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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN GADAI 

DAN PEGADAIAN 

 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perjanjian melahirkan perikatan, 

yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, 

memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut 

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. 

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para 

pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari 

perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang 

telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut 

pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak 

sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan 

atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai 

dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kreditur. 

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdata diatur di 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.  
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Definisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki 

kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu 

luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian 

sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping perjanjian 

sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya 

mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan 

perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan 

perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 

1313 KUHPerdata tersebut.
1
 

Sebaliknya dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal 

tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian 

dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang 

bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, 

misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal 

mengenai janji kawin.
2
 

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa 

perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. 

Subekti memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
3
 Sudikno Mertokusumo 

                                                           
1
 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 

45 
2
 Ibid, hlm. 46 

3
 Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 1 
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memberikan definisi perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
4
 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, perjanjian menurut 

penulis adalah suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang 

saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal yang dapat berakibat 

hukum. 

Pada umumnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 

tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka 

perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. 

Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, 

apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, 

bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 

pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (bestaanwaarde) 

perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus 

dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD). 

Selanjutnya kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap 

perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki 

(atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya 

perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” 

di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam 

lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III BW. 

                                                           
4
 Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 97.  
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Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum 

perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum 

kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam 

perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. 

Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum 

kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan 

perikatan.
5
 

Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu 

sumber utama perikatan. Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa 

perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian 

yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir. Sebagai dikatakan 

di depan, perikatan di sini merupakan hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada satu pihak ada 

hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu berarti, bahwa 

perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 (baru) menimbulkan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja). Ini membedakannya dari 

perjanjian-perjanjian yang lain (yang riil). 

Sudah tentu agar terhadap perjanjian tersebut dapat diterapkan 

ketentuan-ketentuan buku III KUHPerdata maka perjanjian tersebut harus 

merupakan perjanjian yang bersifat (hukum) perdata. Perjanjian-perjanjian 

yang bersifat publik mempunyai pengaturannya tersendiri di luar 

KUHPerdata. Orang biasanya membedakan Hukum Publik dan Hukum 

                                                           
5
 J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm. 28 
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Privat berdasarkan kepentingan yang diatur – kepentingan umum dan 

kepentingan individu – namun ada juga yang mencari ciri pembedaannya 

pada subjek-subjek yang menutup perjanjian tersebut. Apabila subjek 

hubungan hukum tersebut adalah negara dan rakyat/individu, maka kita 

katakan, bahwa di sana ada hubungan hukum publik dan karenanya 

diterapkan hubungan publik.
6
 

Selanjutnya jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang 

diberikan dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 

dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang 

wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang 

berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari 

lawan pihaknya tersebut (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang diterjemahkan oleh. R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan 

istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan tersebut memberikan 

banyak arti bagi ilmu hukum. 

Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut 

dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan 

perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib 

berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak 

saling berprestasi). Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian 

melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 29 
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saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditur pada sisi 

yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari 

perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-

undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lain yang 

menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.
7
 

 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa syarat-syarat 

sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata yang berbunyi: 

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 

a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

c. suatu pokok persoalan tertentu; 

d. suatu sebab yang tidak terlarang” 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam: 
8
 

a. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subyektif), dan 

b. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek 

perjanjian (unsur obyektif). 

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok 

                                                           
7
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93 
8
 Ibid, hlm. 93 
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persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari 

obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut 

haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. 

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut 

menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam 

dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat 

pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam 

hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan 

yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
9
 

Berikut uraian dari masing-masing syarat sahnya suatu perjanjian 

berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata: 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Yang dimaksud dengan kata sepakat disini adalah persesuaian 

kehendak antara para pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok 

perjanjian, apa yang dikehendaki pihak yang satu disetujui oleh pihak 

yang lain.
10

 

Mengenai kata sepakat ini di dalam KUHPerdata tidak ada 

pengaturannya lebih lanjut, KUHPerdata dalam Pasal 1321 hanya 

mengenai tidak adanya kata sepakat yang diberikan karena kekhilafan 

atau adanya paksaan atau penipuan. 

Jadi menurut Pasal 1321 KUHPerdata tersebut jika dalam suatu 

perjanjian terdapat unsur-unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan, 

                                                           
9
 J. Satrio, Op. Cit, hlm. 163 

10
 Purwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 55 
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berarti perjanjian tersebut tidak mempunyai unsur kata sepakat. Karena 

kata sepakat merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian, 

maka perjanjian yang dibuat dengan tidak ada kata sepakat 

mengakibatkan tidak sahnya perjanjian itu. 

Mengenai kata sepakat ada beberapa teori yang dapat dipakai 

sebagai pedoman, yaitu: 

1) Teori kehendak 

Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak hanya terikat kepada hal-

hal yang benar-benar dikehendakinya. 

2) Teori pernyataan atau kepercayaan 

Di sini para pihak terikat kepada hal-hal yang telah dinyatakan, 

dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan 

dan kepercayaan bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak 

sejati dari pihak yang menyatakan.
11

 

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

Di dalam KUHPerdata Pasal 1329 disebutkan bahwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh 

Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. 

Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa orang yang 

membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia 

harus mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas 

perbuatannya itu dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta 

kekayaannya”.
12
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 Ibid, hlm. 56-57 
12

 Subekti, Op.Cit., hlm. 18 
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KUHPerdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa yang 

cakap bertindak. Dalam KUHPerdata Pasal 1330 hanya menyebutkan 

siapa yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah: 

1) orang-orang yang belum dewasa 

2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan 

3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang dan pada umumnya semua membuat persetujuan-

persetujuan tersebut. 

Mengenai orang-orang yang belum dewasa telah ditentukan 

dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menentukan bahwa belum dewasa 

adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun 

dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan 

sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak 

kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
13

 

Dari sudut keadilan bahwa orang yang membuat suatu 

perjanjian nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya 

mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan 

tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu. Sedangkan dari 

sudut ketertiban umum, karena yang membuat suatu perjanjian itu 

berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah 

seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta 

kekayaannya. 

                                                           
13

 Purwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 62 
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Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi 

tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu 

perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, kedudukannya 

sama dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus diwakili 

oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh 

di bawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau 

kuratornya.
14

 

Pasal 108 KUHPerdata ayat (2) berbunyi: 

“Seorang istri, biar telah dikuasakan oleh suaminya, untuk 

membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian 

sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak menerima 

sesuatu pembayaran, atau memberi sesuatu perluasan atas itu, 

tanpa izin yang tegas dari suaminya”. 

 

Dari ketentuan Pasal 108 ayat (2) KUHPerdata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seorang perempuan yang bersuami, untuk 

mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa 

tertulis) dari suaminya.
15

 

Untuk perjanjian soal-soal yang kecil yang dapat dimasukkan 

ke dalam keperluan rumah tangga, si istri itu telah dikuasakan oleh 

suaminya, dengan demikian si istri dimasukkan ke dalam golongan 

orang-orang yang tidak cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian. 

Perbedaannya dengan seorang anak adalah bila seorang anak yang 

belum dewasa ia harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya, 

sedangkan seorang istri harus dibantu oleh sang suaminya. Apabila 
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 Subekti, Op.Cit., hlm. 19 
15

 Ibid, hlm. 19 
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seseorang dalam membuat suatu perjanjian sendiri, akan tetapi yang 

tampil ke depan adalah wakilnya. Tetapi seseorang dibantu, berarti ia 

bertindak sendiri, hanyalah ia didampingi oleh orang lain yang 

membantunya, bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau 

surat izin tertulis. 

Dalam KUHPerdata, ketidakcakapan seorang perempuan yang 

bersuami ada hubungannya dengan sistem yang dibantu dalam hukum 

perdata barat, yang menyerahkan kepemimpinan dalam keluarga itu 

kepada sang suami. Kekuasaan sang suami dalam memimpin rumah 

tangga disebut “Matritalemacht” 

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 

1963, bahwa MA menganggap Pasal-Pasal 108 dan 110 KUHPerdata 

tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum 

dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dan dalam praktek para notaris 

sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri yang tunduk 

kepadanya tanpa bantuan suaminya.
16

 

Ditinjau dari ketentuan hukum berlakunya Pasal-Pasal 108 dan 

110 KUHPerdata lebih tinggi kedudukannya dari pada SEMA MA 

Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, sebab Pasal-Pasal 

tersebut merupakan Pasal Undang-undang dan mempunyai kekuatan 

mengikat pada setiap orang, sedangkan SEMA tersebut hanya berlaku 
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 Ibid, hlm. 18-19 
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dan mengikat kepada aparat pengadilan dan aparat lainnya yang di 

bawah kekuasaannya, misalnya notaris. Dengan demikian kedudukan 

Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdata masih tetap berlaku, akan tetapi 

isi SEMA tersebut mengenai kecakapan seorang istri untuk melakukan 

perbuatan hukum lebih sesuai dengan kemajuan zaman di Indonesia 

dewasa ini. 

