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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan pinjam meminjam berupa uang telah lama beredar dan dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Sebelum lembaga pegadaian dikenal kebanyakan 

masyarakat yang memerlukan pinjaman uang mendatangi lintah darat atau 

rentenir dengan memberikan jaminan yang mereka miliki serta membayar bunga 

yang melampaui batas kewajaran dan mencekik leher. Sehingga tujuan utama 

mereka dalam mengatasi masalah keuangan yang sedang dihadapi telah 

menimbulkan masalah baru, karena disamping membayar uang pokok pinjaman 

mereka diwajibkan membayar bunga uang sangat tinggi. Dalam mengatasi 

masalah peminjaman uang ini maka pemerintah membentuk lembaga keuangan 

perbankan, pada faktanya ruang lingkup perkreditan pada Bank, hanya dapat 

dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas, hal ini tentunya tidak 

terlepas dari tujuan perbankan yang dalam memberikan kredit menginginkan 

keuntungan, dan keuntungannya dapat diperoleh pihak Bank melalui penetapan 

suku bunga yang re1atif cukup tinggi yang hanya mampu dipenuhi oleh 

masyarakat ekonomi menengah ke atas. Disamping itu pada lembaga perbankan 

dalam melakukan pinjaman harus melalui sistem birokrasi yang panjang dan 

rumit. Oleh karena pemberian kredit terhadap masyarakat ekonomi lemah belum 

dapat dipenuhi, maka pemerintah dalam menghadapi masalah ini membentuk 
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lembaga pengkajian untuk dapat memberikan pinjaman modal pada masyarakat 

ekonomi menengah ke bawah melalui lembaga pegadaian. 

  Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani 

masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu pegadaian, PT. 

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang 

kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar 

hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman dilakukan dengan cara yang mudah, 

cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang 

melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam 

setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang 

digunakan pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.  

Pada Kenyataannya PT. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke 

bawah. Kelebihan PT. Pegadaian bagi masyarakat yang meminjam adalah pihak 

yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya 

dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT. Pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Maria Otero yang menyatakan bahwa1:  

 “Keuangan mikro adalah penyediaan jasa keuangan untuk berpenghasilan 
rendah, miskin dan sangat miskin wiraswasta orang. Sejak awal berdirinya pada 
tahun 1970, microfinances telah berkembang dengan cara luar biasa, 
menggabungkan ke dalam praktek perusahaan yang menggarisbawahi pasar 
keuangan dan komersial. Kombinasi ini telah menyebabkan terciptanya semakin 
banyak lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan di seluruh negara 
berkembang”. 

                                                             
1 Maria Otero. 2005. Microfinance. Newsweek.United States. Hal. 1. 
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 Berdasarkan kenyataan di atas, maka peran pegadaian sebagai lembaga 

pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk 

mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di daerah 

pedesaan. Pengalaman bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang 

lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. 

Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini 

peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin 

penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak 

berbelit-belit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi 

pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai 

jaminan. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan 

menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. 

Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang 

dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memiliki 

nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka 

benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut. Jadi pada 

dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang 

kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, 

kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur 

akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.2 
                                                             
2 J. Satrio. 2003. Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan. Citra Aditya Bakti. Bandung . Hal. 95. 
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Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam KUHPerdata 

dalam Buku II Bab XX, pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUHPerdata memberikan 

pengertian gadai sebagai berikut :  

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu 
barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh 
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang 
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 
orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah 
barang lelang itu di gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. 

Dalam pelaksanaan kredit gadai ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak 

yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang menggadaikan 

barang disebut “pemberi gadai”. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan 

suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi 

perjanjian kredit, debitur menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas 

pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur. Jaminan sangat penting demi 

menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk 

mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang 

pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Barang yang menjadi obyek gadai 

tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (PT. 

Pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan 

pemegang gadai. Asas ini disebut asas Inbezitstelling yang merupakan syarat 

mutlak dalam perjanjian gadai. 
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Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan 

barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian sebagai 

barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau 

pemegang gadai.3 

 Dimana PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban, 

antara lain:  

1. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga 

benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya (pasal 

1157 ayat (1) KUHPerdata). 

2. Si pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk 

keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalahgunakan barang 

tersebut maka barang itu dapat dimintai kembali oleh pemberi gadai. 

Melihat kewajiban pemegang gadai seperti yang tercantum pada point satu 

diatas, apabila dikorelasikan dengan kasus di PT. Pegadaian (Persero) Unit 

Pelayanan Cabang (UPC). Pasar Jenu Kab. Tuban yang mengalami perampokan 

barang jaminan debitur yang mengakibatkan hilangnya barang jaminan debitur 

sehingga pegadaian mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 4 millyar rupiah. 

Dengan adanya kasus tersebut membuat PT. Pegadaian harus melakukan 

tanggung jawab kepada debitur yang dirugikan akibat perampokan tersebut. 

