cabang yang 

tersebar di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Sumatera, salah satunya 

berada di Semarang beralamat di Jalan Pandanaran No. 119 A.  

B. Alasan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Astra Credit 

Companies Semarang, Trihamas Finance Kota Semarang, dan 

Multindo Auto Finance Semarang 

  Untuk mengetahui alasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, 

maka penulis melakukan penelitian terhadap tiga lembaga pembiayaan 

konsumen, yaitu:  

  Astra Credit Companies (ACC) Kota Semarang, melakukan 

eksekusi terhadap jaminan disebabkan karena Debitur tidak memenuhi 

prestasi/ tidak membayar angsuran seperti yang disepakati dalam 

perjanjian. Sebelum melaksanakan eksekusi, perusahaan melakukan 

somasi 1, somasi 2, dan somasi 3 kepada Debitur, apabila Debitur tetap 

tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka pelaksanaan 

eksekusi harus dilaksanakan oleh Kreditur. Berdasarkan wawancara 

dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit Companies  

 “Eksekusi dilakukan oleh perusahaan Astra Credit Company (ACC) 
Kota Semarang dengan alasan telah terjadinya wanprestasi yang 
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dilakukan oleh pihak Debitur selaku Pemberi Fidusia. Hak jaminan 
itu mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda tersebut 
berada serta memberikan kepastian hukum bagi Kreditur pemegang 
jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang atas hasil 
penjualan barang jaminan fidusia apabila Debitur selaku Pemberi 
Fidusia wanprestasi.” 41 

 
  Kronologi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur yaitu 

terjadi pada tahun 2018, saat terdapat keterlambatan pembayaran angsuran 

pada kendaraan Debitur yang bersangkutan, pihak Perusahaan Astra 

Credit melakukan somasi kepada Debitur untuk menagih angsuran yang 

belum dibayar. Setelah diberikan somasi 1 sampai somasi 3, pihak Debitur 

tetap tidak datang ke kantor Astra Credit Company.  

  Lalu Kreditur melakukan kunjungan ke tempat kediaman Debitur 

untuk melakukan penagihan. Saat bertemu dengan Debitur, Debitur 

menginformasikan kalau posisi objek jaminan fidusia yang berupa 

kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut telah dialihkan 

kepada pihak ketiga, sehingga yang melakukan pelunasan angsuran ialah 

pihak ketiga. Debitur melakukan tindakan tersebut dengan alasan usaha 

online yang dijalani Debitur mengalami penurunan sehingga tidak mampu 

lagi untuk mengangsur. Lalu pihak Kreditur mengunjungi pihak ketiga 

untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut, awalnya pihak ketiga 

enggan untuk dieksekusi karena Debitur telah memberikan kendaraan roda 

empat tersebut kepada pihak ketiga dan telah mengeluarkan uang untuk 

Debitur. Lalu Kreditur melaksanakan titel eksekutorial dengan 

                                                
41	Wawancara langsung dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit Companies 

Pada tanggal 21 Februari 2020. 	
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pendampingan pihak kepolisian dan akhirnya pihak ketiga menyerahkan 

objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur. Debitur melakukan 

pengalihan barang jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk 

Toyota Avanza tersebut tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dengan 

pihak Kreditur atau tanpa sepengetahuan pihak Kreditur.  

  Pada Trihamas Finance eksekusi terhadap barang jaminan karena 

debitur tidak membayar angsuran selama 2 angsuran berturut-turut. 

Sebelum melakukan eksekusi perusahaan melakukan somasi 1, somasi 2, 

dan somasi 3 kepada Debitur, apabila Debitur tetap tidak ada itikad baik 

untuk memenuhi kewajibannya maka pelaksanaan eksekusi harus 

dilaksanakan oleh Kreditur.  

  Perusahaan Trihamas Finance Kota Semarang mengungkapkan 

bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia tentu akan berjalan apabila 

Debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Denhendrik Jimmy F.R., selaku 

Kepala Remedial & Litigasi Trihamas Finance Kota Semarang 

mengungkapkan alasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia  

 “Eksekusi jaminan fidusia akan berjalan karena adanya wanprestasi 
dari pihak nasabah (Debitur) itu sendiri. Nasabah (Debitur) dianggap 
telah melakukan wanprestasi apabila selama 2 bulan angsurannya 
tidak dibayar.” 42  

 
    Kronologi kejadiannya terjadi pada tahun 2018. Saat terdapat 

keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur yang 

                                                
42	Wawancara langsung dengan Denhendrik Jimmy F.R. selaku Kepala Remedial & Litigasi 

Trihamas Finance Semarang Pada tanggal 6 Maret 2020.	



 

	 51	

bersangkutan, pihak Perusahaan Trihamas Finance Kota Semarang 

melakukan somasi terlebih dahulu, setelah somasi 1 sampai somasi 3 

Debitur tetap tidak datang menghadap Kreditur.  Lalu Kreditur melakukan 

kunjungan ke Debitur untuk melakukan penagihan. Saat bertemu dengan 

Debitur, Debitur memberi informasi kalau posisi objek jaminan fidusia 

yang berupa kendaraan roda empat merk Izuzu tersebut telah dialihkan 

kepada pihak ketiga, sehingga Kreditur tidak dapat melakukan penagihan 

angsuran ke Debitur. Debitur memindah tangankan atau mengalihkan 

objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk Izuzu karena 

menurunnya kegiatan usaha katering yang dijalaninya yang 

mengakibatkan Debitur tidak mampu melunasi angsuran.  

   Lalu atas informasi yang telah diberitahukan oleh Debitur pihak 

Kreditur mengunjungi pihak ketiga untuk menarik objek jaminan fidusia 

tersebut, awalnya pihak ketiga enggan untuk dieksekusi karena Debitur 

telah memberikan kendaraan roda empat tersebut kepada pihak ketiga dan 

telah memberikan uang kepada Debitur, Lalu Kreditur melaksanakan titel 

eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian dan akhirnya pihak 

ketiga menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur.   

  Pada kasus di Multindo Auto Finance Semarang terjadi hal yang 

sama seperti kasus di Astra Credit Company dan Trihamas Finance, 

diungkapkan pula alasan eksekusi jaminan fidusia yaitu:  

 “Sartono selaku Litigasi Multindo Auto Finance Kota Semarang 
mengungkapkan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia akan 
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terjadi karena nasabah atau Debitur telah melakukan wanprestasi, 
dimana wanprestasi tersebut berawal dari perjanjian.” 43 

 
        Pada Multindo Auto Finance kasusnya terjadi pada tahun 2017, saat 

terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur 

yang bersangkutan, Pihak Perusahaan Multindo Auto Finance Semarang 

melakukan somasi terlebih dahulu, namun Debitur tetap tidak datang. Lalu 

Kreditur melakukan kunjungan ke Debitur untuk melakukan penagihan. 

Saat bertemu dengan Debitur, Debitur menginformasikan kalau posisi 

objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda empat merk Mitsubishi 

tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga dan bukan tanggung 

jawabnya untuk menyelesaikan angsuran. Pihak Debitur mengalihkan 

objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk Mitsubushi 

dengan alasan Debitur sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran. 

