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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Untuk pedoman dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang di bahas yaitu 

tentang penerapan sistem lelang pada PT Pegadaian UPC Batu. 

Menurut Heni Mulatsih (2010) yang melakukan penelitian tentang 

penerapan sistem lelang pada perum pegadaian cabang purwotomo 

Surakarta bahwa prosedur pelaksanaan lelang pada perum pegadaian 

cabang purwotomo kurang sesuai dengan prosedur yang seharusnya 

karena lelang pada perum pegadaian cabang purwotomo kurang banyak 

peminatnya sehingga lelang diikuti hanya oleh beberapa orang saja yang 

hadir tiap kali lelang di laksanakan atau lebih tepatnya langganan lelang.   

Penetapan pembukaan harga lelang pada perum pegadaian cabang 

purwotomo sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak 

merugikan pihak manapun baik bagi perum pegadaian maupun pihak 

nasabah dan perhitungannya pun terbuka dan diketahui pihak nasabah 

yang barang jaminannya akan di lelang. Walaupun pelaksanaan lelang 

hendaknya ditetapkan waktu dan tempatnya sehingga lelang dapat di 

pastikan pelaksanaannya agar masyarakat umum dapat mengikuti lelang 

pada perum pegadaian purwotomo tepat pada waktunya.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

topik bahasannya yaitu mengenai penetapan pembukaan harga lelang yang 

sudah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak merugikan pihak pegadaian 

maupun nasabah dan diperhitungannya pun terbuka dan diketahui pihak 

nasabah yang barang jaminannya di lelang.  

 

B. Kajian Pustaka 

a.) Pengrtian Pegadaian  

Menurut Sigit Triandaru (2000 : 179) perum pegadaiaan 

merupakan satu-satunya badan usaha di negara indonesia yang 

secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga 

keuangan yang berupa pembayaan dalam bentuk penyaluran dana 

kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. 

Menurut Subagyo (1999 : 88)  pegadaian merupakan  suatu 

lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada 

nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus yakni 

dengan hukum gadai. 

Adapun jenis-jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional 

dan pegadaian syariah:  

1.) Pegadaian Konvensional 

Merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang 

pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian 

konvensional ini sudah tersebar keseluruh pedesaan. Namun 
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pada jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan 

manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya 

yang cukup besar 

2.) Pegadaian Syariah 

Yaitu lembaga keuangan atau devisi dari bentuk pegadaian dengan 

memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat 

islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain: 

menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-

prinsip islam, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar, dan biaya 

administrasinya sangat kecil. Namun, pegadaian syariah ini masih  

menggunakan pencatatan yang manual.  

b.) Fungsi Pegadaian 

Adapaun fungsi pegadaian antara lain: 

1.) Untuk mengelola penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum 

gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman. 

2.) Mengelola segala bentuk keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan, pendidikan juga pelatihan. 

3.) Untuk menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha yang 

menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada 

umumnya. 

4.) Untuk mengelola organisasida tata cara pelaksanaan pegadaian 

5.) Untuk pengembangan dan pengawasan dalam pengelolaan 

pegadaian.   
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c.) Pengertian Gadai 

Pengertian gadai dalam KUH perdata pasal 1150, gadai 

adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang 

berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan 

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 

dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang 

berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang 

barang teersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan 

setelang barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 

didahulukan. 

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa 

unsur pokok, yaitu: Gadai lahir karena perjanjian penyerahan 

kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.  

Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain 

atas nama debitor. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang 

bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Kreditor 

pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang 

gadai lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 

  ( Usman, Rachmadi, 2008-335). 

d.) Jenis Barang yang digadaikan 

Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat 

dijadikan barang jaminan. Namun ada beberapa persyaratan yang 
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harus dipenuhi agar barang tersebut dapat diterima sebagai barang 

jaminan. Persyaratan tersebut adalah sebagai ( Pedoman 

Operasional Kantor Pegadaian): 

1.) Mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah dipaasarkan atau 

diperjual belikan secara bebas dan umum. 

2.) Mempunyai nilai yang relative stabil atau konstan dan akan 

lebih baik lagi bila nilainya terus naik. 

3.) Mempunyai nilai yang lebih besar dari pada jumlah permintaan 

kredit. 

4.) Secara fisik mempunyai bentuk yang masih bagus dan masih 

layak untuk dipakai  serta tidak mudah rusak, karena barang 

yang rusak nilai ekonomisnya sangat rendah. 

Barang yang dapat digadaikan (Totok dan Sigit, 2006 : 218 ): 

1.) Barang Perhiasan 

Perhiasan seperti yang terbuat dari Emas, Perak, Platina, Intan, 

Mutiara, dan Batu Mulia. 