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

hak dan kedudukan istri diakui kewenangannya untuk menghadap di 

depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. 

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan: 

“Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. 

 

Pasal 31 ayat (2) berbunyi: 

“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum” 

 

Dengan demikian dengan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka 

ketentuan Pasal 108 dan 110 KUHPerdata menjadi tidak bertahan lagi. 

Kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah bahwa yang cakap 

membuat suatu perjanjian adalah mereka yang berada di luar Pasal 

1330 KUHPerdata, yaitu:
17

 

1) orang-orang yang sudah dewasa; 
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 Purwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 63 
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2) mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampunan 

3) mereka yang oleh Undang-undang tidak dilarang untuk membuat 

persetujuan-persetujuan tersebut. 

c. Adanya obyek tertentu 

Yang dimaksud dengan obyek yang tertentu disini adalah 

prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan prestasi itu 

adalah merupakan pokok perjanjian. Apa yang menjadi hak dan 

kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus jelas 

dan tegas. 

KUHPerdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan 

memberikan rumusan dalam Pasal 1333 Kitab KUHPerdata, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian 

berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan 

jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan 

tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau 

dihitung”. 

 

Secara sepintas, dengan rumusan “pokok perjanjian berupa 

barang yang telah ditentukan jenisnya” tampaknya KUHPerdata hanya 

menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan 

sesuatu. Namun demikian jika kita perhatikan lebih lanjut, rumusan 

tersebut hendak menegaskan kepada kita semua bahwa apapun jenis 

perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata hendak 
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menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan 

keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.
18

 

Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, kebendaan yang 

akan diserahkan berdasarkan suatu perikatan tertentu tersebut haruslah 

sesuatu yang telah ditentukan secarta pasti. Dalam jual beli misalnya, 

setiap kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai kebendaan 

yang dijual dan dibeli harus telah ditentukan terlebih dahulu 

kebendannya. Jika sebuah sepeda motor, maka harus ditentukan merek 

sepeda motor tersebut, kapasitasnya, serta spesifikasi lain yang 

melekat pada kebendaan sepeda motor yang dipilih tersebut, sehingga 

tidak akan menerbitkan keraguan mengenai sepeda motor lainnya yang 

serupa tetapi bukan yang dimaksudkan. 

Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan 

KUHPerdata, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengan suatu 

kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendan berwujud maupun 

kebendaan tidak berwujud. Dalam perjanjian penanggungan utang 

misalnya, seorang penanggung yang menanggung utang seorang 

debitur, harus mencantumkan secara jelas utang mana yang ditanggung 

olehnya, berapa besarnya, serta sampai seberapa jauh ia dapat dan baru 

diwajibkan untuk memenui perikatannya kepada kreditur, atas 

kelalaian atau wan prestasi dari pihak debitur.
19
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 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit, hlm. 155 
19

 Ibid, hlm. 156 
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Menurut Pasal 1333 KUHPerdata: 

“Suatu pokok persetujuan harus mempunyai sebagai suatu 

barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi 

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu 

terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 

 

Di samping itu menurut Pasal 1334 KUHPerdata benda atau 

barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat 

dijadikan obyek perjanjian, tetapi mengenai ketentuan-ketentuan 

tersebut ada pengecualiannya, yaitu suatu barang yang akan ada 

dikemudian hari dalam bentuk warisan itu belum jatuh meluang. 

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak 

boleh dijadikan obyek hibah. Apabila hal ini terjadi maka berakibat 

perjanjian tersebut batal. 

Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1334 

ayat (2) dan Pasal 1667 KUHPerdata. 

d. Adanya sebab yang halal 

Yang dimaksud dengan sebab atau causa disini, menurut 

Achmad Ichsan, ialah apa yang menjadi isi nurani dari pihak-pihak 

dalam persetujuan tersebut, maksudnya motif dari persetujuan atas 

dasar mana pihak yang bersangkutan menghendaki persetujuan itu.
20

 

Kalau kita lihat pengertian yang diberikan oleh Achmad Ichsan, 

sebab causa dari perjanjian itu dititikberatkan pada motif atau sebab 

alasan sudah jelas barulah persetujuan tersebut dapat dilaksanakan. 
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Menurut Subekti, mengartikan sebab atau causa itu adalah 

maksud dan tujuan dari perjanjian itu, jadi yang dititikberatkan adalah 

perbuatan dari para pihak tersebut, bukan motif yang mendorong para 

pihak membuat persetujuan itu. Pengertian sebab atau causa yang 

diartikan oleh Subekti, lebih sesuai dengan pengertian sebab atau causa 

yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata terutama syarat 

keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, dinyatakan di 

dalam Undang-undang tidak perduli apa yang mendorong orang itu 

membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tindakan dari 

orang-orang tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang 

halal adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 

hukum atau undang-undang. 

Dari keempat syarat sahnya perjanjian itu ada dua diantaranya 

syarat-syarat subyektif dan dua syarat obyektif. Mengenai syarat 

subyektif adalah syarat yang berkenaan dengan para pihak yang 

mengadakan perjanjian, yaitu mengenai kecakapan bertindak dan kata 

sepakat. Apabila dalam perjanjian itu para pihak tidak ada kata sepakat 

atau kecakapan bertindak maka perjanjian tersebut dapat dimintakan 

pembatalan. Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat subyektif tersebut dapat meminta kepada hakim 

supaya perjanjian itu dibatalkan atau diputuskan.
21

 

Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah 

syarat yang berkenaan dengan obyek dari pada perjanjian itu, yaitu 
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mengenai obyek tertentu dan sebab yang halal. Perjanjian yang tidak 

mempunyai syarat obyektif berakibat perjanjian dianggap tidak pernah 

ada dan tidak perlu dimintakan pembatalan atau pemutusan. Seketika 

diketahui bahwa syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian 

tersebut otomatis batal demi hukum.
22

 

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang 

disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan 

pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak 

yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Selalu 

dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini 

ada beberapa ajaran yaitu:
23

 

a. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi 

pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan 

melukiskan surat. 

b. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 

terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang 

menerima tawaran 

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak 

yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya 

diterima 

d. Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) mengajarkan bahwa 

kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak 

diterima oleh pihak yang menawarkan. 
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Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian 

perjanjian, yaitu bagian inti (wanzenlijke oordeel), sub bagian inti disebut 

esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentialia.
24

 

a. Esensialia 

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat 

yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta 

(constructieve oordeel). Misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari 

perjanjian sewa beli. Perjanjian jual beli mengatur kewajiban pembeli 

adalah menyerahkan uang, sedangkan penjual menyerahkan barang. Di 

lain pihak pada perjanjian beli sewa penjual sewa berkewajiban 

memberi barang sedangkan pembeli sewa berkewajiban membayar 

angsuran sampai dengan lunas. 

b. Naturalia 

Bagian ini merupakan sifat bawaan (natuur) perjanjian sehingga secara 

diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat 

dari benda yang dijual (vrijwaring). Misalnya dalam perjanjian yang 

mengandung unsur esensialia beli sewa, pasti akan terdapat unsur 

naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan 

yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat 

disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari beli sewa menghendaki 

hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk beli 

sewa, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi 
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dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah 

ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

menyatakan bahwa: ”Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal 

yang secara tegas diatur didalamnya, melainkan juga untuk segala 

sesuatu menurut perjanjian diharuskan menurut kepatutan, kebiasaan, 

atau undang-undang.” 

c. Aksidentialia 

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara 

tegas diperjanjikan oleh para pihak. Unsur aksidentalia merupakan isi 

perjanjian yang ditambahkan sesuai kesepakatan oleh dan bagi para 

pihak tersebut itu sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban dan kesusilaan. Para pihak harus menyebutkan 

dengan jelas, misalnya besaran nilai komisi, perhitungan biaya-biaya 

yang disepakati menjadi beban masing-masing pihak, tempat 

pemasaran yang disepakati. 

