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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah 

dikenal sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

Pemerintah mendirikan beberapa BUMN dengan tujuan untuk mengisi 

kekosongan yang  ditinggalkan oleh Belanda. 

Istilah BUMN baru dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 

Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan 

Perseroan (Persero),1 kemudian PP ini dicabut dengan diundangkannya PP 

Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (perum).2  

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung maupun 

kekayaan negara yang dipisahkan.3  

 

 

                                                             
1 Sahlan Asnawi, 2002, Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi Eksistensi 

dan Peranannya Pada Abad XII, Studia Press, Jakarta, Hal. 16. 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum. 
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 Ayat 1. 
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2. Maksud dan Tujuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 2 menjelaskan 

maksud dan tujuan BUMN, yaitu : 

a. Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya 

dan penerimaan negara pada khususnya.  

BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada 

masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan. 

b. Mengejar Keuntungan 

Dalam hal-hal tertentu untuk melakukanpelayanan umum, Persero 

dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengelolaan perusahaan yang sehat, sedangkan Perum yang tujuannya 

menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

perusahaan yang sehat. 

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan baran dan / 

atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat 

hidup orang banyak. 

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 

Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk 

menyediakan barang dan / atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 
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namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan 

koperasi. 

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha 

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Maka setiap 

kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

ketertiban umum, dan / atau kesusilaan.4 

3. Fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Fungsi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai penyedia barang ekonomis yang tidak disediakan oleh 

pihak swasta. 

b. Instrumen pemerintahan yang membantu penataan perekonomian 

negara. 

c. Pengelola cabang-cabang produksi sumberdaya yang dimanfaatkan 

untuk kepentingan umum. 

d. Menyediakan layanan untuk masyarakat. 

e. Memajukan sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. 

f. Pembuka lapangan kerja. 

g. Penghasil devisa negara. 

h. Membantu pengembangan usaha kecil. 

i. Pendorong aktivitas dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang. 

 

                                                             
4 Ibid, Pasal 2 
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4. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 

perusahaan BUMN di Indonesia digolongkan ke dalam dua jenis BUMN, 

yaitu : 

a. BUMN Perum 

BUMN Perum merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan 

modalnya dan penjalanan aktivitas usahanya dikuasai sepenuhnya oleh 

negara / pemerintah. Tujuan utama didirikannya perusahaan BUMN 

Perum adalah untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk memberikan 

pelayanan berupa penyediaan produk (berupa barang dan jasa) kepada 

masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. 

b. BUMN Persero 

BUMN Persero merupakan perusahaan BUMN yang kepemilikan 

modalnya sebagian besar dikuasai oleh pemerintah (lebih dari 51%), dan 

sisanya dikuasai oleh pihak swasta. Tujuan utama didirikannya 

perusahaan BUMN Persero adalah untuk mendapatkan keuntungan, serta 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sebelum adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2003 ini, ada 3 jenis perusahaan BUMN selain dari Perum dan Perseroan 

yaitu Perjan. Menurut undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Perusahaan 

Jawatan (Perjan) adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya berasal 

dari kekayaan negara yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari 
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suatu departemen. Usahanya bersifat pelayanan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Perjan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Menteri 

departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, seorang kepala Perjan 

bertanggung jawab kepada Menteri tersebut dan kepala Perjan adalah 

pegawai negeri. Perjan ternyata selalu merugi, oleh sebab itu sejak tahun 

1998 pemerintah tidak lagi menyelenggarakan Perjan. Perjan yang ada 

kemudian diubah bentuknya menjadi Perum dan Persero. Contoh 

perusahaan Perjan yaitu Perjan Kereta Api (PJKA), Perjan Pegadaian, 

Perjan Perhutani dan lain-lain.5 

B. Tinjauan tentang Perusahaan Umum (Perum) 

1. Pengertian Perusahaan Umum (Perum) 

Perusahan Umum (Perum) adalah perusahaan milik negara yang modal 

seluruhnya milik negara “berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” 

bergerak dalam bidang produksi, jasa atau bidang ekonomi lainnya dengan 

tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus 

mencari keuntungan.  

2. Pendirian atau Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum) 

Perusahaan umum ini telah diatur sedemikian rupa karena mengenai 

pendirian dan pengelolaannya sudah ada pihak yang mengatur. Adapun 

pihak pengelola dan pendirinya yakni : 

                                                             
5 Salamadian, Bentuk-Bentuk BUMN, https://salamadian.com, diaksess tanggal 11 Januari 

2020. 

https://salamadian.com/
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a. Perusahaan Umum yang dikelola oleh Direksi, Mentri, dan Dewan 

Pengawas. 

b. Pendiriannya diusulkan oleh Menteri kepada kepala negara atau kepala 

pemerintah yakni presiden. 

c. Menteri ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam sebuah Perusahaan Umum guna mewakili pemerintah 

sebagai pemilik modal. 

d. Direksi, direksi bertugas dipilih atau ditentukan menjadi pemimpin 

Perusahaan Umum, direksi diangkat dan dapat diberhentikan oleh 

Menteri. 

e. Dewan Pengawas yakni adalah dewan yang bertugas memberikan 

pengawasan serta nasihat kepada direksi. 