2.) Kendaraan 

Mobil, sepeda motor, sepeda dll. 

3.) Barang Elektronik 

Televisi, laptop, handphone, kamera, dll 

4.) Barang Rumah Tangga 

Kulkas, blender,perlengkapan makan, dll 

5.) Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian. 
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Barang yang tidak dapat digadaikan: 

1.) Binatang ternak 

Karena memerlukan tempat perawatan khusus serta 

memberi makan dan cara pemeliharaan yang khusus. 

2.) Hasil Bumi 

Karena mudah busuk dan rusak. 

3.) Barang yang cepat rusak, busuk atau susut. 

4.) Barang-barang seni yang sulit untuk ditaksir 

5.) Senjata api, amunisi, mesin dan lain-lain. 

e.) Golongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal 

Besarnya uang pinjaman ditentukan oleh nilai barang 

jaminan yang akan di serahkan oleh nasabah kepada pihak 

pegadaian. Berdasarkan uang pinjaman yang diberikan, kredit 

dapan digolongkan menjdi empat golongan antara lain : 

Tabel 2.1 Penggolongan Uang Pinjaman Dan Tarif Sewa Modal 

 

 

Golongan 

 

 

Uang Pinjaman  

 

Jangka 

Waktu 

SM Per 

15 Hari 

 

Maksimum 

A 50.000 - 500.000 120 Hari 0.75% 6.00% 

B1 550.000 - 1.000.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

B2 1.050.000 – 2.500.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

B3 2.550.000 – 5.000.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

C1 5.100.000 – 10.000.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

C2 10.100.000 – 15.000.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

C3 15.100.000 – 20.000.000 120 Hari 1.20% 9.20% 

D 20.100.000 – 1.000.000.000 120 Hari 1% 8.20% 

 Sumber: PT Pegadaian UPC Kota Batu, 2018 
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Tabel 2.2 Presentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran 

 

Golongan 
 

Presentase Uang 

Pinjaman 

Terhadap Taksiran 

A 95.00% 

B1 92.00% 

B2 92.00% 

B3 92.00% 

C1 92.00% 

C2 92.00% 

C3 92.00% 

D 93.00% 

Sumber: PT Pegadaian UPC Kota Batu, 2018 

Keterangan:  

Dari kedua tabel tersebut dapat meberikan gambaran secara jelas 

mengenai aturan penggolongan uang pinjaman yang di tetapkan oleh surat 

keputusan Direksi. Dalam hal ini penentuan biaya sewa modal (bunga) 

yang harus di bayar oleh nasabah bervariasi sesuai dengan tinggi 

rendahnya suku bunga yang telah disesuaikan dengan golongan barang 

gadai dan besarnya pinjaman.Berikut penjelasan dari tabel diatas:  

1.) Golongan A 

Jumlah pinjaman anatara Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000  

masuk kedalam surat bukti kredit golongan A, dengan jangka waktu 

120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 0.75%, dengan maksimum 

6.00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang 

adalah 6.00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal 

tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 

hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 6.00% 
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2.) Golongan B1 

Jumlah pinjaman anatara Rp 550.000 sampai dengan Rp 1.000.000  

masuk kedalam surat bukti kredit golongan B1, dengan jangka waktu 

120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, dengan maksimum 

9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang 

adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal 

tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 

hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20% 

3.) Golongan B2 

Jumlah pinjaman anatara Rp 1.050.000 sampai dengan Rp 

2.500.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan B2, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, 

dengan maksimum 9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan 

minimum lakunya lelang adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus 

membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas 

waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20%. 

4.) Golongan B3 

Jumlah pinjaman anatara Rp 2.550.000 sampai dengan Rp 

5.000.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan B3, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, 

dengan maksimum 9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan 
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minimum lakunya lelang adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus 

membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas 

waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20%. 

5.) Golongan C1 

Jumlah pinjaman anatara Rp 5.100.000 sampai dengan Rp 

10.000.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan C1, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, 

dengan maksimum 9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan 

minimum lakunya lelang adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus 

membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas 

waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20%. 

6.) Golongan C2 

Jumlah pinjaman anatara Rp 10.100.000 sampai dengan Rp 

15.000.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan C2, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, 

dengan maksimum 9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan 

minimum lakunya lelang adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus 

membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas 

waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20%. 
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7.) Golongan C3 

Jumlah pinjaman anatara Rp 15.100.000 sampai dengan Rp 

20.000.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan C3, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1.20%, 

dengan maksimum 9.20% dan sewa modal yang diperhitungkan 

minimum lakunya lelang adalah 9.20%. Sedangkan nasabah harus 

membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas 

waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan 

bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 9.20%. 