 

3. Asas-asas dalam Perjanjian 

Asas adalah pedoman atau patokan serta batas atau rambu dalam 

mengatur dan membentuk suatu hal. Asas dalam dalam perjanjian adalah 

pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan 

membentuk perjanjian yang dibuat sehingga pada akhirnya menjadi 

perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya atau pemenuhannya. Fungsi asas adalah menjadi batas 

atay rambu dalam mengatur suatu perjanjian. 
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Jika diperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan di 

atas, semua hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dibuat dengan 

pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk 

menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah 

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana 

telah disinggung, perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber 

perikatan lain, yaitu undang-undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan 

dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan 

pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib 

untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitur, dapat menentukan 

terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk 

memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) 

yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana dan bagaimana ia akan 

memenuhi prestasinya tersebut.
25

 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak 

yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi 

perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan 

berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta 

menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang 

akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi 

para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. 

Berikut ini dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang dibuat dalam 

KUHPerdata. 
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a. Asas sebelum perjanjian dibuat 

1) Asas Personalia 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan 

Pasal 1315 KUHPerdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak 

seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 

meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. 

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya 

suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya 

sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan 

mengikat untuk dirinya sendiri. 

2) Asas Konsensual 

Asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup 

ada suatu kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian itu 

tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang 

bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian. 

Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa dalam perjanjian itu 

harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. 

Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata 

sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian atau sejak detik 

tercapainya kata sepakat itu. Sebagai contoh : apabila saya ingin 

membeli barang, maka perjanjian jual beli barang itu sudah lahir 

dengan segala akibat hukumnya. 
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Karena dalam Pasal 1329 KUHPerdata tidak disebabkan 

suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai itu, 

maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti 

mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal 

yang pokok daripada yang diperjanjikan itu. 

Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, 

yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa 

macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi 

formalitas tersebut, seperti misalnya pada perjanjian penghibahan, 

jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta 

notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. 

Perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian formal. 

3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas 

mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah 

diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-

undang. 

Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan 

mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula 

menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang berbunyi: 

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
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Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata ini bukan berarti bahwa tidak ada batasnya 

sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat 

perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-

undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 

b. Asas yang berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian 

1) Asas Itikad Baik 

Tiap orang membuat suatu perjanjian harus dilakukan 

dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Asas itikad 

baik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik yang 

subyektif dan itikad baik yang obyektif. 

Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan 

sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan 

hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada 

waktu diadakan perbuatan hukum. 

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, 

maksudnya adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus 

didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan 

sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 

2) Asas Pacta Sun Servanda 

Pacta sun servanda ini merupakan asas dalam perjanjian 

yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang 
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dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka 

yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya bahwa 

perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat 

mereka seperti undang-undang (Pasal 138 ayat (1) KUHPerdata) 

Selanjutnya maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan 

kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak lain untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah 

membuat perjanjian itu. Asas pacta sun servanda dalam suatu 

perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya, ini dapat dilihat dalam kuliah hukum 

perjanjian. 

 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya  

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau 

“lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia 

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.
26

  

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat macam:
27

 

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 
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c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau 

debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan 

beberapa sanksi atau hukuman. 

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang 

lalai ada empat macam, yaitu: 

Pertama  :  membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan 

singkat dinamakan ganti-rugi; 

Kedua  :  pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan 

perjanjian; 

Ketiga  :  peralihan risiko;  

Keempat  :  membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan 

hakim.  

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu 

penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang 

melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, 

harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk 

mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak 

dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan 

prestasi yang dijanjikan.  

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus:
28
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a. Mengganti kerugian 

b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat itu dipenuhinya 

kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.  

c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur 

dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.  

Di samping debitur harus bertanggung gugat tentang hal-hal 

tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kreditur menghadapi 

debitur yang wanprestasi itu. Kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 

kemungkinan sebagai berikut:
29

 

a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.  

b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian. 

c. Dapat menuntut pengganti kerugian.  

d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian. 

e. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian. 

Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi 

kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan 

waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih. Tetapi 

pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual 

tidak segera mengirim barangnya ke rumah pembeli. Ini diperlukan 

tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktik. 

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih.  

Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan 

waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada 
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kepastian kapan salah satu pihak betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan 

itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai 

arti yang lain yaitu: bahwa debitur tidak boleh berprestasi sebelum waktu 

itu tiba.  

Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi 

undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai 

(ingebrekestelling, sommasi). Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan 

upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi.  

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada 

debitur yang menerangkan kapan selambat-lambatnya debitur diharapkan 

memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi 

debitur terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh debitur. Pernyataan 

lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya 

bentuk wanprestasi.
30

 

a. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan 

lalai tidak diperlukan, kreditur langsung minta ganti kerugian.  

b. Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai 

diperlukan, karena debitur dianggap masih dapat berprestasi.  

c. Kalau debitur keliru dalam memenuhi prestasi, Hoge Raad 

berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi Meijers berpendapat lain 

apabila karena kekeliruan debitur kemudian terjadi pemutusan 

perjanjian yang positif (positive contracbreuk), pernyataan lalai tidak 

perlu.  

                                                           
30

 Ibid, hlm. 13. 



 
 

54 
 

Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur 

yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur 

misalnya: dipesan jeruk Bali dikirim jeruk jenis lain yang sudah busuk 

hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk.
31

 

Lain halnya pemutusan perjanjian yang negatif, kekeliruan prestasi 

tidak menimbulkan kerugian pada milik lain dari kreditur maka pernyataan 

lalai diperlukan. Bentuk-bentuk pernyataan lalai telah ditentukan dalam 

Pasal 1238 harus disampaikan dengan perintah yaitu dengan exploit dari 

jurusita, yang penting adalah pemberitahuan dari jurusita yang dilakukan 

secara lisan bukan suratnya.
32

 

Seseorang dikatakan wanprestasi jika tidak melakukan apa yang 

dijanjikan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan apa 

yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan apa yang 

seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.
33

 Jadi wanprestasi 

merupakan suatu ketentuan yang didalamnya masih memiliki ketentuan baru 

yang terpecah menjadi beberapa bagian. Ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi, 

yaitu:
34

 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali  

Dalam hal ini tidak diperlukan penetapan lalai. Debitur dapat segera 

dituntut ganti rugi. Selain itu, penetapan lalai tidak diperlukan 
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dalam hal jika prestasi debitur yang berupa memberi atau berbuat 

sesuatu hanya mempunyai arti bagi kreditur, jika dilaksanakan 

dalam waktu yang sudah ditentukan. Penetapan lalai juga tidak 

diperlukan dalam hal jika debitur melanggar perikatan untuk tidak 

berbuat.  

b. Terlambat memenuhi prestasi 

Dalam hal ini debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka 

diperlukan penetapan lali (ingebrekestelling). Debitur baru dapat 

dibebani ganti rugi setelah diberi penetapan lalai, tetapi lalai untuk 

memenuhi prestasinya. 

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik 

Dalam hal ini jika akibat daripada ingkar janji tersebut adalah 

positif, maka tidak lagi diperlukan penetapan lalai. Pemenuhan prestasi 

secara tidak baik dalam hal ini adalah sama dengan terlambat memenuhi 

prestasi. 

Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal sebagai 

berikut:
35

 

a. Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi; 

b. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

c. Keliru memenuhi prestasi menurut ajaran HR; 

d. Telah ditentukan oleh Undang-Undang; 

e. Jika dalam persetujuan ditentukan verval termijn; 

                                                           
35

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Ctk. Keenam, Putra A. Bardin, Bandung, 

1999, hlm. 18-20. 



 
 

56 
 

Debitur mengakui bahwa dalam keadaan lalai. 

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 

1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
36

 

Pasal 1238 

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis 

itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini 

menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan; 

Pasal 1242 

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang 

manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu 

dan karena itu pun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga. 

Kedua ketentuan tersebut, yaitu Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menunjukkan kapan suatu kelalaian untuk melaksanakan prestasi, atau 

wanprestasi dianggap telah terjadi. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, 

yaitu sebagai berikut:
37

 

a. Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak 

menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi 

atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang 

dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada 

pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya 

atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, 

walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. 
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Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan 

kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam 

keadaan wanprestasi. 

Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan 

jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada 

waktu tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi. 

 

B. Tinjauan Gadai Pada Pegadaian  

1. Pengertian Gadai     

Tujuan dari PT Pegadaian (Persero) menurut ketentuan Pasal 7 PP 

No. 103 Tahun 2000 tentang PT Pegadaian (Persero) 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”. 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 
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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. 

 

Pada Pasal PP No. 103 Tahun 2000 disebutkan tentang kegiatan 

usaha yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian adalah: 

a. Penyaluran uang atas dasar hukum gadai. 

b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan Fidusia, pelayanan 

jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia, unit toko emas, dan 

industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat 

menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri. 

