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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan terpuruknya sendi perekonomian di Indonesia yang 

disebabkan terjadinya krisis moneter (krismon) sejak pertengahan tahun 1997 

sampai dengan sekarang, kehidupan masyarakat menjadi semakin tidak 

menentu terutama bagi lapisan masyarakat tingkat menengah ke bawah. 

Pemulihan ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan serta 

reformasi yang belum sepenuhnya berjalan sesuai target lebih menambah berat 

beban hidup bagi masyarakat yang senantiasa cenderung menaikkan angka 

kemiskinan. 

PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan yang bukan bank 

keberadaannya sangat penting dalam menunjang pembangunan. PT Pegadaian 

(Persero) tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

pinjaman produktif tetapi juga memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif. 

Penerima pinjaman terdiri dari lapisan masyarakat yang bermacam-macam 

termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan pegawai 

negeri. Bahkan di Yogyakarta, pelajar dan mahasiswa termasuk nasabah 

pegadaian. 

PT Pegadaian (Persero) sampai saat ini merupakan satu-satunya 

lembaga formal di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk 

menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar 
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hukum gadai. Dan sesuai dengan ketentuan hukum gadai, bahwa setiap orang 

yang akan mengajukan kredit atau pinjaman ke PT Pegadaian (Persero), maka 

ia diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa benda bergerak yang ia 

miliki sebagai agunan/jaminan. 

PT Pegadaian (Persero) dikatakan sebagai Badan Usaha Milik Negara 

karena sifat usaha dari PT Pegadaian (Persero) adalah menyediakan pelayanan 

bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 

pengelolaan perusahaan. PT Pegadaian (Persero) selain menyediakan 

pelayanan bagi kemanfaatan umum juga mengadakan usaha antara lain 

pinjaman dengan dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan 

hemat. 

Misi utama yang diemban PT Pegadaian (Persero) adalah: 

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dalam hal ini 

melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; dan 

2. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 

 

Adapun jenis benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dalam PT 

Pegadaian (Persero) adalah benda-benda bergerak. Di dalam praktek benda-

benda gadai ini mencakup emas, permata, jam, sepeda, dan bahkan beberapa 
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tempat pegadaian menerima sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 

(lima) tahun.
1
 

Bahkan dalam perkembangannya barang-barang elektronik dapat 

dijadikan objek gadai, seperti: televisi, tape, komputer, bahkan handphone pun 

dapat dijadikan objek gadai. Hak gadai itu diadakan dengan memenuhi syarat-

syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Dalam kehidupan 

sehari-hari sering terjadi perbuatan pinjam-meminjam uang atau barang 

dengan kawan atau tetangga dekat. Perjanjian pinjam-meminjam ini 

merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang terlibat di dalamnya. 

Pengertian pinjam-meminjam diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754: 

Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dan keadaan 

yang sama pula. 

 

Berdasarkan SK Direksi PT Pegadaian (Persero) No. SM 2/11/29 

tanggal 27 Oktober 1990 Pasal 39 dikatakan bahwa PT Pegadaian (Persero) 

mempunyai tugas untuk menrima, mengurus, menyimpan, dan mengeluarkan 

benda/barang jaminan. Artinya berdasarkan ketentuan di atas, PT Pegadaian 

(Persero) bertugas untuk merawat, membersihkan, dan menjaga benda-benda 

jaminan dari kerusakan akibat kelembaban air, kebakaran, dan lain 

                                                           
1
 Mariam Darus Badrulzaman, 1992, Bab-Bab Kredit Verband, Gadai, dan Fiducia, 

Alumni, Bandung, hlm. 73 
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sebagainya. Hal ini wajib dilakukan PT Pegadaian (Persero) agar benda 

jaminan tidak hilang atau berkurang nilainya. 