8.) Golongan D 

Jumlah pinjaman anatara Rp 20.100.000 sampai dengan Rp 

1.000.000.000  masuk kedalam surat bukti kredit golongan D, dengan 

jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari 1%, dengan 

maksimum 8.20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum 

lakunya lelang adalah 8.20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan 

sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit 

selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang 

harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh adalah 8.20%. 

f. Jenis Perpanjangan Kredit 

1.) Gadai Ulang 

Transaksi gadai ulang dilakukan dengan membayar sewa modal 

dan biaya administrasi, sehingga masa kredit akan diperpanjang 

lagi selama 120 hari lagi kedepan atau sesuai keinginan 
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nasabah. Untuk mengenali bahwa nasabah melakukan transaksi 

menggadai ulang, maka pada SBK dan kitir diberi tanda cap 

“GU” artinya menggadai ulang. 

2.) Cicil 

Nasabah dapat mengangsur (mencicil) sebagian uang pinjaman 

dengan cara membayar angsuran (cicilan) ditambah sewa 

modal dan biaya administrasi. Setelah transaksi ini jangka 

waktu kreditnya diperpanjang selama 120 hari kedepan atau 

sesuai keinginan nasabah. Untuk mengetahui nasabah 

melakukan cicilan maka pada badan SBK dan kitir dibubuhi 

cap “C” yang artinya Cicil. 

3.) Minta Tambah 

Apabila besarnya Uang pinjaman semula lebih kecil dari pada 

besarnya uang pinjaman maksimum atau karena kenaikan 

taksiran baru maka nasabah dapat meminta tambahan uang 

pinjaman. Nasabah diwajibkan membayar sewa modal dan 

biaya administrasi. 

g. Pengertian Lelang 

Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta 

sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang 

ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan 

tersebut kepada umum pada waktu yang ditentukan. Pelanggan 

ataupun eksekusi barang gadai dalam PT. Pegadaian secara umum 
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berdasarkan pada Pasal 1155 KUHP Perdata dan secara khusus  

diatur tersendiri dalam peraturan PT Pegadaian.   

Definisi Lelang dalam keputusan Menteri Keuangan 

nomor: 304 / KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:  

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan 

cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului 

dengan usaha mengumpulkan peminat.  

Lelang dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut 

(Totok dan Sigit, 2006:222): 

1.) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

bisa menebus barang yang digunakan dan membayar kewajiban 

lainnya karena berbagai alasan. 

2.) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak 

memperpanjang masa jatuh temponya karena sebagai alasan. 

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk 

melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaiaan 

yang terdiri dari : 

1.) Pokok pinjaman 

2.) Sewa modal atau bunga 

3.) Biaya lelang 
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h. Penetapan Harga Pembukaan Lelang  

Semua barang jaminan yang akan dilelang akan di taksir 

terlebih dahulu menurut ketentuan atau peraturan taksiran yang 

sudah berlaku, taksiran dilakukan oleh team pelaaksana lelamg 

yang dicatat pada SBK (Surat Bukti Kredit). Penetapan harga 

lelangnya ( Pedoman Operasional Kantor ) Sebagai berikut: 

1.) Apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman + sewa modal 

penuh, maka harga minimal lelang harus sebesar Uang pinjaman + 

Sewa modal dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. 

2.) Apabila taksiran baru lebih tinggi dari Uang pinjaman + Sewa 

modal, maka harga minimal lakunya lelang adalah sebesar 

Uang pinjaman maksimal berdasarkan taksiran baru + Sewa 

modl penuh berdasarkan Uang pinjaman taksiran baru. 

i. Uang Kelebihan Lelang 

1.) Pengertian Uang Kelebihan Lelang 

Uang Kelebihan Lelang adalah selisih antara harga lakunya 

barang yang di lelang di kurangi dengan (Uang Pinjaman + 

Sewa Modal). 

Perhitungan uang kelebihan adalah sebagaai berikut: 

Harga lakunya lelang   Rp........................... 

Uang Pinjaman   Rp........................ 

Sewa Modal   Rp........................ 