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa Hak Gadai yang 

merupakan perjanjian tambahan atau Accesoir dari suatu perjanjian pokok 

pinjam-meminjam uang, dan hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar 

jangan sampai si berhutang lalai dalam hal pembayaran uang pinjaman 

berikut bunganya. 

Perjanjian accesoir mempunyai ciri-ciri antara lain; tidak dapat 

berdiri sendiri, adanya maupun hapusnya bergantung pada perikatan 

pokoknya, dan apabila perjanjian pokoknya dialihkan maka secara 

otomatis pun ikut beralih. Dengan diadakannya gadai sebagai accesoir dari 

perjanjian accesoir maka yang berupa hutang piutang akan membawa 

konsekuensi sebagai berikut: 

a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin dibatalkan 

karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi 
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perjanjian pokok sendiri yang biasanya berupa berupa perjanjian 

hutang piutang kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya 

saja tagihan tersebut berkedudukan sebagai tagihan konkruen belaka, 

jika tak ada dasar prefensi. 

b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut 

berpindahnya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan 

perikatan pokok meliputi semua accesoir, dalam mana termasuk kalau 

ada hak gadainya, demikian sesuai ketentuan Pasal 1533 KUHPerdata. 

Dari definisi Pasal 1150 KUHPerdata terdapat unsur-unsur yang 

harus dipenuhi dalam suatu perjanjian gadai
38

 yaitu: 

a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada 

kreditur pemegang gadai. 

b. Penyerahan barang itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau 

orang lain atas nama debitur. 

c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah benda 

bergerak/tidak bergerak. 

d. Kreditur pemegang gadai berhak mengambil pelunasan piutang dari 

barang gadai lebih dahulu daripada kreditur lainnya. 

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 
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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 Projodikoro meliputi:
39

 

a. Benda bergeerak yang berwujud. 

b. 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 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 kalau benda jaminan berada di tangan debitur yang 

memberikan gadai, atau dikembalikan kepadanya walaupun atas kemauan 

pemegang gadai (Pasal 1152 KUHPerdata). Namun penguasaan benda 

                                                           
39

 Wirjono Projodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu, Cetakan ke-7, Sumur, Bandung, hlm. 55 



 
 

61 
 

oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut 

hasil melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi 

gadai kepada pemegang.
40

 

Benda jaminan dalam pelaksanaan gadai adalah benda bergerak 

baik benda berwujud maupun tidak berwujud, misalnya surat-surat 

berharga atras tunjuk, yakni pembayaran dapat dilakukan kepada orang 

kepada orang yang disebut dalam surat itu atau kepada orang yang 

ditunjuk oleh orang itu. Untuk surat berharga atas tunjuk, apabila 

digadaikan, masih diperlukan penyebutan dalam surat bahwa haknya 

dialihkan kepada pemegang gadai (disamping endossement diperlukan 

juga penyerahan surat-surat berharga). 

 

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. 
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Dari uraian di atas, terjadinya hak gadai dapat digambarkan dalam 

dua fase yaitu: 

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 gadai ke dalam 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: 

a. 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. 
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b. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian 

pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk 

keselamatan barangnya. 

c. 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: 

a. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya 

harga barang/benda yang digadaikan. Jika semua terjadi atas 

kelalaiannya. 

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

digadaikan itu untuk kepentingannya sendiri. 

c. Si pemegang gadai harus memberitahukan kepada si berhutang apabila 

ia hendak menjual barang jaminannya. 

d. 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. 

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

dikuasainya selama gadai berlangsung apabila hutang pokok, bunga, 
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dan biaya-biaya untuk merawat benda/barang jaminan telah terbayar 

lunas. 

Sedangkan hak-hak pemberi gadai atau debitur dalam pelaksanaan 

gadai adalah sebagai berikut: 

a. Menerima pinjaman uang setelah menyerahkan jaminan. 

b. 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. 

c. Menerima kembali hak kebendaan sebagai jaminan dari pemegang 

gadai apabila hutang yang tercantum dalam perjanjian gadai telah 

dilunasi. 

d. 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: 

a. Menyerahkan secara nyata benda gadai sebagai jaminan hutangnya. 

b. Membayar tarif bunga yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan 

pinjamannya. 

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

pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdata. 

d. Menebus kembali barang yang dijadikan jaminan hutangnya. 

4. Perjanjian Gadai 
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Perjanjian Gadai terjadi pada saat diserahkannya benda jaminan 

oleh nasabah kepada petugas di loket PT Pegadaian (Persero), kemudian 

akan ditaksir harga dari barang yang akan dijaminkan sesuai ketentuan 

yang berlaku di Pegadaian 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 Pegadaian, 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 Pegadaian tidak perlu 

mengetahui keadaan sosial ekonomi maupun kelayakan usaha yang 



 
 

66 
 

dijalankan nasabahnya, besarnya pinjaman uang yang dapat diberikan 

Pegadaian sepenuhnya 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. 

 

Jadi Surat Bukti Kredit tersebut antara lain memuat: 

a. Nama Perum Pegadaian. 

b. Nomor barang jaminan. 

c. Tanggal batas / jatuh tempo. 

d. Taksiran. 

e. Uang Pinjaman. 

f. Golongan uang pinjaman. 

g. Keterangan barang jaminan. 

h. Tarif sewa modal (pada bagian belakang). 

Tanda lain yang disyaratkan, misalnya cap terima/bayar. 

Disamping itu Surat Bukti Kredit juga memuat tanda Kepala Cabang, 

tanda tangan nasabah/yang dikuasakan dan pernyataan nasabah serta hak-

hak dan kewajiban nasabah. 
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PT Pegadaian (Persero) menggolongkan besarnya uang pinjaman 

menjadi 4 golongan, yaitu: 

a. Golongan A, untuk uang pinjaman mulai dari Rp. 40.000,00 sampai 

dengan Rp. 150.000,00. 

b. Golongan B, untuk uang pinjaman mulai dari Rp. 151.000,00 sampai 

dengan Rp. 500.000,00 

c. Golongan C untuk uang pinjaman mulai dari Rp. 505.000 sampai 

dengan Rp. 20.000.000,00 

d. Golongan D untuk uang pinjaman lebih dari Rp. 20.000.000,00 

 

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 menurut Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata 

perjanjian gadai dapat dihapus apabila benda gadai keluar dari kekuasaan 

penerima gadai, kecuali jika barang gadai hilang atau dicuri daripadanya. 

Sedangkan menurut J. Satrio
41

 hal-hal yang dapat menyebabkan 

hapusnya gadai adalah: 

a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. 

b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai. 
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c. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan. 

d. Dengan lepasnya benda gadai secara sukarela. 

e. 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 Pegadaian 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 

Pegadaian 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 setempat serta 
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atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk 

mengambil pelunasan jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari 

penjualan tersebut. 

 

C. Tinjauan Umum Pegadaian 

1. Sejarah Pegadaian 

Pada awalnya cikal bakal timbulnya badan-badan yang 

memberikan pinjaman uang dengan tanggungan atau jaminan barang 

dimulai sekitar abad IX di Italia Utara daerah Lombardia.
42

 Kemudian 

dipraktikkan di wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. 

Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh 

orang Belanda (VOC).
43

 

Timbulnya gadai itu oleh karena orang Romawi mengenal 2 (dua) 

cara langkah-langkah preventif terhadap wanprestasi debiturnya, yaitu: 

Cara pertama : Seorang atau lebih mengikatkan dirinya bersama-sama 

debitur kepada kreditur untuk kepentingan kreditur 

(jaminan bentuk orang). 

Cara kedua  :  Dengan cara memberikan kekuasaan atas satu atau 

sejumlah barang kepada kreditur, yang dapat dijadikan 

pemenuhan tagihannya jika debitur yang bersangkutan 

wanprestasi (jaminan bentuk barang). 

Jaminan bentuk orang maupun bentuk barang itu, tergantung kepada 

perjanjian yang melahirkan perikatan pokok yaitu kredit.
44

  

 

Tentang gadai di masa Hukum Romawi tentunya berbeda dengan 

pegadaian yang diatur oleh KUHPerdata. Perbedaan ini adalah pengaruh 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari abad ke abad. 
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Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan: Sampai 

dewasa ini pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintahan, 

yaitu:
 45

 

a. Periode VOC (1746 - 1811) 

Lahirnya Lembaga Pegadaian di Indonesia ditandai dengan 

berdirinya Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang 

memberikan kredit dengan sistem gadai pada masa VOC ( Verenigde 

Oost Indische Compagnie). Lembaga ini pertama kali didirikan di 

Batavia pada tanggal 20 Agustus 1976, berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Jenderal Van Imhoff.
46

 

Bank Van Leening, selain memberikan pinjaman gadai, juga 

bertindak sebagai wessel bank. Pada mulanya lembaga ini merupakan 

perusahaan campuran antara pemerintah (VOC) dan swasta dengan 

perbandingan modal 2/3 modal VOC dan 1/3 modal swasta. Namun 

sejak tahun 1794 usaha patungan itu dihapuskan, Bank van leening 

menjadi monopoli pemerintah dan diusahakan sepenuhnya oleh 

pemerintah.
47

 

b. Periode Penjajahan Inggris (1811 - 1816) 

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah 

Belanda kepada pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles. 