3. Ciri-Ciri Perusahaan Umum (Perum) 

Adapun ciri-ciri dari Perusahaan Umum adalah sebagai berikut : 

a. Karyawannya berstatus pegawai perusahaan Negara. 

b. Permodalan berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. 

c. Melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. 

d. Kepengurusan atau alat kelengkapan Perum terdiri atas menteri, direksi, 

dan dewan pengawas. 

e. Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku 

pemilik modal dan memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan 

melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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f. Direksi bertugas sebagai pemimpin Perum yang pengangkatan dan 

pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri. 

g. Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi. 

h. Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak dibidang 

jasa layanan umum. 

i. Pendirianya diusulkan oleh menteri kepada presiden. 

j. Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain, dan 

dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat 

dalam bentuk obligasi. 

k. Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah 

untuk mendapatkan pengesahan.6 

4. Jenis-Jenis Perusahaan Umum (Perum) 

Jenis Perusahaan Umum yang masih ada di Indonesia, yaitu : 

a. Perum Damri 

Perum Damri bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan orang dan 

barang diatas jalan. 

b. Perum Balai Pustaka 

Perum Balai Pustaka adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan usaha-usaha penerbitan dan percetakan serta 

pendistribusian dan pemasaran buku-buku dan barang cetakan lainnya, 

                                                             
6 Guru Ekonomi, Pengertian Perusahaan Umum, https://sarjanaekonomi.co.id, diakses tanggal 

7 januari 2020. 

https://sarjanaekonomi.co.id/
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khususnya buku-buku pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan sesua 

dengan kebijaksanaan pemerintah. 

c. Perum Bulog 

Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik adalah perusahaan umum milik 

negara yang tugasnya mengurus logistik dan pangan (beras), 

melaksanakan pemerintahan serta pembangunan pada bidang manajemen 

logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan dan 

mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 dengan 

pengaturan penugasan seperti yang diatur di dalam Bagian Ketiga tentang 

Kegiatan dan Pengembangan Usaha Peruri, yaitu selain 

menyelenggarakan usaha mencetak uang Republik Indonesia untuk 

memenuhi permintaan Bank Indonesia, Peruri juga melaksanakan 

kegiatan mencetak dokumen sekuriti untuk negara, yaitu dokumen 

keimigrasian, pita cukai, meterai dan dokumen pertanahan atas 

permintaan instansi yang berwenang. 

e. Perum Jasatirta 

Maksud didirikannya perusahaan Jasatirta adalah untuk 

menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumbersumber air 

yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, 

serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah 
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dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi antara lain 

perlindungan, pengembangan dan penggunaan air sungai sungai dan/ atau 

sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, 

penyuluhan, dan bimbingan. Tujuan perusahaan adalah turut membangun 

ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program 

pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air dan sumber-

sumber air. 

f. Perum Perumnas 

Perum Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah 

dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah 

ke bawah. Perusahan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 

2004 tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas selalu 

tampil dan berperan sebagai pioneer dalam penyediaan perumahan dan 

permukiman bagai masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.7 

C. Tinjauan tentang Persero 

1. Pengertian Persero 

Persero adalah salah satu jenis Badan Usaha yang dikelola oleh Negara. 

Persero didirikan dengan tujuan yang hampir sama dengan perusahaan 

                                                             
7 Mekari, Jenis-Jenis Perusahaan yang ada di Indonesia, https://jurnal.id, diaksess tanggal 11 

Januari 2020. 

https://jurnal.id/
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umum yaitu pertama mencari keuntungan dan kedua adalah memberi 

pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya seluruhnya atau sebagian 

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. 

Kepemilikan saham Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai 

oleh pemerintah. 

Persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa 

yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-

menerus mencetak keuntungan karena Persero diharapakan dapat 

memperoleh laba yang besar. 

2. Organ atau Perangkat Persero 

Organ atau perangkat dalam Persero diantaranya adalah RUPS, Direksi, 

dan Komisaris. Ketentuan dan prinsip persero yang berlaku diatur dalam 

UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menteri bertindak selaku 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), kepemilikan saham persero yang 

dimiliki oleh negara dan negara bertindak selaku pemegang saham. 

RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi 

persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik 

di dalam maupun diluar pengadilan. Komisaris adalah organ persero yang 

bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada 

RUPS. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. 