Dalam ketentuan umum Bab ke XIX KUHPerdata bagian kesatu Pasal 

1131 disebutkan bahwa: “Segala keberadaan si berhutang, baik yang bergerak 

maupun tidak  yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan 

ada di kemudian hari, menjadi tanguungan untuk segala perikatan 

perseorangan.” Dalam pasal selanjutnya yang mengatur tentang gadai 

dijelaskan bahwa hak kreditur dalam perjanjian gadai sebagai pihak penerima 

gadai atau si berpiutang di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 

KUHPerdata yaitu: 

Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang 

adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, 

setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah 

ditentukan suatu tentang tenggang waktu, setelah ditentukan suatu 

peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di 

muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-

syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan 

jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari penjualan tersebut. 

  

Penjualan secara langsung dengan kekuasaan sendiri oleh si berpiutang 

atau kreditur atas benda/barang jaminan disebut dengan Parate Eksekusi. 

Disini pemegang gadai diberi hak untuk menjual barang gadai tanpa adanya 

suatu titel Eksekutorial, tanpa perlu putusan pengadilan (fiat pengadilan) dan 

bantuan juru sita. Uang hasil parate eksekusi akan digunakan untuk melunasi 

semua hutang beserta bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kreditur 

untuk merawat benda/barang jaminan tersebut. Sering kali penjualan 

barang/benda jaminan tersebut melebihi semua hutang debitur, maka uang 

tersebut menjadi hak debitur. Akan tetapi, debitur tidak selalu mengambil 



 
 

5 
 

kelebihan hasil penjualan tersebut. Sebagai contoh gelang 20 karat yang 

ditaksir seharga Rp 1.500.000,00 sedangkan nasabah tersebut hanya berhutang 

sejumlah Rp 1.000.000,00. 

Setelah jatuh tempo ternyata debitur tidak mampu melunasi hutangnya 

berikut bunga atau sewa modal (istilah yang digunakan di PT Pegadaian 

(Persero) sejumlah 13% X 1.000.000 = Rp 1.130.000,00, sehingga gelang 

tersebut diikut sertakan dalam lelang oleh PT Pegadaian (Persero) guna 

melunasi hutang beserta bunga dan biaya-biaya yang dibayarkan kepada 

Negara berupa bea lelang. Setelah ditotal seluruh jumlahnya, kewajiban yang 

harus dibayarkan nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) adalah = (uang 

pokok + sewa modal + bea lelang). Jadi jika hasil penjualan kotor gelang yang 

dilelang adalah Rp 1.660.000,00 maka yang dibayarkan untuk bea lelang 

adalah Rp 1.660.000 – (1.660.000 X 2,7%) = Rp 1.616.000,00 (disebut hasil 

bersih penjualan lelang). Nilai 2,7 % didapatkan untuk bea lelang terdiri atas : 

pajak pembeli 1%, pajak penjual 1%, dan dana sosial 0,7%. 

Dari hasil bersih penjualan lelang  akan dikurangkan dengan besarnya 

pinjaman pokok berikut bunganya/sewa modal = 1.616.000 – 1.130.000 = Rp 

486.000,00 sehingga ada sisa atau kelebihan jumlah Nasabah yang tidak 

mengambil uang uang kelebihan tersebut dianggap telah melakukan 

pembayaran yang tidak diwajibkan membayar atau nasabah tersebut telah 

melakukan pembayaran tidak terhutang. Disini nasabah diberi hak untuk 

menuntut kembali uangnya tersebut. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 1359 KUHPerdata yaitu:  
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Tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya hutang, apa yang 

telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali. 

 

Penjualan secara lelang ini terjadi apabila dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan antara PT Pegadaian (Persero) dan pihak nasabah berakhir, 

dan pihak nasabah tidak melakukan prestasi sama sekali (melunasi hutang 

berikut sewa modalnya). Parate eksekusi di Pegadaian ini sebagai upaya 

pembayaran hutang nasabah kepada PT Pegadaian (Persero). 

Keadaan yang terjadi demikian mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian mengenai Wanprestasi Dalam Pegadaian (Studi terhadap 

Implementasi Parate Eksekusi Dalam PT Pegadaian (Persero)). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaiamana Implementasi Parate Eksekusi Benda Gadai Pada Pegadaian? 