 Debitur melakukan pengalihan barang jaminan fidusia berupa 

kendaraan roda empat merk Mitsubishi tersebut tanpa melalui persetujuan 

terlebih dahulu dengan pihak Kreditur atau tanpa sepengetahuan pihak 

Kreditur. Lalu Kreditur melakukan upaya paksa atau melaksanakan 

eksekusi titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia kepada 

pihak ketiga, akhirnya pihak ketiga menyerahkan objek jaminan fidusia 

kepada Kreditur meskipun awalnya enggan untuk dieksekusi karena telah 

mengeluarkan uang untuk Debitur. Penyelesaian mengenai kerugian yang 

dialami oleh pihak ketiga diselesaikan oleh Debitur tanpa melibatkan 

                                                
43	Wawancara langsung dengan Sartono selaku Litigasi Multindo Auto Finance Semarang 

Pada tanggal 10 Maret 2020. 
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pihak Kreditur karena Kreditur tidak bertanggungjawab atas kerugian 

yang dialami oleh pihak ketiga.  

  Eksekusi terhadap objek jaminan akan dilakukan manakala Debitur 

wanprestasi, dari ketiga perusahaan tersebut alasan yang dipakai sebagai 

dasar untuk melakukan eksekusi adalah karena terjadinya wanprestasi oleh 

Debitur. hal ini juga tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Astra Credit Companies 

Semarang dengan Debitur, pada Pasal 14 huruf a dan Pasal 16 huruf m 

bahwa: 

    Pasal 14 huruf a: 
 Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya    

Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi       
seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus 
menyerahkan objek pembiayaan dan/atau jaminan kepada Kreditur 
tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur 
atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih 
persitiwa sebagai berikut: 

    a. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-    
 angurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau  
 Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau  
 perjanjian lainnya antara Debitur dan Kreditur. 

 
 Pasal 16 huruf m:  

 Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan 
perjanjian ini, dan Debitur tidak melakukan penyerahan objek 
jaminan secara sukarela, maka Kreditur akan melakukan proses 
eksekusi atas objek jaminan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang dilaksanakan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, sehingga 
Kreditur berhak dan dengan ini Debitur memberi kuasa dengan hak 
substitusi kepada Kreditur untuk melakukan tindakan lain yang 
diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan objek 
jaminan di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun objek jaminan 
tersebut berada, dan melalui pihak yang ditunjuk oleh Debitur atau 
Kreditur untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan 
atau dengan perantara pihak lain objek jaminan tersebut dengan harga 
pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap 
baik oleh Kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan 
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fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada 
Kreditur untuk menyelesaikan kewajiban Debitur. 

 
 Perjanjian yang dibuat oleh Trihamas Finance Semarang dengan Debitur, 

pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a bahwa: 

  (1) Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur secara sekaligus 
dan mengakhiri perjanjian ini secara tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu oleh Kreditur kepada Debitur, apabila: 

 a. Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua)  
    angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah      
    satu kewajibannya dalam perjanjian ini.  

 
  (2) Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka:  

  a. Tanpa melalui penetapan atau putusan pengadilan terlebih   
dahulu Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak 
substitusi oleh Debitur untuk mengambil di manapun dan di 
tempat siapapun kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan 
meminta bantuan dari  pihak berwajib, untuk selanjutnya 
menjual dimuka umum atau secara langsung atau dengan 
perantara pihak lain sesuai dengan harga pasar yang wajar 
menurut Kreditur. 

  
 Sama halnya dengan perjanjian yang dibuat oleh Multindo Auto Finance 

Semarang dengan Debitur, pada Pasal 5 huruf c ayat (1) dan (2) dan Pasal 

7 huruf a bahwa: 

         Pasal 5 huruf c ayat (1) dan (2):  
         c. Bahwa kedua belah pihak menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:  

              (1) Jika Pihak Kedua melakukan cidera janji maka dalam rangka 
melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak 
Kedua wajib menyerahkan benda jaminan kepada Pihak 
Pertama untuk dijual dan melunasi hutang yang ada di Pihak 
Pertama; 

(2)  Pihak Pertama dapat mengambil benda jaminan di manapun 
benda jaminan tersebut berada.  

  
 Pasal 7 huruf a:  
 Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran Pihak 

Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini tanpa 
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pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak 
Kedua, apabila: 

 a. Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga     
 puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo sesuai dengan 
 ketentuan jatuh tempo atau tidak memenuhi salah satu kewajiban 
 menurut perjanjian ini.  

 
          Dari ketentuan-ketentuan diatas tersebut, pelaksanaan eksekusi 

dilakukan dengan syarat-syarat untuk melakukan eksekusi telah terpenuhi 

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan perjanjian yang diatur 

oleh para pihak. Dari aspek hukum wanprestasi disebabkan oleh dua hal 1. 

Karena kesalahan debitur yang disengaja maupun disebabkan oleh 

kelalaian, 2. Karena keadaan memaksa. Wujud wanprestasi itu sendiri 

dibedakan atas tiga antara lain: 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama 

sekali, 2. Debitur memenuhi prestasi akan tetapi tidak baik atau keliru, dan 

3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.  

C. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia  

     1. Astra Credit Companies (ACC) Semarang  

       Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur tentu tidak 

selalu berjalan lancar terkadang terdapat beberapa hambatan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi 

Astra Credit Companies (ACC) mengungkapkan hambatan yang dialami 

oleh perusahaan 

“hambatan yang dialami oleh perusahaan ACC dalam pelaksanaan   
eksekusi jaminan fidusia bermacam-macam salah satunya objek atau 
barang jaminan fidusia telah berpindah tangan dan tanpa persetujuan 
tertulis dari Astra Credit Companies (ACC).” 44 

                                                
44	Wawancara langsung dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit Companies 

Pada tanggal 14 November 2019.	
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 Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal hambatan-hambatan tersebut 

yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu:   

 a. Posisi objek jaminan fidusia berada di pihak ketiga atau sudah berpindah 

tangan atau dialihkan  

  Terdapat kasus yang dialami Astra Credit mengenai barang jaminan 

fidusia yang telah berpindah tangan. Kronologi terjadinya wanprestasi 

yang dilakukan oleh Debitur yaitu terjadi pada tahun 2018, saat terdapat 

keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur yang 

bersangkutan, pihak Perusahaan Astra Credit melakukan somasi 

kepada Debitur untuk menagih angsuran yang belum dibayar. Setelah 

diberikan somasi 1 sampai somasi 3, pihak Debitur tetap tidak datang 

ke kantor Astra Credit Company. Lalu Kreditur melakukan kunjungan 

ke tempat kediaman Debitur untuk melakukan penagihan. Saat bertemu 

dengan Debitur, Debitur menginformasikan kalau posisi objek jaminan 

fidusia yang berupa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 

tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga yang melakukan 

pelunasan angsuran ialak pihak ketiga. Debitur melakukan tindakan 

tersebut dengan alasan usaha online yang dijalani Debitur mengalami 

penurunan sehingga tidak mampu lagi untuk mengangsur. Lalu pihak 

Kreditur mengunjungi pihak ketiga untuk menarik objek jaminan 

fidusia tersebut, awalnya pihak ketiga enggan untuk dieksekusi karena 

Debitur telah memberikan kendaraan roda empat tersebut kepada pihak 
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ketiga dan telah mengeluarkan uang untuk Debitur. Lalu Kreditur 

melaksanakan titel eksekutorial dengan pendampingan pihak 

kepolisian dan akhirnya pihak ketiga menyerahkan objek jaminan 

fidusia tersebut kepada Kreditur. Debitur melakukan pengalihan barang 

jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 

tersebut tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dengan pihak 

Kreditur atau tanpa sepengetahuan pihak Kreditur.  

  b. Debitur tidak menerima proses eksekusi  

   “Berdasarkan hasil wawancara dengan Daniel Sitanggang selaku 

Litigasi Astra Credit Companies, Debitur membuat laporan pengaduan 

di kepolisian dengan alasan telah terjadi perampasan atau pencurian” 45 

Laporan pengaduan dilakukan karena objek jaminan fidusia tersebut 

menurut Debitur merupakan miliknya bukan milik Kreditur sebagai 

penerima fidusia sehingga ketika pihak Kreditur melakukan eksekusi di 

lapangan, pihak Debitur langsung melaporkannya ke kepolisian. 