     Rp...........................(-) 

Uang Kelebihan   Rp............................. 
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2.) Membayar Uang Kelebihan 

a.) Pemegang SBK bila ingin meminta uang kelebihan lelang 

dipersilahkan ke loket yang sudah disediahkan di kantor 

pegadaian untuk mengurus uang kelebihan lelang. 

b.) Uang kelebihan lelang dapat segera dibayarkan setelah 

lelang pada hari tersebut. 

c.) Apabila SBK nya hilang, kepada yang bersangkutan dapat 

dibuatkan kembali yang baru sebaagai pengganti, asalkan 

dapat menunjukan surat kehilangan dari kepolisian.Yang 

bersangkutan juga di minta untuk membuat pernyataan di 

atas materai dan bersedia menanggung resiko materiil 

ataupun yuridis atas keterangan kehilangan tersebut. 

d.) Jika menurut perhitungan tidak ada uang kelebihan lelang, 

maka SBK (Surat Bukti Kredit) di kembalikan kepada 

pemilik dengan dibubuhi cap “sudah dijual”, Tidak ada 

uang kelebihan”. Cap ini harus disimpan sendiri oleh 

pegawai uang kelebihan lelang. 

Setelah itu pegawai tersebut membubuhi perkataan “nihil” 

dan paraf pada buku penjualan lelang untuk menyatakan 

bahwa terhadap SBK tidak dibayarkan uang kelebihan. 

j. Pemberitahuan Lelang 

Dua bulan sebelum tahun nggaran berakhir,kantor cabang 

mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke 
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kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat 

dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang 

itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. 

Penundahan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat 

dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah. 

  Untuk tanggakl pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui: 

1.) Papan Pengumuman yang ada kantor pegadaian 

2.) Media informasi lainnya(surat kabar, telepon, sms, dll) 

3.) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang yang akan 

dilelang. Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum 

pelaksanaan 

4.) Apabila ada barang yang bernilai sangat tinggi yang akan 

dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam 

pemberitahuan. 

k. Persiapan Lelang  

Persiapan Lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum 

lelang, sedangkan kegiatannya antara lain mengeluarkan barang 

yang akan di lelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari 

sebelum lelang, barang jaminan yang akan dilelang akan dicocokan 

dengan surat keterangan SBK. Barang yang terbngkus pada waktu 

itu akan di buka, serta kritirnya akan digunting seemikian rupa 

sehingga hanya tinggal nomornya saja. Nomor tersebut lalu 

ditempelkan (diikat) pada barang yang akan dilelang tersebut. 
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Team pelaksana lelang akan menaksir ulang seluruh barang tyang 

akan di lelang, hasil taksiran tersebut ditulit pada halaman 

belakang SBK. Jika taksira yang baru lebih rendah dari taksiran 

yang lama, sehingga ada kemungkinan menimbuulkan kerugian 

dari pihak pegadian ataupun nasabah, maka barang tersebut tidak 

boleh dilelang. 

l. Pelaksanaan Lelang  

Pada waktu lelang, team pelaksana lelang bertanggung 

jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Oleh karena Itu, 

kecuali team pelaksana lelang dilarang berada diruang pelaksanaan 

lelang. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara yang 

sejelas-jelasnya, keterangan-keterangan singkat tentang barang 

yang akan dijual, menurut SBK. Penjualan lelang didasarkan pada 

penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang. Pada akhit 

pelaksanaan lelang seluruh pendapatan lelang akan 

dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang dan dibutuhkan 

dalam bukunkas harian sebagai pendapatan lelang. 

m. Penjualan Barang Lelang 

Biasanya lelang di pegadaian diadakan secara terbuka dan 

syaratnya tidak terlampau ketat.  Barang yang akan dijual akan di 

pajang di kantor pegadaian seperti emas, handphone, kamera dll. 

Kadang juga akan di tawarkan seperti di adakanya bazar pelelangan 

barang. Untuk mengetahui barang apa saja yang dilelang bisa 
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langsung mendatangi loket bagian lelang dan minta informasi barang 

apa saja yang akan dilelang, ikuti lelang dilokasi yang telah 

ditentukan, petugas lelang akan mengumumkan barang yang akan 

dilelang, termasuk cacatnya dan pembukaan harga lelang. 

n. Hasil Lelang  

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi 

barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau 

dari barang sisa lelang tesebut akan dilelang untuk lelang 

berikutnya. Setiap barang yang tidak laku dilelang maka uang yang 

akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9% ongkos lelang 

pembeli dan 7% (7 premi) dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang 

pembeli 9% dan 0,7% dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya 

lelang. 

o. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Lelang Pada PT Pegadaian UPC 

Batu. 

Berikut adalah kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan 

lelang: 

1.) Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai kepada nasabah 

atau masyarakat. 

2.) Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan yang 

menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pihak pegadaian. 

3.) Kurang memandaiya tempat pelelangan pada pEgadaian. 
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4.) Sulitnya pihak pegadaian untuk menjual barang sisa lelang 

(BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam 

pelelangan. 

 

 