2. Apa yang dilakukan oleh Pegadaian jika Hasil Penjualan Benda Gadai 

melebihi Kewajiban Bayar Nasabah/Debitur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

mengetahui Implementasi Dalam Hal Terjadinya Parate Eksekusi Benda 

Gadai Pada Pegadaian dan yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) terhadap 

uang kelebihan hasil penjualan benda jaminan yang tidak diambil nasabah 

pegadaian setelah Parate Eksekusi. 
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D. KERANGKA TEORI 

a. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN 

1. Pengertian Tentang Perjanjian 

 Pengertian dari Overeenkonst atau Perjanjian menurut Pasal 1313 

KUHPerdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pengertian Perjanjian 

sebagaimana diuraikan pasal ini dapat dikategorikan terlalu luas cakupannya, 

karena dalam rumusannya juga tercakup perjanjian-perjanjian yang terletak 

ranah hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan, harta warisan, dan lain 

sebagainya. 

 R. Subekti
2
 memberikan definisinya mengenai Perjanjian, “Perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” 

 Sudikno Mertokusumo
3
 merumuskan Perjanjian, “Perjanjian sebagai 

hubungan hukum antara dua orang pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum.” 

 J. Satrio
4
 menyatakan bahwa pengertian perjanjian yang terdapat dalam 

pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan terlalu luas cakupannya. Dikatakan 

tidak lengkap karena perjanjian itu hanya mengacu pada perjanjian sepihak 

                                                           
2
 R. Subekti, 1982, “Hukum Perjanjian”, PT. Intermasa, Jakarta.b , hlm 1 

3
 Sudikni Mertokusumo, 1993, “Mengenal Hukum”, Liberty, Yogyakarta. ,  hlm 97 

4
 J. Satrio, 1993, “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan”, Citra Aditya Bakti, 

Bandung. , hlm  27 
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saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “Yang terjadi antara dua orang atau 

lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Mengingat hal itu J. 

Satrio mengusulkan agar rumusan tersebut diubah menjadi “Atau dimana 

kedua belah pihak saling mengingatkan diri.” 

 2. Asas – Asas Hukum Dalam Perjanjian 

 Dalam lapangan hukum perjanjian terdapat beberapa asas yang penting 

untuk diketahui, berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, isi perjanjian, 

kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, maupun yang berhubungan dengan 

pelaksanaan suatu perjanjian. Sudikno Mertokusumo
5
 memberikan definisinya 

mengenai asas hukum yaitu “Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang 

bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan suatu hukum positif.” 

 Dengan demikian, asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang 

dalam peraturan yang kongkrit, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang 

menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Karenanya, sifat dari asas 

hukum adalah abstrak dan umum. Beberapa asas hukum yang melandasi 

diadakannya suatu perjanjian yang telah sering kita jumpai diberlakukan 

masyarakat, antara lain: 

1. Asas Konsesualisme 

 Menurut asas ini suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan 

atau konsensus atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal 

yang pokok dari apa yang menjadi objek yang diperjanjikan. Kesepakatan atau 

konsensus adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak 

                                                           
5
  Sudikni Mertokusumo, 1993, “Mengenal Hukum”, Liberty, Yogyakarta. ,  hlm 34 
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tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga disetujui 

oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik, 

kedua pihak bertemu satu sama lain. 

 2. Asas Kebebasan Berkontrak 

 Asas ini terkait dengan isi, bentuk, serta jenis perjanjian yang hendak 

dibuat. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengisyaratkan tentang hal ini, pasal 

yang berbunyi, “Semua perjanjian dibuat secara sah adalah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adanya kata “semua” yang 

terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) diatas mengandung pengertian: 

1. Setiap orang bebas untuk mengadakan / tidak mengadakan perjanjian; 

2. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

3. Setiap orang bebas untuk menemukan bentuk perjanjian; 

4. Setiap orang bebas menentukan hukum yang berlaku bagi perjanjian 

yang dibuat. 

 Mengenai adanya asas kebebasan berkontrak ini, R. Subekti
6
 berpendapat, 

dengan menekankan kata „semua‟ maka, pasal ini seolah-olah berisikan suatu 

pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat isi 

perjanjian dan perjanjian itu akan mengikat yang membuatnya sebagai undang-

undang. 