Pada masa penjajahan Inggris, Bank Van Leening dihapuskan karena 
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Raffles tidak menyetujui adanya Bank Van Leening yang dikelola oleh 

pemerintah. Dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai 

sebagai jaminan diserahkan secara bebas kepada swasta, asal sudah 

mendapat izin untuk itu, peraturan ini dikenal dengan sebutan Licentie 

Stelsel.
48

 

Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata Licentie Stelsel 

tidak menguntungkan pemerintah, melainkan menimbulkan kerugian 

terhadap masyarakat karena timbulnya penarikan bunga yang tidak 

wajar. Pada tahun 1814 Licentie Stelsel dihapuskan dan diganti dengan 

Pacht Stelsel, dimana anggota masyarakat umum dapat menjalankan 

usaha gadai dengan syarat sanggup membayar sewa kepada 

pemerintah. 

c. Periode Penjajahan Belanda (1816 - 1942) 

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia. Pacht 

Stelsel semakin berkembang, baik dalam arti perluasan wilayah 

maupun jumlahnya. Akan tetapi ternyata para pachters (penerima 

gadai) banyak yang sewenang-wenang dalam menetapkan bunga, tidak 

melelangkan barang-barang jaminan yang sudah kadaluarsa, tidak 

membayar uang kelebihan kepada yang berhak.
49

 

Akibatnya pemerintah Belanda menerapkan apa yang disebut 

dengan Cultuur Stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian saran 

yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani 
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sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan 

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Maka dikeluarkanlah Stb. 

No. 794 Tahun 1915 dan Stb. No. 28 Tahun 1921. Maksud 

dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk melarang masyarakat umum 

memberi uang pinjaman dan melakukan usaha dengan cara menerima 

gadai. Pegadaian Negara pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 

1901 di Sukabumi, Jawa Barat dengan Stb. No. 131 Tahun 1901. 

Tanggal tersebut selanjutnya dijadikan tanggal kelahiran Pegadaian di 

Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1901 melalui Stb. No. 131 Tahun 

1901 diadakan ketentuan tentang Jawatan Pegadaian di Sukabumi, 

Jawa Barat. Selanjutnya diikuti dengan didirikannya Pegadaian di 

Cianjur, Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, dan Bandung pada tahun 

1902. Sampai dengan tahun 1917 semua Pegadaian di Jawa dan 

Madura sudah ditangani seluruhnya oleh Pemerintah dan Pegadaian 

Negara yang dikuasai oleh pemerintah ini berkembang dengan baik.
50

 

Menjelang akhir periode penjajahan, usaha gadai merupakan 

monopoli pemerintah dengan status Jawatan dalam lingkungan kantor 

besar keuangan. Baru pada tahun 1903 berdasarkan Stb No. 266 Tahun 

1930, Pegadaian Negara tersebut diubah statusnya menjadi Perusahaan 

Negara, dimana harta kekayaan Pegadaian Negara dipisahkan dari 

harta kekayaan Negara (Pemerintah). 

 

                                                           
50

 Subagyo, et al, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, hlm. 153   



 
 

73 
 

d. Periode Penjajahan Jepang (1942 - 1945) 

Pada periode penjajahan Jepang, Pegadaian masih merupakan 

instansi pemerintah dengan status Jawatan Pimpinan dan Pengawasan 

Kantor Besar Keuangan. Akan tetapi, pada periode ini lelang 

dihapuskan dan barang berharga seperti emas, intan dan berlian di 

Pegadaian diambil oleh Pemerintah Jepang. 

e. Periode Kemerdekaan 

Perjuangan melawan penjajah sudah selesai. Penataan 

menyeluruh baik ideologi, sistem kenegaraan maupun ekonomi terus 

diupayakan. Dalam penataan ekonomi dimasa pembangunan sampai 

saat ini Pegadaian mengalami beberapa perubahan status bentuk 

perusahaan yaitu: 

1) Status Perusahaan Negara 

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 Mei tahun 1961, 

status hukum Pegadaian dari Jawatan berubah menjadi Perusahaan 

Negara yang berada dalam Lingkungan Kementerian Keuangan 

berdasarkan PP No. 178/1961 tentang Pendirian Perusahaan 

Pegadaian (Perusahaan Negara Pegadaian) sebagai pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 19/Prp/Tahun 1960 tentang Perusahaan 

Negara. Dalam rangka melaksanakan Ekonomi Terpimpin, oleh 

Presiden Soekarno pada tahun 1965, Perusahaan Negara Pegadaian 

ini disatukan menjadi salah satu urusan dari Bank Sentral. 
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2) Status Perusahaan Jawatan 

Inpres No. 17/1976 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu 

No. 1/1969 yang diundangkan dengan Undang-Undang No. 9/1969. 

Undang-Undang ini mengatur bentuk usaha Negara menjadi 3 

(tiga) bentuk yaitu Perjan, Perum, dan Persero.101 Sejalan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka dikeluarkan PP 

No. 7/1969 yang mencabut PP Nomor 178/1961 dan menyatakan 

mulai 1 Mei 1969 status Perusahaan Negara Pegadaian ditetapkan 

menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. 

3) Status Perusahaan Umum 

Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, sejak 10 

April 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah bentuknya 

menjadi Perusahaan Umum Pegadaian melalui PP No. 10/1990 

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi 

Perusahaan Umum Pegadaian, yang kemudian disempurnakan lagi 

dalam PP No. 103/2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. 

Dengan perubahan status tersebut dimulai babak baru dalam 

meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan. Dengan status Perusahaan Umum, Pegadaian 

diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya lebih 

profesional, bisnis oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan 

misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai 
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dengan sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena 

prosedurnya sederhana, mudah, serta pelayanan cepat. 

4) Status menjadi PT (Persero) 

Berdasarkan PP No 51/ 2011 tanggal 13 Desember 2011, 

bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero). Perubahan status tersebut resmi dilaksanakan 

pada 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan SH MKn, 

yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai 

badan hukum pada 4 April 2012. 

Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi 

Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan atau 

restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam 

Masterplan BUMN Tahun 2010-2014.Setelah direstrukturisasi 

menjadi persero,pemerintah juga berencana untuk menjadikan 

Pegadaian sebagai Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk) dengan 

menjual sebagian sahamnya kepada publik melalui program 

privatisasi. 

 

2. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) 

PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu BUMN dalam lingkungan 

Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan. Pegadaian mempunyai karakter-karakter 

khas yang digambarkan dalam logo Pegadaian. Adapun makna yang 

terkandung dalam logo tersebut adalah: 
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a. Logo Gram atau lambang terdiri dari: 

1) Pohon rindang warna hijau, melambangkan : 

a) Melindungi dan membantu. 

b) Senantiasa tumbuh dan berkembang. 

c) Warna hijau melambangkan keteduhan. 

b. Timbangan warna hitam, melambangkan: 

1) Keseimbangan dan keterbatasan dalam memberi pelayanan. 

2) Kejujuran. 

c. Tulisan Pegadaian berstruktur (dengan posisi) miring, bermakna: 

1) Sederhana : kepraktisan dan kemudahan. 

2) Dinamis : terus bergerak maju. 

3) Huruf balok : melambangkan keteguhan dan kekokohan. 

Sebagai base line (garis dasar) logo Perum Pegadaian adalah 

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, merupakan motto dan ciri utama 

pelayanan Lembaga Pembiayaan Perum Pegadaian karena lembaga 

Pembiayaan Pegadaian merupakan salah satu dari perusahaan 

pembiayaan/jasa yang ada dan mampu mengatasi masalah keuangan dalam 

waktu yang relatif singkat. 

Perum Pegadaian menetapkan etos kerja kepada setiap karyawan 

dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yaitu: 

Inovatif  : Penuh gagasan, kreatif, aktif dan mempunyai 

tantangan. 

Nilai moral yang tinggi  : Taqwa, jujur, berbudi luhur dan royal. 

Terampil  : Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat dan 

akurat. 

