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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut 

disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. PT Pegadaian (Persero) sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk 

melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan 

apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak 

diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang. Lelang 

dilakukan nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus 

barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 

bulan dari tanggal kredit. Dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi 

biaya lelang, yang menjadi hak Pegadaian adalah uang pinjaman dan uang 

sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang 

dipungut langsung oleh Pegadaian kemudian disetorkan ke negara. Jadi 

barang yang digadaikan sudah terlelang nasabah tetap mempunyai hak atas 

sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk 

mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. 

Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit 

(SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas 
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2. Usaha yang dilakukan oleh pegadaian jika hasil penjualan benda gadai 

melebihi kewajiban bayar nasabah/debitur adalah pihak pegadaian 

memberitahu kepada nasabah untuk mengambil uang kelebihan ini selama 

1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan 

menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti 

jati diri atau kartu identitas. Dengan memperhitungkan bunga yang 

dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang 

memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dengan bunga dan pokok 

penjualan menjadi dasar dari kebijakan PT Pegadaian (Persero), namun 

dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya 

nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil 

penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah 

merasa lebih baik untuk tidak datang di Pegadaian pasca lelang, karena 

kuatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok 

dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke 

Pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya Pegadaian telah menghitung 

bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jual akan selalu 

minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga. 

 

B. Saran 

1. Perlu ditambahkan dan disebut di dalam isi dari klausul-klausul Perjanjian 

Kredit dengan jaminan barang bergerak dalam gadai perlu ditambahkan 

mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh PT Pegadaian 
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(Persero) apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena 

bencana alam (force majeure), sehingga debitur atau nasabah akan lebih 

merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut. 

2. Perlu ditambahkan juga dalam klausul perjanjian mengenai sanksi bagi 

debitur atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian 

Kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat 

pelanggaran yang dilakukan debitur atau nasabah. 

3. Sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit sebaiknya nasabah lebih 

memahami dan mengerti isi dari Perjanjian Kredit tersebut dan tidak asal 

menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul 

yang memberatkan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa 

dirugikan dikemudian hari. 