 Dengan kata lain dari pendapat diatas, dalam hal perjanjian para pihak 

diperbolehkan membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Pasal-pasal dari 

hukum perjanjian yang terdapat dalam undang-undang, hanya akan berlaku 

                                                           
6
 R .Subekti, 1986, “Pokok-pokok Hukum Perdata”, PT Intermasa, Jakarta. , hlm  37 
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apabila atau jika para pihak dalam perjanjiannya tidak mengadakan aturan-

aturan tersendiri dalam perjanjian yang mereka adakan. 

  

 3. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda) 

 Asas ini terkait erat dengan akibat dari suatu perjanjian, artinya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka perjanjian yang 

dibuat secara sah akan mengikat para pembuatnya seperti mengikatnya 

undang-undang. 

 Setiap perjanjian yang dibuat setelah memenuhi syarat-syarat sahnya 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun menyimpang 

dari ketentuan-ketentuan yang telah terdapat dalam Buku III KUHPerdata, 

tetap mengikat para pembuatnya untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah 

mereka sepakati. 

  

 4. Asas Iktikad Baik 

 Hendaknya dalam setiap pelaksanaan isi perjanjian didasari dengan iktikad 

yang baik. Tentang hal ini KUHPerdata memberikan penjelasannya dalam 

Pasal 531 yang berbunyi, “Kedudukan itu beriktikad baik, manakala si yang 

memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak 

milik, dalam mana tak tahulah ia cacat cela yang terkandung di dalamnya.” 

 3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian 

 Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila 

perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 
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undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk syarat-syarat 

sahnya perjanjian harus memenuhi empat persyaratan. Keempat syarat itu 

adalah : 

1. Sepakat bagi mereka mengikatkan dirinya ; 

Sepakat berarti adanya persesuaian kehendak diantara para pihak yang 

membuat perjanjian. 

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 

Pada dasarnya orang dianggap cakap membuat suatu perjanjian adalah 

orang yang telah dewasa dan sehat pikiran, yaitu orang yang mampu 

melakukan perbuatan hukum. 

3. Suatu hal tertentu 

Artinya didalam membuat suatu perjanjian objek dari perjanjian harus 

tertentu atau dapat ditentukan. 

4. Suatu sebab (causa) yang halal 

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu 

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, 

kebiasaan, dan kesusilaan. 

 

 Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek 

perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek 

perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan 

objek perjanjian. 
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 4. Wanprestasi dalam Perjanjian 

 Wanprestasi dapat diartikan kelalaian atau kealpaan seorang debitur atau 

pihak dalam perjanjian terhadap pihak yang lain dapat dibagi menjadi empat 

macam bentuk yaitu:
7
 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 

seharusnya ia lakukan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

 

 b. TINJAUAN GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)  

 1. Pengertian Gadai 

 Tujuan dari PT Pegadaian menurut ketentuan Pasal 7 PP No. 103 tahun 

2000 tentang Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana 

atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan masyarakat 

dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 

 Dalam kehidupan sehari-hari, gadai bukanlah merupakan hal asing bagi 

masyarakat. Dalam suatu perjanjian gadai terdiri atas dua pihak yaitu “pihak 

pemberi gadai” dan “pihak penerima gadai” atau “pihak pemegang gadai”. 

                                                           
7
 R. Subekti, , 1986, “Pokok-pokok Hukum Perdata”, PT Intermasa, Jakarta. , 45 
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Ketentuan tentang gadai dirumuskan dalam Pasal 1150 KUHPerdata sebagai 

berikut: 

 “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh 

seorang atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang 

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah 

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya 

mana harus lebih didahulukan”. 

  

 2. Barang Jaminan Gadai 

 Menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, bahwa semua kebendaan 

dapat digunakan sebagai jaminan hutang, baik benda bergerak maupun tidak 

bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang ada kemudian. Namun dalam 

hal gadai hanya benda bergerak saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan 

hutang, baik bergerak sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata) maupun yang disebut 

bergerak menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata). 