Debitur membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian pada saat 

Kreditur hendak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang masih 

berada ditangan Debitur. Pihak Kreditur tentu bertindak dengan 

memberi informasi kepada Penyelidik bahwa Kreditur sudah diberikan 

surat kuasa oleh Debitur apabila terjadi wanprestasi objek jaminan 

fidusia tersebut dapat dieksekusi serta Kreditur memberikan bukti 

                                                
45	Wawancara langsung dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit Companies 

Pada tanggal 14 November 2019.	
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berupa sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Setelah diberikannya beberapa bukti tersebut oleh Kreditur, pihak 

kepolisian melakukan mediasi antara Kreditur dan Debitur untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

        c. Objek jaminan fidusia diganti nomor polisinya (Identitas dimanipulasi) 

  Debitur dengan sengaja mengganti plat atau nomor polisi pada 

kendaraan bermotor dengan tujuan pihak Kreditur tidak mengetahui 

keberadaan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga Debitur masih 

dengan bebas menggunakan barang jaminan fidusia untuk kegiatan 

sehari-harinya.  

       d. Objek jaminan fidusia tidak ditemukan 

  Pihak kreditur tidak dapat menemukan barang jaminan fidusia yang 

ternyata disembunyikan oleh pihak debitur. Debitur menyembunyikan 

barang jaminan fidusia tersebut dengan tujuan agar pihak kreditur tidak 

dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut. Sehingga barang jaminan 

tersebut masih dapat digunakan oleh debitur selaku pemberi fidusia.  

     2. Trihamas Finance Semarang  

     Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur tentu tidak 

selalu berjalan lancar terkadang terdapat beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan eksekusi terutama eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Denhendrik Jimmy F.R., selaku Kepala 

Remedial & Litigasi Trihamas Finance Kota Semarang mengungkapkan 
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hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia  

 
“Hambatan yang paling sering terjadi pada Trihamas Finance yaitu 

nasabah atau debitur ada namun unit atau objek jaminan fidusia tidak 
ada seperti objek jaminan fidusia dipindah tangankan, meskipun 
terdapat hambatan yang lainnya namun Trihamas Finance paling 
sering dihadapkan dengan objek jaminan yang dipindah 
tangankan.”46 

 
Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal hambatan-hambatan tersebut 

yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Trihamas 

Finance yaitu: 

a. Objek dipindah tangankan atau dialihkan  

       Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya penurunan ekonomi 

yang dialami pemberi fidusia selaku Debitur. Pada kasus ini 

Kronologi kejadiannya terjadi pada tahun 2018. Saat terdapat 

keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur yang 

bersangkutan, pihak Perusahaan Trihamas Finance Kota Semarang 

melakukan somasi terlebih dahulu, setelah somasi 1 sampai somasi 3 

Debitur tetap tidak datang menghadap Kreditur. Lalu Kreditur 

melakukan kunjungan ke Debitur untuk melakukan penagihan. Saat 

bertemu dengan Debitur, Debitur memberi informasi kalau posisi 

objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda empat merk Izuzu 

tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga Kreditur tidak 

                                                
46	Wawancara langsung dengan Denhendrik Jimmy F.R. selaku Kepala Remedial & Litigasi 

Trihamas Finance Semarang Pada tanggal 6 Maret 2020. 
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dapat melakukan penagihan angsuran ke Debitur. Debitur memindah 

tangankan atau mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan 

roda empat merk Izuzu karena menurunya kegiatan usaha katering 

yang dijalaninya yang mengakibatkan tidak mampu melunasi 

angsuran. Lalu atas informasi yang telah diberitahukan oleh Debitur 

pihak Kreditur mengunjungi pihak ketiga untuk menarik objek 

jaminan fidusia tersebut, awalnya pihak ketiga enggan untuk 

dieksekusi karena Debitur telah memberikan kendaraan roda empat 

tersebut kepada pihak ketiga dan telah memberikan uang kepada 

Debitur, Lalu Kreditur melaksanakan titel eksekutorial dengan 

pendampingan pihak kepolisian dan akhirnya pihak ketiga 

menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur.   

b. Sengaja “dihilangkan” Objek Jaminan Fidusia atau disembunyikan 

    Objek jaminan fidusia dengan “sengaja dihilangkan” oleh pemberi 

fidusia (debitur) yaitu Debitur secara sadar “menghilangkan” atau 

menyembunyikan untuk mengelabuhi Kreditur karena dari awal 

sudah mempunyai niat yang tidak baik (beritikad buruk) dan sudah 

mempersiapkan rencana tersebut. Kesengajaan yang dilakukan oleh 

Debitur tentu sangat merugikan pihak Kreditur yang telah 

memberikan kepercayaannya untuk menjaga barang jaminan fidusia 

dengan baik hingga lunasnya angsuran.  
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c. Objek Jaminan Fidusia ditahan karena kasus hukum 

    Objek jaminan fidusia diamankan oleh pihak kepolisian karena 

tersangkut kasus hukum pidana seperti illegal logging atau 

pembalakan liar secara tidak sah. Penahanan terhadap objek jaminan 

fidusia terjadi karena objek tersebut digunakan oleh Debitur untuk 

melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, 

sehingga ditahan oleh aparat kepolisian sebagai alat bukti pada kasus 

hukum. Tentu hal tersebut menghambat proses dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia.  

3. Multindo Auto Finance Semarang  

       Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Multindo Auto 

Finance terdapat kesamaan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia seperti yang dialami oleh Astra Credit Company dan 

Trihamas Finance Semarang. Berikut beberapa hambatan yang dialami 

oleh perusahaan Multindo:  

a. Objek berpindah tangan atau dialihkan  

   Kronologi kasusnya terjadi pada tahun 2017, saat terdapat 

keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur yang 

bersangkutan, pihak Perusahaan Multindo Auto Finance Semarang 

melakukan somasi terlebih dahulu, namun Debitur tetap tidak datang. 