                                                             
3 Salim HS. 2008. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 
33. 
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Dalam pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: si berpiutang adalah 

bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu 

terjadi karena kelalaiannya. Mengenai hal tersebut penulis mengambil kesimpulan 

bahwa pemegang gadai (PT. Pegadaian) mempunyai tanggung jawab terhadap 

barang jaminan debitur yang hilang atas perampokan oleh karena kelalaian pihak 

pegadaian tersebut.  

   Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul 

TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP 

BARANG JAMINAN DEBITUR YANG HILANG (Studi Kasus di PT. 

Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban). 

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar 

Jenu Kab. Tuban terhadap barang debitur yang hilang?  

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu 

Kab. Tuban  dalam memenuhi tanggung jawab selaku debitur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh penulis adalah: 
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1. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan tanggung jawab yang 

dapat dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban 

kepada debitur terhadap barang debitur yang hilang. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengidentifikasi bagaimana proses 

upaya atau kendala yang dihadapi dalam memberikan ganti rugi atas 

hilangnya barang debitur di PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. 

Tuban. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk perkembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum gadai. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk peneliti 

selanjutnya dan sumbangan pemikiran terhadap PT. Pegadaian (Persero) 

UPC Pasar Jenu Kab. Tuban, serta tanggung jawab yang sesuai dengan 

paraturan yang berlaku dan dapat bermanfaat bagi para debitur atau para 

pihak lain. 

2. Manfaat Praktis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat bagi : 

a.  Bagi Debitur/Nasabah 

Dapat memberikan informasi Debitur/nasabah pada PT. Pegadaian 

(Persero) tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab yang harus 
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dilakukan Pegadaian terhadap debitur mengenai obyek jaminan gadai 

yang hilang. 

b. Dalam Bidang Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

perbendaharaan kepustakaan dalam bidang hukum, yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi civitas akademika khususnya bidang studi ilmu 

hukum. 

c. Bagi Peneliti 

Penyusunan penelitian tugas akhir ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

E. Metode Penelitian 

1.  Metode Pendekatan 

 Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang 

bersifat yuridis sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial 

dengan mengaitkan hukum pada masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 

masyarakat4.   

 

                                                             
4 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. Hal. 87. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan peneliti tempat penelitian 

adalah PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban. Peneliti 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

3. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama5. Data ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, fakta-

fakta dilapangan dan bahan keterangan yang telah diperoleh oleh penulis 

secara langsung selama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung 

dengan pengelola UPC. Pegadaian Pasar Jenu Kab. Tuban, serta data-

data yang mendukung terkait dengan permasalahan yang diangkat. 

b. Data Sekunder 

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara 

mengutip, mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, peraturan 

perundang-undangan, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain 

yang terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain: 

                                                             
5Amirudin & Zanal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. 
Jakarta. Hal. 30. 
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1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara. 

3. Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan 

Hukum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 

5. RKAP Kanwil Surabaya Tahun 2012. 

6. SK. Direksi Nomor : 492/UG.2.00212/2011 Tentang Pedoman Ganti 

Rugi Barang Jaminan. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Interview atau Wawancara 

 Penelitian ini menggunakan suatu model wawancara, yaitu 

pengumpulan data melalui wawancara secara langsung sebagai proses 

tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dengan 

pimpinan kepala cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. 

Tuban, mengenai permasalahan yang diangkat, dari 95 random nasabah 

wawancara dilakukan dengan 6 orang responden. 
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b. Dokumentasi 

  Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, juga dengan 

menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data 

yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban. 

 c. Kepustakaan 

 Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library research/studi 

pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh 

data, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar 

tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan 

disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. 

5. Metode Analisa 

Analisa yang digunakan oleh penulis adalah deskripsi kualitatif, hasil 

penelitian lapangan yang berupa pengolahan bahan hukum, baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang belum dapat 

memberikan pemecahan tergadap permasalahan sehingga data diolah guna 

mendapatkan jawaban permasalahan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulis membagi dalam empat bab yang disusun 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini mencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul serta 

pentingnya yang disinambungkan dengan permasalahan, tujuan penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penulisan yang digunakan serta sistematika 

penulisan yang akan digunakan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan PT. 

Pegadaian (Persero), bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) UPC. 

Pasar Jenu Kab. Tuban kepada debitur terhadap barang debitur yang hilang. 

Dan apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar 

Jenu Kab. Tuban dalam memenuhi tanggung jawab debitur. 

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang merupakan sub-sub 

atas permasalahan yang diajukan, penulis melakukan analisis atas hasil 

penelitian yang diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada permasalahan 

berdasar pada teori atau kajian pustaka. Permasalahan penulis bagaimana 

tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban kepada 

debitur terhadap barang debitur yang hilang, dan apa saja kendala yang 

dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pasar Jenu Kab. Tuban dalam 

memenuhi tanggung jawab debitur. 
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BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat, hal ini perlu disampaikan 

oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