 Benda bergerak yang dimaksudkan dari rumusan diatas menurut Wirjono 

(Wirjono Projodikoro, 1981 : 55) meliputi: 

1. Benda bergeerak yang berwujud. 

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu pelbagai hak untuk 

mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berwujud surat-surat 

piutang an toonder (kepada si pembawa), an order (atas tunjuk), dan op 

naam (atas nama). 

 Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari PT. 

Pegadaian (Persero), maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah 

barang yang dapat dijadikan jaminan di Pegadaian dan besarnya uang pinjaman 
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yang dapat diperoleh dari PT. Pegadaian (Persero). Pelaksanaan pemberian 

pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak tersebut dituangkan dalam 

Surat Bukti Kredit (SBK). 

 Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminkan 

harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tidak mungkin ada 

kalaubenda jaminan berada di tangan debitur yang memberikan gadai, atau 

dikembalikan kepadanya walaupun atas kemauan pemegang gadai (Pasal 1152 

KUHPerdata). Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk 

menikmati, memakai, dan memungut hasil melainkan hanya untuk menjadi 

jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang
8
 

 3. Hak dan Kewajiban dalam Gadai 

 Gadai merupakan Perjanjian Riil, artinya perjanjian yang selain adanya 

kata sepakat dari kedua belah pihak juga diperlukan suatu perbuatan yang 

nyata, dalam hal ini adalah penyerahan kekuasaan atas barang gadai.  

 Hak gadai terjadi adanya persetujuan gadai, yaitu suatu kehendak bersama 

untuk mengadakan hubungan hukum gadai satu sama lainnya. Persetujuan itu 

dapat diadakan secara lisan atau tertulis dengan akta notaris atau di bawah 

tangan dan penyerahan benda/barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan. 

 Dari uraian diatas, terjadinya hak gadai dapat digambarkan dalam dua fase 

yaitu: 

                                                           
8
 J. Satrio, 1993, “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan”, Citra Aditya Bakti, 

Bandung. , 74 
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a. Fase Pertama : perjanjian untuk memberikan gadai, yaitu perjanjian 

pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak 

sebagai jaminan. 

b. Fase Kedua: penyerahan benda gadaikedalam kekuasaan penerima 

gadai yang dilakukan secara nyata dan tidak boleh hanya berdasarkan 

pernyataan dari pemberi gadai, sedangkan benda tersebut dalam 

kekuasaan debitur. Penyerahan ini berdasarkan kemauan bebas dari 

kedua belah pihak. Penyerahan ini jatuh bersamaan dengan penyerahan 

yuridis sehingga penyerahan ini merupakan unsur sahnya gadai. 

Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan. 

 Selama gadai berlangsung si pemegang gadai mempunyai hak-hak sebagai 

berikut, yaitu: 

1. Si pemegang gadai (kreditur) dalam hal si pemberi gadai (debitur) 

melakukan wanprestasi, maka jangka waktu yang telah ditentukan itu 

lampau, si pemegang gadai itu berhak untuk menjual benda/barang 

yang digadaikannya itu atas kuasanya sendiri. Kemudian dari hasil 

penjualan itu digunakan untuk melunasi hutang debitur dan sisanya 

dikembalikan pada debitur, dengan ketentuan penjualan dilakukan di 

muka umum. 

2. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian 

pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk 

keselamatan barangnya. 
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3. Si pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu (hak 

retentie); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian 

timbul perjanjian hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang 

demikian itu si pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu 

sampai kedua macam hutang itu dilunasi. 

 Adapun kewajiban dari pemegang gadai terhadap obyek gadai adalah: 

1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya 

harga barang / benda yang digadaikan. Jika semua terjadi atas 

kelalaiannya. 

2. Si pemegang gadai tidak boleh mempergunakan barang-barang yang 

digadaikan itu untuk kepentingannya sendiri. 

3. Si pemegang gadai harus memberitahukan kepada si berhutang apabila 

ia hendak menjual barang jaminannya. 

4. Si pemegang gadai harus memberitahukan tentang pendapatan 

penjualan itu dan kelebihan daripada pelunasan hutang yang telah 

ditambah dengan bunga dan biaya perawatan selama benda jaminan 

dalam kekuasaan kreditur menjadi hak debitur dan diserahkan 

kepadanya. 