Lalu Kreditur melakukan kunjungan ke Debitur untuk melakukan 

penagihan. Saat bertemu dengan Debitur, Debitur menginformasikan 

kalau posisi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda empat 
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merk Mitsubishi tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga dan 

bukan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan angsuran. Pihak 

Debitur mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 

empat merk Mitsubushi dengan alasan Debitur sudah tidak sanggup 

untuk membayar angsuran. Debitur melakukan pengalihan barang 

jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk Mitsubishi 

tersebut tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dengan pihak 

Kreditur atau tanpa sepengetahuan pihak Kreditur. Lalu Kreditur 

melakukan upaya paksa atau melaksanakan eksekusi titel eksekutorial 

yang terdapat dalam sertifikat fidusia kepada pihak ketiga, akhirnya 

pihak ketiga menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur 

meskipun awalnya enggan untuk dieksekusi karena telah 

mengeluarkan uang untuk Debitur. Penyelesaian mengenai kerugian 

yang dialami oleh pihak ketiga diselesaikan oleh Debitur tanpa 

melibatkan pihak Kreditur karena Kreditur tidak bertanggungjawab 

atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.  

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait titel eksekutorial  

        “Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait eksekusi titel 

eksekutorial, pemahaman masyarakat bahwa eksekusi harus 

dilakukan melalui pengadilan.”47  Kurangnya pemahaman masyarakat 

tersebut tentu menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

                                                
47	Wawancara langsung dengan Sartono selaku Litigasi Multindo Auto Finance Semarang 

Pada tanggal 10 Maret 2020. 
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yang dilakukan oleh perusahaan selaku pihak kreditur karena 

masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan eksekusi hanya sah bila 

dilakukan melalui pengadilan. Sebelum menandatangani perjanjian 

seharusnya Debitur paham mengenai isi perjanjian tersebut sehingga 

tidak ada alasan kurangnya pemahaman untuk menuntut Kreditur.  

c. Perlawanan oleh Debitur  

    Pihak debitur menolak untuk dieksekusi, padahal angsuran 

miliknya telah jatuh tempo dan sudah memegang perjanjian 

pembiayaan yang telah disetujui oleh pihak debitur. Namun pihak 

debitur tetap menolak dan menganggap bahwa barang jaminan fidusia 

merupakan miliknya.   

D. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

   1. Astra Credit Companies (ACC) Semarang 

           Guna menyelesaikan suatu permasalahan tentu diperlukan suatu 

upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang 

dilakukan tentu berbeda-beda antara Kreditur satu dengan yang lainnya 

untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit 

Companies (ACC) Semarang upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

yaitu: 

 “Kami meminta dengan baik-baik terlebih dahulu kepada Debitur 
untuk menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut, apabila tidak 
berhasil. Maka perusahaan melakukan eksekusi dengan bantuan 
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kepolisian atas tindakan yang dilakukan oleh Debitur, karena 
waktunya lebih singkat daripada melalui pengadilan.” 48 

 
 Apabila Kreditur telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan 

dengan pihak Debitur namun Debitur tetap tidak menyerahkan barang 

jaminan fidusia dan tidak dapat bekerjasama dalam pelaksanaan 

eksekusi, maka pihak Kreditur akan meminta pendampingan kepada 

kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh penerima fasilitas 

(Debitur).  

       Upaya eksekusi dengan pendampingan pihak kepolisian dianggap 

lebih cepat prosesnya, sehingga upaya tersebut yang paling efektif 

dilakukan oleh Astra Credit Companies Semarang. Astra Credit 

Companies Semarang saat ini belum sampai ke tahap gugatan ke 

pengadilan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan 

oleh Debiturnya karena tahapan di pengadilan membutuhkan proses dan 

waktu yang lama, sehingga kurang efektif. Selama ini upaya yang 

dilakukan berupa pelaksanaan titel eksekutorial dengan pendampingan 

oleh pihak kepolisian agar mempermudah perusahaan memperoleh 

barang jaminan miliknya tanpa waktu dan proses yang lama, karena 

dalam hal ini pihak perusahaan merasa dirugikan oleh tindakan Debitur 

selaku Pemberi Fidusia. 

                                                
48	Wawancara langsung dengan Daniel Sitanggang selaku Litigasi Astra Credit Companies 

Pada tanggal 14 November 2019. 
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2. Trihamas Finance Semarang  

  Upaya yang dilakukan oleh Trihamas Finance Kota Semarang tidak 

jauh berbeda dengan Astra Credit Companies dan Multindo Auto 

Finance untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Berikut 

pengamatan di lapangan, Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Denhendrik Jimmy F.R. selaku Kepala Remedial & Litigasi Trihamas 

Finance Kota Semarang  

     “Apabila terdapat nasabah (Debitur) namun unit tidak ada maka 
upaya yang dilakukan oleh Trihamas Finance Semarang yaitu 
melaporkannya ke kepolisian setempat. Namun apabila unit ada dan 
nasabah (Debitur) ada, maka dalam pelaksanaan eksekusinya 
Trihamas Finance melaksanakan titel eksekutorial dengan 
didampingi oleh kepolisian.” 49 

 
  Upaya yang dilakukan oleh Trihamas Finance Semarang untuk 

menyelesaikan hambatan yang terjadi yaitu pertama penyelesaian 

dilakukan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka pelaksanaan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia dengan didampingi 

kepolisian setempat. Hal ini dikarenakan Trihamas Finance Semarang 

pernah melakukan permohonan ke pengadilan dengan bantuan juru sita 

untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia namun hal tersebut tidak 

berjalan dengan baik dikarenakan prosesnya yang lama, sehingga 

Trihamas Finance Semarang lebih memilih upaya titel eksekutorial 

dengan didampingi kepolisian yang lebih cepat dan efektif prosesnya 

dibandingkan dengan pengadilan. 

                                                
49	Wawancara langsung dengan Denhendrik Jimmy F.R selaku Kepala Remedial & Litigasi 

Trihamas Finance Semarang Pada tanggal 6 Maret 2020.	
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3. Multindo Auto Finance Semarang  

       Upaya yang dilakukan oleh Multindo Auto Finance Kota Semarang 

tidak jauh berbeda dengan Astra Credit Companies dan Trihamas 

Finance Kota Semarang untuk memecahkan suatu masalah yang mereka 

hadapi.  

        Terkait hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

perusahaan Multindo Auto Finance melakukan penyelesaian secara 

kekeluargaan, apabila tidak berjalan, melakukan upaya hukum. 

Sebelumnya pernah melakukan upaya gugatan perdata yang diselesaikan 

dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana (gugatan sederhana) ke 

pengadilan setempat karena pihak Debitur telah melakukan wanprestasi. 

Namun penyelesaian melalui gugatan sederhana tersebut membutuhkan 

waktu sampai 25 hari sejak hari sidang pertama yang membutuhkan 

waktu cukup lama, sehingga kurang efektif. Maka langkah berikutnya 

upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pelaksanaan titel 

eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian karena lebih cepat 

daripada proses di pengadilan yang membutuhkan waktu lebih lama.  

II. Pembahasan  

 A. Alasan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Astra Credit 

Companies (ACC) Kota Semarang, Trihamas Finance Kota 

Semarang dan Multindo Auto Finance Kota Semarang 

         Eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat terjadi karena adanya 

wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Berdasarkan Pasal 15 ayat 
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(3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

apabila Debitur wanprestasi maka Penerima Fidusia mempunyai hak 

untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas 

kekuasaannya sendiri. “Wanprestasi” merupakan hal penting yang 

mejadikan alasan untuk pelaksanaan eksekusi.  