Adi Layanan  : Sopan, ramah dan berkepribadian simpatik. 
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Nuansa Citra  : Otoritas bisnis mengutamakan kepuasan 

pelanggan dan berusaha mengembangkan diri. 

 

Agar pelaksanaan si “INTAN” mampu membangkitkan semangat 

dan menjiwai seluruh gerak langkah insan pegadaian, maka 

diimplementasikan dalam semboyan “141” yang diambil dari sejarah 

berdirinya pegadaian pada tanggal 1 April 1901. Arti dari semboyan “141” 

adalah dari nomor satu di Jasa Gadai, dalam empat tahun mendatang akan 

menjadi nomor satu di industri pembiayaan Mikro dan Kecil. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, PT Pegadaian (Persero) 

memiliki struktur organisasi yang tertata menurut fungsi dan golongannya. 

Di setiap perubahan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan 

secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan 

kegiatan perusahaan. Direksi sebagai pemimpin perusahaan di pusat 

merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: 

a. Direktur Utama sebagai ketua; 

b. Direktur Utama sebagai anggota; 

c. Direktur Operasi dan Pengembangan sebagai anggota; 

d. Direktur Keuangan sebagai anggota. 

Kantor Pusat tempat kedudukan Pusat kegiatan administratif 

sedang Kantor Daerah (KANDA) sebagai perpanjangan tangan Kantor 

Pusat dalam membawahi dan mengawasi beberapa cabang di daerah dalam 

hal tugas Manajerial dan Administrasi Perusahaan di daerah berdasarkan 

kebijaksanaan Direksi. 
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Fungsi dan tugas masing-masing bagian adalah pada PT Pegadaian 

(Persero) adalah:
51

 

a. Pimpinan wilayah 

Fungsi: 

Menjalankan kegiatan perusahaan diwilayah terutama dalam bidang 

operasional serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai dengan 

kewenangan yang dilimpahkan direksi. Sedangkan fungsi lainnya 

adalah membantu dalam menetapkan sewa modal, promosi produk 

yang ditawarkan dan juga mewakili pusat dalam hal masalah hukum 

apabila jasa yang ditawarkan mendapat masalah. 

 

Tugas : 

1) Rencana jangka panjang yaitu pembukuan kantor cabang dan juga 

promosi jasa baru seperti “kreasi dan krasida” serta rencana 

anggaran kantor wilayah. 

2) Berusaha untuk mengembangkan usaha inti (jasa gadai), jasa lain 

(kreasi,krasida, dan jasa titipan). 

3) Mengamankan kekayaan perusahaan yang ada dikantor wilayah 

dan kantor cabang dan laporan inspektur wilayah yang mengawasi 

ke kantor cabang daerah. 

4) Mengatur strategi bisnis dikantor cabang yang menjadi acuan bagi 

para manager cabang dengan cara promosi yang luas kepada 

masyarakat baik dengan papan reklame, mengurangi suku 

bunga/sewa modal. 

5) Mengembangkan serta mengendalikan kegiatan evaluasi berkala 

terhadap kinerja para manager cabang dan staf yaitu married 

system yang maksudnya disini bahwa setiap bulan juni dan 

desember pimpinan wilayah mendapatkan laporan dari kantor 

cabang. 

 

b. Inspektur wilayah 

Fungsi : 

Memberikan penilaian atas sistem pengendalian dan pelaksanaan 

seluruh kegiatan perusahaan, memberikan saran-saran dan mengatasi 

kantor wilayah dan kantor cabang dalam menjalankan usahanya. 
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Tugas : 

1) Mengawasi cabang-cabang serta memiliki jadwal rahasia dalam 

melakukan pemeriksaan ke kantor cabang. 

2) Menyusun laporan dan memberikan saran/rekomendasi hasil 

pemeriksaan kepada atasan. 

 

c. Bagian Operasional/Pemasaran (OPP) 

Fungsi : 

Merencankan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengembangan 

usaha inti, usaha lain dan syariah serta melakukan pemasarannya. 

Setiap cabang memberikan laporan setiap bulannya baik dari omzet 

setiap produk yang ada di Pegadaian sehingga bagian pengembangan 

dapat membandingkan perkembangan, disetiap kantor cabang di 

daerah baik itu dari usaha jasa gadai, jasa titipan, jasa taksiran. 

 

Tugas : 

1) Mengawasi kegiatan pembinaan operasional usaha inti dan usaha 

lain serta usaha syariah dengan cara mengawasi setiap produk yang 

ditawarkan baik itu promosi, omzet dan lain-lain. 

2) Menyelesaikan masalah yang terjadi bila ada kesalahan laporan 

dari cabang, misalnya adanya omzet yang kurang. 

 

d. Asisten Manager Usaha Inti 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan operasional usaha inti serta melakukan 

pemasarannya serta mengatur semua kegiatan operasional dan 

pengembangan. 

 

Tugas : 

Dalam menjalankan tugasnya manager bekerjasama dengan staf 

pegawai dan juga yang bekerja di cabang untuk pengembangan setiap 

produk yang ditawarkan agar lebih lancar, contoh: setiap satu bulan 

sekali manager memberi laporan kepada pimpinan wilayah lalu 

kebagian Operasional Pemasaran (OPP). 
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e. Asisten Manager Usaha Lain 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengatasi 

pelaksanaan kegiatan operasional usaha lain serta melakukan 

pemasaran dan bekerjasama dengan staf opersional pengembangan dan 

menjalankan usaha lain dan berusaha untuk melakukan promosi 

kepada masyarakat. 

 

Tugas : 

Kegiatan promosi usaha lain, melakukan promosi dalam bentuk papan 

reklame, surat kabar dan brosur. 

 

f. Manager Keuangan 

Fungsi : 

Pembendaharaan serta akuntansi kantor wilayah. Manager keuangan 

menentukan biaya yang keluar dengan persetujuan pimpinan wilayah. 

 

Tugas : 

1) Menyusun rencana kerja dan anggaran bagian keuangan yang 

meneliti laporan dari cabang mengenai keuangan dan menentukan 

anggaran untuk setiap satu bulan atau tiga bulan sekali. 

2) Menyusun rencana jangka panjang dan kerja serta anggaran kantor 

wilayah, mengalokasikan anggaran serta mengevaluasi realisasi 

anggaran dan pelaporan agar penggunaan keuangan dapat 

terkendali secara efektif dan efisien. Setiap kantor wilayah dan 

cabang harus memberikan laporan sehingga penggunaan uang atas 

biaya-biaya yang dikeluarkan dapat terkendali dengan baik. 

 

g. Asisten Manager Pembendaharaan 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

pengurus pembendaharaan, penagihan dan perpajakan, dan menyusun 

rencana kerja, dan anggaran kantor wilayah dan kantor cabang. 

Bekerjasama dengan para staf keuangan dalam menjalankan fungsinya 

baik masalah pajak, listrik, telepon, dan lainnya dan menyusun biaya-

biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya selama setahun kedepan. 
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Tugas : 

1) Mengurus dan menyelesaikan piutang/hutang kantor wilayah dan 

kantor cabang, dan menyelesaikan sehingga tidak ada masalah 

dikemudian hari. 

2) Mengurus perpajakan, asuransi, dan iuran-iuran lainnya yang 

menjadi beban kantor wilayah dan kantor cabang. 

 

h. Asisten Manager Akuntansi 

Fungsi : 

Mengawasi verifikasi dokumen keuangan dan pembukuan serta 

penyajian laporan keuangan kantor wilayah dan kantor cabang. 

 

Tugas : 

1) Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran 

sebagai akuntansi seperti membuat laporan keuangan satu bukan 

sekali dan juga laporan realisasi anggaran pendapatan dan biaya 

(cast basis triwulan). 

2) Merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penyusunan 

laporan keuangan dan verifikasi dokumen serta ketetapan kode 

perkiraan pembukuan dan mengelompokannya. 

 

i. Manager Sumber Daya Manusia 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasi, menyelenggarakan dan 

mengendalikan administrasi dan pengembangan serta kesejahteraan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan bekerjasama dengan staf pegawai 

dalam melakukan beberapa hal diantaranya pelatihan, diklat 

rekrutmen, promosi, mutasi, pensiun pegawai, pengangkatan dan 

kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan hukuman. 

Tugas : 

1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan 
mengawasi urusan diklat, promosi dan mutasi pegawai serta 
mengawasi proses rekrutmen dan pemensiunan pegawai. 