5. Si pemegang gadai harus mengembalikan benda/barang jaminan yang 

dikuasainya selama gadai berlangsung apabila hutang pokok, bunga, 

dan biaya-biaya untuk merawat benda/barang jaminan telah terbayar 

lunas. 
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 Sedangkan hak-hak pemberi gadai atau debitur dalam pelaksanaan gadai 

adalah sebagai berikut: 

1. Menerima pinjaman uang setelah menyerahkan jaminan. 

2. Menuntut pemegang gadai apabila benda gadai hilang, tertukar, atau 

rusak sebagian atau seluruhnya akibat kelalaian pemegang gadai sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata. 

3. Menerima kembali hak kebendaan sebagai jaminan dari pemegang 

gadai apabila hutang yang tercantum dalam perjanjian gadai telah 

dilunasi. 

4. Menerima uang kelebihan hasil penjualan lelang setelah dikurangi 

pinjam pokok, bunga (sewa modal), bea lelang, dan biaya penyelamatan 

benda gadai maupun biaya lain yang harus didahulukan. 

 Dan kewajiban pemberi gadai adalah: 

1. Menyerahkan secara nyata benda gadai sebagai jaminan hutangnya. 

2. Membayar tarif bunga yang besarnya telah ditentukan sesuai denga 

pinjamannya. 

3. Mengganti atau membayar segala biaya yang telah dikeluarkan oleh di 

pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata. 

4. Menebus kembali barang yang dijadikan jaminan hutangnya. 

 4. Perjanjian Gadai 

 Perjanjian Gadai terjadi pada saat diserahkannya benda jaminan oleh 

nasabah kepada petugas di loket PT. Pegadaian (Persero), kemudian akan 
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ditaksir harga dari barang yang akan dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku 

di PT. Pegadaian (Persero) lalu petugas akan memberitahukan jumlah uang 

yang dapat diterima nasabah dengan memberikan secarik kertas yang berisi 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gadai yang disebut dengan SBK (Surat 

Bukti Kredit). 

 SBK merupakan bukti yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) 

kepada nasabah yang memuat keterangan-keterangan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Meskipun namanya adalah Surat Bukti Kredit namun di 

dalamnya juga berisi mengenai ketentuan pinjam-meminjam uang antara 

nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero), berikut keterangan benda yang 

dijadikan jaminan, besarnya bunga atau sewa modal, jatuh tempo 

pengembalian pinjaman, dan ketentuan-ketentuan standart yang telah 

ditentukan secara sepihak oleh PT. Pegadaian (Persero). 

 Perjanjian gadai bukan merupakan perjanjian kredit karena dalam 

perjanjian kredit selain jaminan yang digunakan dalam pertimbangan 

pemberian besarnya kredit, ada hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu 

kemampuan nasabah dalam pengembalian uang pinjaman serta kelayakan 

usaha yang dijalankan nasabah sehingga pihak kreditur (misalnya Bank) 

mendapat jaminan pengembalian atas piutangnya. Sedangkan dalam Perjanjian 

Gadai, pihak PT. Pegadaian (Persero) tidak perlu mengetahui keadaan sosial 

ekonomi maupun kelayakan usaha yang dijalankan nasabahnya, besarnya 

pinjaman uang yang dapat diberikan PT. Pegadaian (Persero) sepenuhnya 
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tergantung pada benda jaminan yang diserahkan nasabah kepada PT. Pegadaian 

(Persero). 

 Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (4) Aturan 

Dasar Perusahaan (ADP) tahun 1990 menyatakan bahwa: 

 “Pada surat gadai mesti disebutkan sekurang-kurangnya keterangan ini: 

nama pegadaian, nomor urut yang sama dengan nomor urut dalam buku gadai, 

bangsanya penggadai dan keterangan secukup-cukupnya tentang orang ini, 

keterangan tentang barang yang digadaikan, taksiran dan uang pinjaman 

tentang tiap-tiap barang gadai sendiri-sendiri, hari waktu digadaikan, tarif uang 

ongkos dan tempo yang terlalu lama untuk menghitung ongkos dan lagi tanggal 

waktu barang gadai boleh dijual, jikalau belum ditebus.” 