         Pada perjanjian fidusia yg dilakukan ketiga perusahaan itu, ada 

kesamaan alasan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan yaitu 

wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Atas dasar itu pula ketiga 

perusahaan tersebut melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan. 

Dari aspek hukum, wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur akan 

memberikan hak bagi Kreditur untuk melakukan beberapa tuntutan 

hukum (akibat hukum Debitur bagi yang melakukan wanprestasi) 

yaitu: 

1. Debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian yang telah 

dialami oleh Kreditur (diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata); 

 2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari salah satu 

  pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkan atau 

  memutus perjanjan melalui hakim (diatur dalam Pasal 1266       

  KUHPerdata); 

 3. Resiko beralih kepada Debitur sejak saat terjadi wanprestasi (diatur 

 dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata) ketentuan ini hanya berlaku 

 bagi perikatan untuk memberikan sesuatu; 
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 4. Membayar biaya perkara yang diperkarakan di muka hakim (diatur 

 dalam Pasal 181 ayat 1 HIR); 

 5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan   

  perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (diatur  

  dalam Pasal 1267 KUHPerdata).  

        Dari akibat-akibat hukum diatas, Kreditur dapat memilih diantara 

beberapa kemungkinan tuntutan terhadap Debitur yaitu dapat 

menuntut pemenuhan perikatan; atau pemenuhan perikatan yang 

disertai dengan ganti kerugian; atau hanya menuntut ganti kerugian; 

atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim; atau pembatalan 

perjanjian disertai dengan ganti kerugian.  

       Dari kasus yang dialami oleh ketiga perusahaan yaitu Astra 

Credit Companies Semarang, Trihamas Finance Semarang, Multindo 

Auto Finance tuntuntan hukum yang mereka lakukan kepada Debitur 

yang melakukan wanprestasi yaitu memenuhi perjanjian jika masih 

dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti 

kerugian.   

        Keadaan cidera janji dengan mudah dapat dilihat apabila Debitur 

terlambat melunasi pembayarannya yang semestinya dilakukan tepat 

waktu. Ketentuan tersebut telah diatur pula didalam perjanjian 

pembiayaan yang dibuat oleh Astra Credit Companies yaitu pada 

Pasal 9 mengatur bahwa Debitur wajib membayar angsuran secara 

tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan 
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perjanjian dan Debitur tidak dapat menggunakan alasan apapun juga 

untuk menunda pembayaran angsuran. Pada Pasal 14 huruf a dalam 

perjanjian yang dibuat oleh Astra Credit Companies mengatur 

mengenai wanprestasi bahwa: 

       Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh 
karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban 
untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika 
dan sekaligus menyerahkan objek pembiayaan dan/atau jaminan 
kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau 
tagihan dari Kreditur atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi 
salah satu atau lebih persitiwa sebagai berikut: 

       a. Debitur lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran- 
angurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo 
atau Debitur melalaikan kewajibannya berdasarkan 
perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara Debitur dan 
Kreditur. 

 
 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi yang 

dilakukan oleh Debitur “memberikan ruang” bagi Kreditur (Astra 

Credit Companies) untuk melakukan eksekusi terhadap objek 

jaminan.  

 Demikian pula halnya yang terjadi pada Trihamas Finance yang 

dalam perjanjian pembiayaannya mengatur pula mengenai keadaan 

cidera janji. Dan hak Kreditur melakukan eksekusi hal tersebut diatur 

dalam Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a yang mengatur hak Kreditur atas 

pelunasan seluruh hutang Debitur dan mengakhiri perjanjian bahwa: 

         (1) Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur secara 
sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini secara tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kreditur kepada 
Debitur, apabila: 

    a. Debitur lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 
      (dua)  angsuran dan/atau tidak melaksanakan (memenuhi) 
      salah satu kewajibannya dalam perjanjian ini.  
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        Jadi, Trihamas Finance melakukan eksekusi terhadap objek 

jaminan atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Terkait 

dengan alasan hukum Kreditur melakukan eksekusi sesuai dengan 

yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 antara para pihak tersebut diatas. 

Disamping itu juga didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia 

Pasal 29 mengenai eksekusi jaminan fidusia. 

       Pada Multindo Auto Finance perihal eksekusi terhadap barang 

jaminan juga dilatarbelakangi oleh wanprestasi yang dilakukan oleh 

Debitur, mengenai keadaan ini oleh para pihak diatur dalam perjanjian 

pembiayaan dalam Pasal 7 huruf a bahwa: 

 Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran 
Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak 
Kedua, apabila: 

 a. Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 
 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo 
 sesuai dengan ketentuan jatuh tempo atau tidak memenuhi 
 salah satu kewajiban menurut perjanjian ini.  

 
        Dari beberapa ketentuan tersebut diatas dan wanprestasi yang 

 dilakukan oleh Debitur memberikan hak kepada Kreditur untuk 

 melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, hal ini sejalan dengan 

 apa yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan 

 Fidusia. Dalam hal ini apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera 

 janji (wanprestasi) eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat 

 dilaksanakan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) 

 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu 
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 dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang 

 menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia 

 sendiri melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan 

 berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Ketentuan 

 itulah yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya eksekusi jaminan 

 fidusia.  

      Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh ketiga perusahaan 

tersebut (Kreditur) ialah pelaksanaan titel eksekutorial yang memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan 

eksekusi itu juga disebabkan karena adanya kerugian yang dialami 

oleh Kreditur karena wanprestasi terhadap perjanjian yang telah 

disepakati, sehingga untuk menekan terjadinya kerugian yang lebih 

besar maka pelaksanaan titel eksekutorial dianggap sebagai pilihan 

yang tepat untuk menyelesaikan persoalan.  

       Berdasarkan permasalahan yang ada pada ketiga perusahaan yaitu 

yaitu Astra Credit Companies Semarang, Trihamas Finance 

Semarang, Multindo Auto Finance dapat diketahui bahwa wujud 

wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur mempunyai kesamaan yaitu 

Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu seperti Debitur 

membayar angsuran yang merupakan kewajibannya namun terlambat 

waktu pembayarannya dan/atau Debitur tidak memenuhi sama sekali 

prestasinya seperti tidak membayar angsuran sama sekali sesuai yang 

ada dalam perjanjian.  
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       Dari kasus yang dijumpai oleh ketiga perusahaan tersebut, 

tuntuntan hukum yang mereka lakukan kepada Debitur yang 

melakukan wanprestasi yaitu memenuhi perjanjian jika masih dapat 

dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian 

yang artinya yaitu ketika Debitur wanprestasi, Kreditur tetap berhak 

atas pelunasan seluruh hutang Debitur yang dilakukan dengan 

penjualan objek jaminan oleh Kreditur dan apabila hasil penjualan 

tidak cukup atau kurang untuk melunasi kewajiban Debitur maka 

Debitur tetap wajib membayar kekurangannya tersebut.  

B. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

 1. Astra Credit Companies (ACC) Semarang   

        Dapat dilihat sebelumnya pada hasil penelitian bahwa Astra 

Credit Companies mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia di lapangan. Dibawah ini akan diuraikan 

beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan fidusia yaitu:   

 a. Posisi objek jaminan fidusia berada di pihak ketiga atau sudah    

  berpindah tangan atau dialihkan 

       Mengenai objek yang berpindah tangan telah diatur dalam 

perjanjian pembiayaan pada Pasal 14 huruf f yang berbunyi: 

 Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh 
karenanya    Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban 
untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika 
dan sekaligus menyerahkan objek pembiayaan dan/atau 
jaminan kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, 
teguran atau tagihan dari Kreditur atau juru sita pengadilan, 
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dalam hal terjadi salah satu atau lebih persitiwa sebagai 
berikut: 

 f. Objek jaminan dipindah tangankan atau dijaminkan kepada    
 pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat           
 persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur. 

 
      Maksud cidera janji atau wanprestasi dari klausul tersebut yaitu 

tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam 

perikatan yang timbul karena perjanjian. Tidak dipenuhinya 

kewajiban dalam klausul tersebut yaitu karena kesalahan Debitur 

yang karena kesengajaan telah memindah tangankan objek jaminan 

fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis 

terlebih dahulu dari kreditur. Hal ini Diatur pula pada Pasal 16 

huruf g yang berbunyi:  

g. Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan  
  fidusia     atas objek jaminan Debitur dengan alasan apapun 
 dilarang untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak 
 ketiga dengan cara apapun seperti meminjamkan, 
 menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan 
 atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan fidusia 
 kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
 Kreditur. 

 
        Tindakan pengalihan kepada pihak ketiga tersebut telah 

melanggar perjanjian dan melanggar Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ancaman pidana 

pada Pasal 36 menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.  
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        Debitur yang telah melanggar tersebut tentu tidak memenuhi 

kewajibannya sehingga terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap 

objek jaminan. Hal ini tercantum Pasal 16 huruf m berbunyi: 

 m. Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya     
    berdasarkan perjanjian ini, dan Debitur tidak melakukan      
    penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka Kreditur 
    akan melakukan proses eksekusi atas objek jaminan sesuai 
    peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan tanpa    
    melalui pengadilan terlebih dahulu, sehingga Kreditur      
    berhak dan dengan ini Debitur memberi kuasa dengan hak 
   substitusi kepada Kreditur untuk melakukan tindakan lain  
   yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima    
   penyerahan objek jaminan di manapun, kapanpun dan di     
   tempat siapapun objek jaminan tersebut berada, dan     
   melalui pihak yang ditunjuk oleh Debitur atau Kreditur     
   untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan   
   atau dengan perantara pihak lain objek jaminan tersebut  
   dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan     
   ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dalam rangka     
   pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas    
   pelelangan tersebut akan diserahkan kepada Kreditur untuk 
   menyelesaikan kewajiban Debitur. 

 
 Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa tindakan 

memindah tangankan atau mengalihan objek jaminan fidusia 

merupakan tindakan yang telah melanggar perjanjian dan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga 

memberikan hak kepada Kreditur untuk melakukan eksekusi 

terhadap barang jaminan. 

              b. Debitur tidak menerima proses eksekusi 

      Tindakan Debitur yang tidak menerima proses eksekusi 

jaminan fidusia merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. 

Karena dalam perjanjian pembiayaan telah diatur pada Pasal 17 
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yang menyatakan bahwa Debitur terbukti wanprestasi 

mengakibatkan Kreditur melakukan penarikan objek jaminan, 

maka Debitur dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan 

tuntutan bentuk apapun kepada Kreditur. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 

mengatur bahwa Debitur selaku pemberi fidusia wajib 

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.  

 c. Objek jaminan fidusia diganti nomor polisinya (Identitas 

 dimanipulasi)  

       Tindakan dengan mengganti nomor polisi pada objek jaminan 

fidusia dengan tujuan agar pihak Kreditur tidak mengetahui 

keberadaan objek jaminan tersebut diancam pidana sesuai Pasal 35 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan 

sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara 

apapun memberikan keterangan secara menyesatkan akan dipidana 

penjara dan denda.  

 d. Objek jaminan fidusia tidak ditemukan  

        Tindakan Debitur yang sengaja menyembunyikan atau 

menghilangkan objek jaminan sehingga tidak ditemukan, diancam 

pidana sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 dan Pasal 36 
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menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, 

mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan 

keterangan secara menyesatkan serta Pemberi Fidusia yang 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.  

            2. Trihamas Finance Semarang  

       Dapat dilihat sebelumnya pada hasil penelitian bahwa Trihamas 

Finance Kota Semarang mengalami beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan. Dibawah ini akan 

diuraikan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu:   

 a. Objek dipindah tangankan atau dialihkan  

       Pada saat melakukan perjanjian dengan Kreditur seharusnya 

Debitur memahami isi dari klausul-klausul dalam perjanjian agar 

tidak terjadi permasalahan, dapat dilihat pada perjanjian 

pembiayaan antara Debitur dengan perusahaan Trihamas Finance 

Semarang telah diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf d yang berbunyi:  

 (1)  Kreditur berhak menagih seluruh hutang Debitur secara 
  sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini secara tanpa  
     pemberitahuan terlebih dahulu oleh Kreditur kepada  
     Debitur, apabila:  

 d. Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur kendaraan 
 tersebut oleh Debitur dipindahtangankan dan 
 dikuasai atau dijaminkan kepada pihak ketiga.  

 



 

	 77	

  Pada kasus yang dialami oleh Trihamas Finance Semarang, 

pihak Debitur telah melanggar ketentuan diatas, karena objek 

jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat dipindahtangankan 

atau dialihkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Kreditur. Hal tersebut diancam pidana sesuai Pasal 36 dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

Pasal 36 menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, 

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 

Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.  

 Hal ini tercantum pula pada Pasal 6 ayat (2) huruf a berbunyi: 

 (2) Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka:  
       a. Tanpa melalui penetapan atau putusan pengadilan  

 terlebih dahulu Kreditur berhak dan dengan ini diberi 
 kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk 
 mengambil di manapun dan di tempat siapapun 
 kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan 
 meminta bantuan dari pihak berwajib, untuk 
 selanjutnya menjual dimuka umum atau secara 
 langsung atau dengan perantara pihak lain sesuai 
 dengan harga pasar yang wajar menurut Kreditur. 

 
       Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut sudah jelas bahwa 

tindakan memindah tangankan atau mengalihkan objek jaminan 

fidusia merupakan tindakan yang telah melanggar perjanjian dan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

sehingga memberikan hak kepada Kreditur untuk melakukan 

eksekusi terhadap barang jaminan.  

  



 

	 78	

 b. Sengaja “dihilangkan” objek jaminan fidusia atau disembunyikan  

       Barang jaminan fidusia dengan “sengaja dihilangkan” oleh 

Debitur yaitu Debitur dengan sadar “menghilangkan” atau 

menyembunyikan dikarenakan dari awal sudah mempunyai niat 

yang tidak baik dan sudah mempersiapkan kejadian tersebut. 

Tindakan Debitur yang sengaja menghilangkan objek jaminan 

tersebut diancam pidana sesuai Pasal 35 dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, 

mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan 

keterangan secara menyesatkan akan dipidana penjara dan denda. 