2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 
mengawasi urusan izin perkawinan dan pencarian serta 
penindakan/sanksi disiplin dan sebelum itu asisten manager SDM 
harus mengetahui pegawainya sudah menikah atau belum. 
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j. Asisten Manager Perusahaan 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 
proses pembuatan daftar gaji dan tunjangan, asuransi pegawai, cuti, 
bantuan pembinaan jasmani dan rohani, rekreasi, suatu perintah 
perjalanan dinas serta bantuan lainnya untuk pegawai kantor wilyah 
dan kantor cabang. 
 

Tugas : 

1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

urusan asuransi pegawai, bantuan sosial, dan perjalanan dinas, 

uang pesangon persiapan pensiun pegawai, pembinaan jasmani 

rohani dan rekreasi serta bantuan lainnya dan bekerjasama dengan 

staf dalam membuat akses. 

2) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

urusan cuti, dispensasi, jam kerja, lembur. 

 

k. Manager Logistik 

Fungsi dan Tugas : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan 

mengendalikan kegiatan dan perlengkapan rumah tangga dan 

pengelolaan bangunan pada kantor pusat dan kantor cabang dengan 

menjaga fasilitas yang dimiliki maupun perawatan bangunannya agar 

perlengkapan rumah tangga tetap terawat. 

 

l. Asisten Manager Pelengkapan dan Rumah Tangga 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

pelaksanaan pengurusan tata usaha, kantor, kebutuhan rumah tangga, 

perlengkapan dan keamanan serta kendaraan dinas. 

Tugas : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

kegiatan investasi kantor serta mengusulkan penghapusannya dan 

membuat laporan dari data dalam inventarisasi sarana kerja sehingga 

terjaga dan terkoordinasi. 
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m. Asisten Manager Bangunan 

Fungsi : 

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi 

pelaksanaan pengurusan administrasi tanah, bangunan dan 

prasarananya, rencana bangunan, membuat kalkulasi biaya dan 

pemeliharaan bangunan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan, 

perbaikan bangunan di kantor pusat dan kantor cabang. 

 

Tugas : 

1) Merencanakan dan melaksanakan usulan rencana perbaikan 

bangunan dan prasarana maka dibuat rencana biaya dan 

kepemimpinan wilayah. 

2) Merencanakan, melaksanakan pengurus dan pemeliharaan 

bangunan, prasarana dan rumah dinas untuk pejabat perusahaan. 

 

n. Humas dan Hukum 

Fungsi : 

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kehumasan, 

prokol dan hukum di kantor pusat dan kantor cabang. 

 

Tugas : 

1) Melakukan publikasi dan pelayanan informasi perkembangan 

perusahaan serta kegiatan penyuluhan hukum melalui koran (press 

realease) serta memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat 

dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

2) Melaksanakan kegiatan kepustakaan serta evaluasi dan 

dokumentasi hukum dengan mengumpulkan dan menyimpan buku-

buku yang sesuai dengan perusahaan dengan arsip. 

3) Mendampingi/mewakili pimpinan dalam menangani masalah 

hukum. 

 

o. Ahli Taksir 

Fungsi : 

Membantu pimpinan wilayah dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam 

rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jasmani sesuai 

prosedur. 
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Tugas : 

1) Melakukan evaluasi atas rata-rata taksiran/rata-rata uang pinjaman 

kantor cabang dalam rangka taksiran dan uang pinjaman agar 

sesuai dengan prosedur serta melakukan pengujian barang bukti 

sesuai dengan permohonan instansi terkait dalam rangka penetapan 

nilai taksiran barang. 

2) Melakukan survei dan pengkajian Harga Pasar Setempat (HPS) 

atas barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai 

bahan pedoman dalam penempatan taksiran. 

 

p. Fungsional Teknologi Informasi 

Fungsi : 

Melakukan pemeliharaan dan pengamanan database, perangkat lunak, 

jaringan dan teknis perangkat lunak dan melakukan pemeliharaan dan 

perawatan database (data pegawai yang ada komputer). 

 

Tugas : 

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja dan 

anggaran fungsional dan teknologi informasi dengan memberikan 

masukan dan usulan kepada pusat teknologi informasi yang terkait 

dengan pengembangan dan perbaikan penggunaan data perusahaan dan 

kehandalan aplikasi beserta infrastruktur sistem manager cabang atas 

pelaksanaan pengoperasian data dan sistem aplikasi kantor cabang 

dalam pembukuan kantor wilayah. 

 

Selain yang tersebut diatas, terdapat juga bagian-bagian lain yang 

juga mempunyai peranan khusunya dalam pelayanan secara langsung 

kepada masyarakat (debitur) yaitu: 

a. Kasir 

Tugas : 

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor 

Cabang. 
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Rincian tugas/pelaksanaan tugas : 

1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja. 

2) Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja. 

3) Menandatangani buku penyerahan alat-alat kerja. 

4) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

5) Menerima dan menghitung modal kerja. 

6) Mencocokkan dan menandatangani Buku Serah Terima Uang. 

7) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran tugas. 

8) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah. 

9) Penerimaan dari transfer. 

10) Penerimaan dari hasil penjualan lelang. 

11) Penerimaan lain-lain, meliputi: 

a) Menerima bukti pendukung dari penyetor atau pihak luar untuk 

setiap penerimaan lain-lain. 

b) Mencatat penerimaan tersebut kedalam laporan harian kas. 

c) Semua penerimaan harus berupa uang tunai dan disimpan 

dalam brangkas kasir. 

12) Menyerahkan bukti pendukung kepada bagian administrasi. 

13) Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit. 

14) Pembayaran pengeluaran lain-lain dengan langkah-langkah 

pembayaran sebagai berikut: 

a) Menerima bukti-bukti pembayaran berupa kuitansi bon dan 

bukti-bukti lainnya yang sah yang telah disetujui Kepala Kantor 

Cabang. 

b) Mencatat kedalam laporan harian kas. 

c) Pembayaran uang kelebihan. 

15) Pembayaran pinjaman pegawai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Menerima Formulir Pinjaman Pegawai (FP) yang telah 

ditandatangani oleh Kepala Cabang atau pejabat yang 

berwenang. 

b) Menyiapkan pembayaran dan memberi cap lunas pada Formulir 

Pinjaman Pegawai. 

 

b. Pemegang Gudang 

Tugas : 

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang 

jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. 
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Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas : 

1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang 

jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan. 

2) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Kepala 

Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang 

penyimpanan barang jaminan. 

3) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan 

kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, 

mengatur penyimpanannya agar terlihat rapi dan memudahkan 

dalam menghitung atau memindahkannya. 

4) Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, 

air dan kotoran lainnya agar barang jaminan tetap dalam keadaan 

baik dan aman. 

5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk 

keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain. 

6) Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan 

dalam rangka serah terima jabatan. 

7) Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/ 

pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya. 

 

c. Penyimpanan Barang Jaminan 

Tugas Pokok adalah : 

Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, 

menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang 

jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah. 

 

Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas: 

1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang 

jaminan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 

keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima 

jabatan. 

2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Kepala 

Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam 

gudang penyimpanan barang jaminan emas. 

3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan 

atasan dan pihak lain. 
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4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang 

jaminan dalam keadaan baik dan aman. 

5) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

 

d. Penulis Surat Bukti Kredit 

Tugas : 

Memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam 

SBK dari kartu taksasi/formulir permintaan kredit secara akurat. 

 

Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas : 

1) Menerima barang jaminan dan kartu taksasi dari KPK. 

2) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang 

pinjaman ke dalam komputer. 

3) Memberi nomor pada kartu taksasi sesuai dengan nomor yang 

diterbitkan komputer. 

4) Memasukkan data bukti ke kas debet/kredit yang telah dikeluarkan 

atau diterima oleh kasir. 

5) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas. 

6) Membuat file dwilipat SBK dan SBK tebusan yang telah diperiksa 

oleh Subseksi Operasi dan menyimpannya. 

 

3. Kegiatan Usaha PT Pegadaian (Persero) 

PT Pegadaian (Persero) mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekaligus memupuk keuntungan melalui 

pemberian pinjaman skala mikro, kecil, dan menengah serta melaksanakan 

usaha lainnya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan tujuan tersebut, Pegadaian menyelenggarakan 

kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 

b. Pemberian pinjaman atas dasar hukum yang menerapkan prinsip-

prinsip fidusia 
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c. Menjalankan usaha lainnya yang menunjang terwujudnya misi dan visi 

perusahaan. 

Pegadaian memiliki beraneka ragam kegiatan usaha dan produk 

untuk memenuhi beraneka ragam permintaan pelayanan usaha gadai untuk 

masyarakat, diantaranya adalah:
52

 

a. Kredit Cepat Aman (KCA) 

KCA merupakan produk unggulan pegadaian, dan paling 

banyak diminati oleh masyarakat. Kredit KCA adalah pinjaman 

berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, 

aman dan cepat. Melalui KCA ini Pemerintah berupaya untuk 

melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam 

perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari praktek 

pemberian uang pinjaman dengan pengembalian atau bunga yang tidak 

wajar. 