 5. Berakhirnya Perjanjian Gadai 

 Perjanjian gadai berakhir jika perjanjian pokoknya berupa pinjam-

meminjam uang telah diselesaikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) dengan 

melakukan pelunasan atas hutangnya terhadap penerima gadai (kreditur) 

meliputi hutang pokok dan bunga (sewa modal) serta biaya pemeliharaan dan 

penyelamatan yang telah dilakukan penerima gadai terhadap benda gadai. 

Selain itu perjanjian gadai dapat dihapus apabila benda gadai keluar dari 

kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang gadai hilang atau dicuri 

daripadanya (Pasal 1152 ayat (3)) KUHPerdata. 

 Sedangkan menurut
9
 hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya gadai 

adalah: 

1. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. 

                                                           
9
 J. Satrio, 1993, “Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan”, Citra Aditya Bakti, 

Bandung. Hlm 146 
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2. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang 

gadai. 

3. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan. 

4. Dengan lepasnya benda gadai secara sukarela. 

5. Dengan percampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi 

pemilik benda gadai tersebut. 

 6. Parate Eksekusi 

 Pengertian dari Parate Eksekusi adalah hak yang dimiliki Pemegang Gadai 

untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda gadai tanpa perantaraan Hakim 

dalam hal debitur wanprestasi. Untuk melakukan penjualan ini Pemegang 

Gadai tidak harus aterlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) kepada 

pemegang gadai supaya hutangnya dibayar, karena dalam SBK (Surat Bukti 

Kredit) yang diberikan kepada pemberi gadai (nasabah) sudah terdapat tentang 

ketentuan bahwa jika barang jaminan tidak ditebus nasabah sampai waktu yang 

tertera dalam SBK, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan 

penjualan di muka umum (lelang) atas barang jaminan tersebut guna 

mengambil pelunasan hutang dari si nasabah yang melakukan wanprestasi. 

 Kewenangan untuk melakukan Parate Eksekusi yang dimiliki oleh PT. 

Pegadaian (Persero) didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1155 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: 

 “Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang 

adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gada cidera janji, setelah 

tenggat waktu yang ditentuka lampau, atau jika telah ditentukan suatu tentang 

tenggat waktu, setelah ditentukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh 

menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan 
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setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk 

mengambil pelunasan jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari penjualan 

tersebut.” 

 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan 

sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yaitu dengan cara 

mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data-data untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan 

yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta 

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Dalam hal ini, Penulis akan menggunakan metode yuridis-normatif 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya guna 

menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, makan dilakukan pula 

penelitian di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui tata cara pelaksanaan 

lelang benda gadai pada PT Pegadaian (Persero) dan yang dilakukan oleh PT 

Pegadaian (Persero) terhadap uang kelebihan hasil Penjualan Benda Jaminan 

yang tidak diambil Nasabah PT Pegadaian (Persero) setelah Parate Eksekusi 

dilakukan. 

Hasil penelitian yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan 

maupun dari penelitian lapangan kemudian akan disusun dalam sebuah 
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laporan yang bersifat deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas, rinci, dan 

sistematis yang berhubungan erat dengan pelaksanaan Parate Eksekusi benda 

gadai di PT Pegadaian (Persero) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ataukah bahkan sebaliknya. 

Dan dapat dikatakan bersifat analistis, karena baik data yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya 

dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam 

penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah mengenai 

Implementasi Parate Eksekusi di PT Pegadaian (Persero), khususnya 

mengenai bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi yang 

barangnya dilelang dan setelah pelelangan dilakukan. Macam-macam 

penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan 

a. Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data 

sekunder yang berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan 

doktrin-doktrin hukum positif, yang khususnya berkaitan dengan 

Parate Eksekusi benda gadai di PT Pegadaian (Persero). Data tersebut 

diperoleh dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan-bahan Hukum yang bersifat mengikat, antara lain: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
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b) Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut 

Hukum Perdata Formal dan Material tentang PT Pegadaian 

(Persero), misalnya: 

(1) Vendu Reglement Stb. No. 189 

(2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang 

Pengalihan Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 

(3) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian 

(4) Surat Edaran No. 5-OPP I/1/4 tanggal 10 Maret 1999 

Tentang Pengaturan Kembali Buku Tata Pekerjaan (BTP) 

Pegadaian dalam Pedoman Operasional Kantor Cabang 

(POKC) dan aturan-aturan lain 

(5) Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara No. 