        Perlu dilihat bahwa alasan Debitur melakukan tindakan 

tersebut dikarenakan awalnya mengetahui bahwa dirinya tidak 

mampu untuk melakukan angsuran dengan jumlah yang cukup 

besar, namun Debitur membutuhkan objek jaminan fidusia tersebut 

untuk mendukung kegiatannya sehari-hari demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

         c. Objek jaminan ditahan karena kasus hukum  

      Tindakan Debitur tersebut telah diatur dalam perjanjian pada 

Pasal 6 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Kreditur berhak 

menagih seluruh hutang Debitur secara sekaligus dan mengakhiri 

perjanjian apabila Debitur terlibat dalam suatu perkara pidana. 

Maksud dari klausul tersebut menurut penulis yaitu meskipun 
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Debitur terlibat dalam kasus pidana tetap tidak menghapuskan hak 

Kreditur atas pelunasan seluruh hutang Debitur. Pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh Debitur mengakibatkan tertahannya 

objek jaminan fidusia sangatlah merugikan pihak Kreditur yang 

harus mengurus objeknya kepada pihak kepolisian. Pihak 

kepolisian menahan objek fidusia tersebut sebagai barang bukti 

yang mendukung perbuatan melanggar hukum. 

  3. Multindo Auto Finance Semarang  

       Dapat dilihat sebelumnya pada hasil penelitian bahwa Trihamas 

Finance Kota Semarang mengalami beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di lapangan. Dibawah ini akan 

diuraikan beberapa hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu:   

 a. Objek berpindah tangan atau dialihkan   

      Saat melakukan perjanjian dengan Kreditur seharusnya Debitur 

memahami isi dari klausul-klausul dalam perjanjian agar tidak 

terjadi permasalahan, dapat dilihat pada perjanjian pembiayaan 

antara Debitur dengan perusahaan Multindo Auto Finance 

Semarang telah diatur dalam Pasal 6 huruf b yang menyatakan 

pihak kedua berkewajiban untuk tidak menyewakan, 

meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan benda 

jaminan kepada pihak lain serta dalam Pasal 7 huruf h yang 

berbunyi:  
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 Pihak pertama berhak menagih seluruh kewajiban 
pembayaran pihak kedua secara sekaligus dan mengakhiri 
perjanjian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak 
pertama kepada pihak kedua apabila: 

       h. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak  
      pertama,  jaminan kendaraan tersebut dikuasai dengan     
      cara-cara meminjamkan, menyewakan, menjual, dan       
      menjaminkan kepada pihak ketiga.  

 
        Pada kasus yang dialami oleh Multindo Auto Finance 

Semarang, Debitur telah melanggar isi dari perjanjian tersebut 

karena sudah diatur dalam perjanjian sebelumnya dan disepakati 

oleh kedua belah pihak. Hal tersebut diancam pidana sesuai Pasal 

36 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Pasal 36 menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih 

dahulu dari Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.  

 Hal ini tercantum pula pada Pasal 5 huruf c ayat (1) dan (2) 

berbunyi: 

c. Bahwa kedua belah pihak menyatakan tunduk pada syarat-  
  syarat  dan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-     
 undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas 
pada:  

 (1) Jika Pihak Kedua melakukan cidera janji maka dalam  
      rangka melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak     
      Pertama, Pihak Kedua wajib menyerahkan benda jaminan 
      kepada Pihak Pertama untuk dijual dan melunasi hutang       
      yang ada di Pihak Pertama; 

 (2)  Pihak Pertama dapat mengambil benda jaminan di     
      manapun benda jaminan tersebut berada.  

 
        Dalam hal tersebut tentu kendaraan roda empat atau barang 

jaminan fidusia yang berpindah tangan atau dialihkan harus 
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melalui persetujuan terlebih dahulu dengan pihak Kreditur agar 

tidak ada kesalahpahaman dalam hal pelunasan angsuran, sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan- ketentuan 

tersebut sudah jelas bahwa tindakan memindah tangankan atau 

pengalihan objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang telah 

melanggar perjanjian dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia sehingga memberikan hak kepada 

Kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.  

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait titel eksekutorial 

       Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa titel 

eksekutorial tidaklah sah, pemahaman masyarakat bahwa eksekusi 

yang dilakukan melalui hanya sah melalui pengadilan. Sebelum 

menandatangani perjanjian seharusnya pihak Debitur paham 

mengenai isi perjanjian sehingga alasan kurang paham tidak dapat 

digunakan untuk menuntut Kreditur. Masyarakat harus melihat lagi 

pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, dalam Pasal 15 ayat 2 diatur bahwa sertifikat jaminan 

fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Maka dengan adanya peraturan itu, tentu pelaksanaan titel 

eksekutorial yang berada pada sertifikat jaminan fidusia sah 

pelaksanaannya.  
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c. Perlawanan oleh Debitur  

       Tindakan Debitur yang melawan proses eksekusi merupakan 

tindakan yang tidak patut dilakukan. Berdasarkan Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

mengatur bahwa Debitur selaku Pemberi Fidusia wajib 

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.  

C. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan 

yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia 

 1. Astra Credit Companies (ACC) Semarang 

       Upaya yang dilakukan oleh Astra Credit Companies di Semarang 

yaitu pertama penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan, apabila 

tidak berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya pelaksanaan 

titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian sesuai yang 

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2011 tentang 

pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Peraturan Kepala 

Kepolisian No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan 

fidusia, peraturan tersebut tidak bermaksud melibatkan kepolisian 

untuk melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, 

melainkan hanya sebatas melakukan pendampingan dalam 

pelaksanaan eksekusi fidusia secara aman, tertib, dan lancar.  

Perusahaan Astra Credit Semarang melakukan upaya titel 
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eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian karena adanya 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Debitur dianggap lebih cepat 

terselesaikan daripada melalui pengadilan yang harus menempuh 

proses yang lama. 

         Perlu untuk mencermati kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi fidusia, dalam 

pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan 

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Mahkamah 

Konstitusi menafsirkan apabila tidak adanya kesepakatan mengenai 

cidera janji yang diatur dalam perjanjian dan Debitur keberatan 

menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusianya, maka 

mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi dilakukan 

melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila kesepakatan mengenai cidera 

janji telah diatur dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak, 

dengan adanya ketentuan cidera janji tersebut Debitur mengetahui 

kapan dan dalam perbuatan apa mereka dinyatakan telah cidera janji. 

Dengan demikian, maka Kreditur dapat melaksanakan eksekusi 

dengan titel eksekutorial tanpa permohonan ke pengadilan dan 

Debitur harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia 

kepada Kreditur.  
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        Lalu apabila Debitur telah wanprestasi, akan tetapi enggan untuk 

secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia meskipun sudah 

dilakukan teguran oleh Kreditur, maka Kreditur dapat melakukan 

upaya pelaksanaan eksekusi dengan pendampingan kepolisian dan 

apabila masih diperlukan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. 

Jadi, secara yuridis pihak Kreditur masih dapat melakukan eksekusi 

fidusia dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia 

bila dalam perjanjian yang disepakati telah diatur mengenai keadaan 

wanprestasi Debitur dan apabila Debitur enggan dan melakukan 

perlawanan pada saat eksekusi maka Kreditur dapat meminta 

pendampingan kepada kepolisian, sedangkan melalui pengadilan 

merupakan upaya terakhir.  

        Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila Debitur 

wanprestasi maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

Kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dan 

Debitur yang menentukan telah terjadi wanprestasi. Apabila adanya 

cidera janji atau wanprestasi ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur 

yang seharusnya atas dasar kesepakatan dari Debitur dengan Kreditur 

yang diatur dalam perjanjian, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
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tersebut dapat dimaknai melanggar ketentuan karena terjadi kerugian 

yang dialami oleh Debitur.  

     Astra Credit Companies dalam pelaksanaan eksekusi jaminan 

fidusia dapat melakukannya secara langsung dengan pendampingan 

aparat kepolisian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

        2. Trihamas Finance Semarang  

       Upaya yang dilakukan oleh Trihamas Finance Semarang yaitu 

pertama penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak berjalan 

dengan baik/ debitur tidak kooperatif, maka baru dilakukan tindakan 

eksekusi dengan pendampingan kepolisian sesuai yang diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan 

eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian 

No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, 

peraturan tersebut tidak bermaksud melibatkan kepolisian untuk 

melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, melainkan 

hanya sebatas melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan 

eksekusi fidusia secara aman, tertib, dan lancar. Hal ini dikarenakan 

Trihamas Finance Semarang pernah melakukan permohonan ke 

pengadilan dengan bantuan juru sita untuk mengeksekusi barang 

jaminan fidusia namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik, 

sehingga Trihamas Finance Semarang lebih memilih titel eksekutorial 

dengan pendampingan pihak kepolisian yang lebih cepat dan efektif 

prosesnya dibandingkan dengan pengadilan. 
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         Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 mengenai eksekusi fidusia, dalam pertimbangan Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan Pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang 

menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi menafsirkan apabila 

tidak adanya kesepakatan mengenai cidera janji yang diatur dalam 

perjanjian dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek 

jaminan fidusianya, maka mekanisme dan prosedur hukum 

pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Sebaliknya, 

apabila kesepakatan mengenai cidera janji telah diatur dalam 

perjanjian dan disepakati oleh para pihak, dengan adanya ketentuan 

cidera janji tersebut Debitur mengetahui kapan dan dalam perbuatan 

apa mereka dinyatakan telah cidera janji. Dengan demikian, maka 

Kreditur dapat melaksanakan eksekusi dengan titel eksekutorial tanpa 

permohonan ke pengadilan dan Debitur harus secara sukarela 

menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur.  

        Lalu apabila Debitur telah wanprestasi, akan tetapi enggan untuk 

secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia meskipun sudah 

dilakukan teguran oleh Kreditur, maka Kreditur dapat melakukan 

upaya pelaksanaan eksekusi dengan pendampingan kepolisian dan 

apabila masih diperlukan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. 
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Jadi, secara yuridis pihak Kreditur masih dapat melakukan eksekusi 

fidusia dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia 

bila dalam perjanjian yang disepakati telah diatur mengenai keadaan 

wanprestasi Debitur dan apabila Debitur enggan dan melakukan 

perlawanan pada saat eksekusi maka Kreditur dapat meminta 

pendampingan kepada kepolisian, sedangkan melalui pengadilan 

merupakan upaya terakhir.  

        Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila Debitur 

wanprestasi maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

Kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dan 

Debitur yang menentukan telah terjadi wanprestasi. Apabila adanya 

cidera janji atau wanprestasi ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur 

yang seharusnya atas dasar kesepakatan dari Debitur dengan Kreditur 

yang diatur dalam perjanjian, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

tersebut dapat dimaknai melanggar ketentuan karena terjadi kerugian 

yang dialami oleh Debitur.  

     Trihamas Finance Semarang Astra Credit Companies dalam 

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat melakukannya secara 

langsung dengan pendampingan aparat kepolisian agar terhindar dari 
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hal-hal yang tidak diinginkan. Karena persoalan mengenai cidera janji 

telah diatur didalam perjanjian pembiayaan.  

    3. Multindo Auto Finance Semarang  

               Upaya yang dilakukan oleh Multindo Auto Finance Semarang 

yaitu pertama penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan, apabila 

tidak berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya pelaksanaan 

titel eksekutorial dengan bantuan kepolisian sesuai yang diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan 

eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian 

No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, 

peraturan tersebut tidak bermaksud melibatkan kepolisian untuk 

melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia, melainkan 

hanya sebatas melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan 

eksekusi fidusia secara aman, tertib, dan lancar.  

        Multindo Auto Finance sebelumnya juga pernah melakukan 

upaya gugatan sederhana ke pengadilan setempat karena pihak debitur 

telah melakukan wanprestasi. Namun penyelesaian melalui gugatan 

sederhana tersebut membutuhkan waktu sampai 25 hari sejak hari 

sidang pertama yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga 

kurang efektif. Maka upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu 

memakai titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian 

untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, karena lebih cepat 

daripada proses di pengadilan yang membutuhkan waktu lebih lama.  
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         Perlu untuk mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi fidusia, dalam pertimbangan 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan Pasal 15 ayat 

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

yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi menafsirkan 

apabila tidak adanya kesepakatan mengenai cidera janji yang diatur 

dalam perjanjian dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela 

objek jaminan fidusianya, maka mekanisme dan prosedur hukum 

pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Sebaliknya, 

apabila kesepakatan mengenai cidera janji telah diatur dalam 

perjanjian dan disepakati oleh para pihak, dengan adanya ketentuan 

cidera janji tersebut Debitur mengetahui kapan dan dalam perbuatan 

apa mereka dinyatakan telah cidera janji. Dengan demikian, maka 

Kreditur dapat melaksanakan eksekusi dengan titel eksekutorial tanpa 

permohonan ke pengadilan dan Debitur harus secara sukarela 

menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur.  

        Lalu apabila Debitur telah wanprestasi, akan tetapi enggan untuk 

secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia meskipun sudah 

dilakukan teguran oleh Kreditur, maka Kreditur dapat melakukan 

upaya pelaksanaan eksekusi dengan pendampingan kepolisian dan 

apabila masih diperlukan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. 
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Jadi, secara yuridis pihak Kreditur masih dapat melakukan eksekusi 

fidusia dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia 

bila dalam perjanjian yang disepakati telah diatur mengenai keadaan 

wanprestasi Debitur dan apabila Debitur enggan dan melakukan 

perlawanan pada saat eksekusi maka Kreditur dapat meminta 

pendampingan kepada kepolisian, sedangkan melalui pengadilan 

merupakan upaya terakhir.  

        Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila Debitur 

wanprestasi maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual 

objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Mahkamah Konstitusi 

menafsirkan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh 

Kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dan 

Debitur yang menentukan telah terjadi wanprestasi. Apabila adanya 

cidera janji atau wanprestasi ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur 

yang seharusnya atas dasar kesepakatan dari Debitur dengan Kreditur 

yang diatur dalam perjanjian, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

tersebut dapat dimaknai melanggar ketentuan karena terjadi kerugian 

yang dialami oleh Debitur.  

        Multindo Auto Finance Semarang Astra Credit Companies 

dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat melakukannya 

secara langsung dengan pendampingan aparat kepolisian agar 
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terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena persoalan 

mengenai cidera janji telah diatur didalam perjanjian pembiayaan.  
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