KCA merupakan pemberian kredit jangka pendek dengan 

pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 

200.000,-. Jaminan yang diberikan berupa benda bergerak, baik barang 

perhiasan emas dan berlian, elektronik, maupun alat rumah tangga 

lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan 

dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan 

biaya administrasinya saja. 
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b. KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) 

Kredit Usaha Rumah Tangga ini bertujuan untuk membantu 

mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta mensejahterakan 

masyarakat, ini merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian 

sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu 

perkembangan usaha produktif, Usaha Rumah Tangga melalui 

pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. 

Adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur pengajuannya sangat mudah. 

2) Pelayanan mudah, cepat dan aman. 

3) Proses kurang lebih hanya 3 (tiga) hari. 

4) Pinjaman sampai dengan Rp. 3.000.000,- 

5) Pinjaman dapat diangsur sampai 36 bulan dengan jumlah angsuran 

tetap.  

c. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) 

KREASI bertujuan untuk membantu mengembangkan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta mensejahterakan 

masyarakat, yang merupakan salah satu misi yang diemban Pegadaian 

sebagai BUMN. Adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. 

2) Dalam tempo 3 hari kredit sudah bisa cair. 

3) KREASI dapat diperoleh di kantor cabang diseluruh Indonesia. 
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4) Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 

bulan, ataupun 36 bulan. 

5) Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah, hanya 0,9 % per 

bulan, flat. 

6) Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning/hitam, serta 

sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk 

mendukung operasional usaha. 

7) Pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran setiap bulan. 

8) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

pemberian diskon untuk sewa modal. 

d. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) 

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para 

pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pegembangan usaha) atas 

dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui 

mekanisme angsuran. Adapun keunggulan dari produk ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Proses mudah dan pengajuan kredit sudah bisa cair dalam waktu 

yang relatif cepat, biasanya dalam jangka waktu 2-7 hari. 

2) Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 

bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. 

3) Sewa modal yang relatif murah hanya 0,9% per bulan flat, atau 

11,8% per tahun. 

4) Agunan berupa perhiasan hanya emas. 

5) Pinjaman bisa mencapai 95%dari nilai taksiran agunan. 
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6) Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap 

bulannya dengan jumlah angsuran tetap. 

7) Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah tamah dan 

santun dalam memberikan pelayanan. 

8) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

pemberian diskon sewa modal. 

e. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) 

ARRUM ditujukan bagi pengusaha mikro kecil, ARRUM 

merupakan pembiayaan untuk pengembangan usaha dengan berprinsip 

syariah. Adapun keunggulan produk ini adalah sebagai berikut: 

1) Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, 

dan biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah. 

2) Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 

bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. 

3) Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil maupun motor) 

sehingga fisik kendaraan masih tetap berada di tangan nasabah 

untuk kebutuhan operasional usaha. 

4) Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran 

agunan. 

5) Pelunasan dilakukan secara angsuran setiap bulannya dengan 

jumlah tetap. 

6) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

pemberian diskon ijaroh. 
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7) Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun 

dalam memberikan pelayanan. 

f. Ar-rahn (Gadai Syariah) 

RAHN merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya 

administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang 

jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai 

sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan 

Menentramkan. Adapun keunggulan produk ini adalah sebagai berikut: 

1) Cepat : Hanya 15 menit kebutuhan dana Anda akan terpenuhi 

2) Praktis : Tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain 

yang memberatkan. Nasabah cukup membawa barang-barang 

berharga miliknya, saat itu juga akan mendapatkan dana yang 

dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat 

melunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah 

masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat 

diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan 

pemeliharaan serta biaya administrasi. 

3) Menentramkan : Sumber dana pegadaian berasal dari sumber yang 

sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, 

serta didukumg oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa 

Islami sehingga lebih syar‟i dan menentramkan. 
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g. Mulia 

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang 

menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang 

tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan 

aman secara riil. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi 

Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada 

masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. 

Akad Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Abadi adalah 

persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian 

dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan 

dan biaya-biaya yang disepakati. Adapun keunggulan produk ini 

adalah sebagai jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk: 

1) Menabung logam mulia untuk menunaikan Ibadah Haji. 

2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang 

3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan. 

h. Jasa Taksiran 

Jasa Taksiran adalah suatu pelayanan kepada masyarakat yang 

peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang 

relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai 

atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan 

ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas 

suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat 

memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut 

benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. 
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i. Jasa Titipan 

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe 

deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar 

tidak sampai hilang, rusak atau disalahgunakan orang lain. Tetapi 

ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan 

sendiri. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun 

dan dapat diperpanjang. Pegadaian akan menjaga dan melindungi 

dengan penuh perhatian. 

 

D. Gadai Menurut Hukum Islam 

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn 

adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan 

utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah atstsubut wa ad-dawam, 

yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun rahin, yang 

berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-

Muddatstsir (74) ayat (38) yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa 

yarg telah diperbuatnya.”
53

 

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang 

tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan 

makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti 

“menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.
54
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Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas 

adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah 

menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan 

dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, 

pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai 

piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan 

kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang 

lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (rahn) 

dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, 

agunan, dan rungguhan. Sedangkan pengertian gadai (rahn) dalam hukum 

Islam (syara') adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta 

dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk 

mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.
55

 

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, Zainuddin 

Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh 

para ahli hukum Islam sebagai berikut: 

1. Ulama syafi‟iyah mendefinisikan sebagai berikut: 

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi 

dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: 

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari 

harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya. 
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3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: 

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya 

untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). 

4. Ahmad Azhar Basyir 

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang 

atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai 

tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang 

seluruh atau sebagian utang dapat diterima. 

5. Muhammad Syafi'I Antonio 

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah 

(rahin) sebagai barang jaminan (marhum) atas utang/lpinjaman (marhun 

bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 

demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya.
56

 

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum 

Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang 

jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau 

pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai 

ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan 

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai 

dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada 
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waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah 

merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda 

berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai 

jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian 

syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga 

pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah 

maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh 

penggadai Gadai dimaksud, ditandai denga mengisi dan menandatangani Surat 

Bukti Gadai (Ruhn). 

Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak 

bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang 

meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang 

dan/atau jamim keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn pada 

prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi 

sosial, sehingga dalam buku fiqh mu'amalah akad ini merupakan akad 

tabarru’ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. 

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat 

Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal 

dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.
57

 

1. Alquran 

QS. AI-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam 

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: 
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedarg 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali, 

berpendapat bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk 

menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan 

transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, 

dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang 

(rahn).
58

 

Selain itu, Syaikh Muhammad „Ali As-Sayis dalam Zainuddin Ali 

mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang 

bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang 

demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yarg 

menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 

„Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian 

sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan 

persaksian seseorang.
59

 Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) 

juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi 

gadai (rahin), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (rahin) 

tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam 
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peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan 

oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika 

keduanya melakukan transaksi utang-piutang.
60

 

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat di atas adalah untuk 

menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai 

(murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) beriktikad baik untuk 

mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan 

barang atau benda yang dimilikinya (marhun), serta tidak melalaikan 

jangka waktu pengembalian utangnya itu.
61

 

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn 

dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan 

berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau 

bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan 

suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. Apalagi, terdapat sebuah 

hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju 

besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi 

keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan. 

2. Hadis Nabi Muhammad saw 

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat 

rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara 

lain diungkapkan sebagai berikut: 
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a. Hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oieh Imam Muslim, yang 

berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan 
Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa 
bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: 
bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi 
dengan menggadaikan baju besinya. (HR.Muslim)

62
 

 

b. Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

yang berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku 
telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin 
Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rosulullah saw. menggadaikan 
baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya 
dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah)

63
 

 

c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 

yang berbunyi: 

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, 
mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubark, mengabarkan 
kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, 
bahwasannya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan 
hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. 
Penggandai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh 
mendapatkan manfatnya. (HR. Al-Bukhari)

64
 

 

d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi: 

Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang 

menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-

Daruquthni)
65

 

 

3. Ijma' Ulama 

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal 

dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang 
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menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang 

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya 

bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, 

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak 

mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti 

ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada 

mereka.
66

 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Fatwa Dewan Syariah Nastonal Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di 

antaranya dikemukakan sebagai berikut. 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn; 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas; 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah; 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. 
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