35/PL/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan-

bahan hukum primer, antara lain seperti buku-buku tentang Gadai 

dan Parate Eksekusi. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya Kamus Istilah 

Aneka Hukum. 
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b. Alat Penelitian 

Alat penelitian dalam penelitian Kepustakaan adalah telaah dari 

buku-buku hukum mengenai Gadai dan Parate Eksekusi. 

2. Penelitian Lapangan 

a. Data 

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah berupa 

data primer. Tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Parate 

Eksekusi Benda Gadai dalam pelaksanaan Gadai di PT Pegadaian 

(Persero). Perencanaan Subjek dan Wilayah Penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Wilayah Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta. 

2) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Wilayah PT Pegadaian 

(Persero) di Kota Yogyakarta, pegawai di kantor pegadaian. 

Sedangkan pengambilan sampel nasabah akan dilakukan dengan 

cara Purposive Sampling Random, maksudnya menentukan sampel 

berdasarkan ciri-ciri sifat atau karakteristik tertentu yang 

dipandang memiliki kesamaan atau hubungan erat dengan masalah 

yang akan ditelitiyang merupakan ciri-ciri pokok populasi dan 

tidak diambil secara acak.
10

 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi 

IV, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 128 
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 Ciri-ciri tertentu yang dimaksud adalah pihak nasabah PT 

Pegadaian (Persero) yang tidak melakukan pembayaran atas uang 

kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah PT Pegadaian (Persero) 

tidak melakukan pengambilan atas kelebihan uang setelah adanya 

Parate Eksekusi. 

b. Alat 

Dalam Penelitian lapangan akan digunakan alat sebagai berikut: 

1) Daftar Pertanyaan 

Daftar Pertanyaan akan disiapkan terlebih dahulu oleh 

Penulis sebelum melakukan wawancara kepada pegawai di Kantor 

Pegadaian dan para nasabah Pegadaian. Daftar pertanyaan 

merupakan pedoman bagi Penulis untuk mendapatkan keterangan 

tentang pelaksanaan Parate Eksekusi di PT Pegadaian (Persero). 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada narasumber dan responden 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. Penulis membuat daftar 

pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan responden. 

Kepada narasumber daftar pertanyaan merupakan pedoman bagi 

Penulis untuk mendapatkan keterangan mengenai Parate Eksekusi 

di PT Pegadaian (Persero), mula-mula pertanyaan yang akan 

diajukan secara secara terstruktur sesuai dengan daftar pertanyaan, 

kemudian diperdalam lagi untuk mendapatkan keterangan yang 

lebih mendalam dan lebih luas lagi dengan beberapa pertanyaan 
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terbuka kepada para responden agar responden dapat memberikan 

jawabannya sesuai dengan keinginannya sendiri. 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. Isi dalam bab ini belum menyentuh kepada masalah 

pokok analisis akan tetapi hanya sebatas kosntruksi cara penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian. 

Bab II ini adalah tinjauan umum tentang Perjanjian dan PT. Pegadaian 

yang meliputi yaitu pengertian perjanjian, sejarah PT. Pegadaian (Persero), 

macam-macam perjanjian, pihak-pihak yang terkait perjanjian gadai, 

berakhirnya perjanjian gadai, risiko perjanjian gadai, dan tinjauan umum 

mengenai PT Pegadaian (Persero). 

Bab III ini memaparkan analisis mengenai wanprestasi yang dilakukan 

oleh pihak debitur dalam perjanjian gadai hingga berakibat pada parate 

eksekusi yang dilaksanakan oleh pihak PT Pegadaian (Persero).  

Bab IV ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran hasil 

dari pemaparan secara keseluruhan bab sebelumnya. 

 