3. Ciri-Ciri Persero 

Ciri-ciri dari Persero adalah sebagai berikut : 

a. Dipimpin oleh seorang direksi, 
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b. Tujuan utamanya mencari keuntungan (Komersial), 

c. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta, 

d. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero), 

e. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden, 

f. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan yang berupa saham-saham, 

g. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-

undang, 

h. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris, 

i. Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik 

pemerintah, 

j. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku 

sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham 

perseroan terbatas, 

k. Tidak memperoleh fasilitas negara, 

l. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan 

perundang-undangan, 

m. Tujuan utama memperoleh keuntungan, 

n. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata, 

o. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan, 

p. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.8 

 

                                                             
8 Ma’ruf, Pengertian Persero, https://akuntansilengkap.com, diakses tanggal 7 Januari 2020. 

https://akuntansilengkap.com/
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4. Jenis-Jenis Persero 

Jenis-jenis Persero yang ada di Indonesia, yaitu : 

a. PT Pertamina 

Sebagai lokomotif perekonomian bangsa Pertamina merupakan 

perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi 

minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. 

b. PT Kimia Farma Tbk 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau Kimia Farma telah berkembang 

menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan (Healthcare) 

terintegrasi di Indonesia. Bidang usaha Healthcare Kimia Farma 

didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, 

distribusi dan perdagangan, pemasaran, ritel farmasi, serta laboratorium 

klinik dan klinik kesehatan. 

c. PT Kereta Api Indonesia 

PT Kereta Api Indonesia yaitu melaksanakan dan mendukung 

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi, dengan 

menyediakan barang-jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 

untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun 

international dalam bidang perkeretaapian. 

d. PT Bank BNI Tbk 

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang 

menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 
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Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat 

struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan 

nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses 

rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah 

di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. 

e. PT Garuda Indonesia 

Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang 

berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan 

penuh). Sebagai Perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag 

carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna 

menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan 

pelayanan yang profesional. 

f. PT Telekomunikasi Indonesia 

Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan 

telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk 

pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya 

sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di 

bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah 

Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Layanan 

telekomunikasi dan jaringan Telkom sangat luas dan beragam meliputi 

layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, baik 

menggunakan jaringan kabel, nirkabel tidak bergerak (Code Division 

Multiple Access atau “CDMA”) maupun Global System for Mobile 
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Communication (“GSM”) serta layanan interkoneksi antar operator 

penyedia jaringan.9 

Tabel 2.1 

Ciri-Ciri dari Badan Usaha Milik Negara 

Ciri-Ciri dari jenis Badan Usaha Milik Negara 

Perjan  Perum  Persero  

 Pengabdian/pelaya

nan kepada 

masyarakat (public 

service), 

 sebagai bagian dari 

departemen/dirjen/

direktorat/pemerint

ah daerah, 

 dipimpin oleh 

seorang kepala, 

 memperoleh 

fasilitas negara, 

 pegawainya 

pegawai negeri, 

 pengawasan 

dilakukan baik 

secara hirarki 

maupun secara 

fungsional seperti 

bagian-bagian dari 

suatu departemen/ 

pemerintah daerah. 

 melayani kepentingan 

umum, 

 umumnya bergerak 

dibidang jasa vital 

(public utility), 

 dibenarkan memupuk 

keuntungan, 

 berstatus badan 

hukum, 

 mempunyai nama dan 

kekayaan sendiri serta 

kebebasan bergerak 

seperti perusahaan 

swasta, 

 hubungan hukumnya 

diatur secara 

hubungan hukum 

perdata, 

 modal seluruhnya 

dimiliki oleh negara 

dan kekayaan negara 

yang dipisahkan, 

 dipimpin oleh 

seorang direksi, 

 pegawainya adalah 

pegawai perusahaan 

Negara, 

 laporan tahunan 

perusahaan, 

disampaikan kepada 

pemerintah. 

 Memupuk 

keuntungan 

(profitability), 

 sebagai badan hukum 

perdata (yang 

berbentuk PT), 

 hubungan usahanya 

diatur menurut 

hukum perdata, 

 modal seluruhnya 

atau sebagian 

merupakan kekayaan 

negara yang 

dipisahkan 

(dimungkinkan joint 

dengan swasta 

nasional/asing), 

 tidak memiliki 

fasilitas-fasilitas 

negara, 

 dipimpin oleh 

seorang direksi, 

 status pegawainya 

sebagai pegawai 

perusahaan swasta, 

 peranan pemerintah 

sebagai pemegang 

saham. 

Sumber : www.pegadaian.com 

                                                             
9 Hendra, R, 2010, Tugas Pengantar Bisnis Persero, https://hendra-eka.com, diaksess tanggal 

11 Januari 2020. 

https://hendra-eka.com/
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D. Tinjauan tentang Jaminan Gadai 

1. Tinjauan umum tentang Jaminan 

a. Pengertian Jaminan 

Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang 

diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin 

pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat 

dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan 

atau adendum-nya.10 

Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jamian sebagai suatu 

tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga 

kepada kreditur untuk jamian kewajibanya dalam suatu perikatan.11 

Sementara J Satrio berpendapat bahwa Hukum jamian adalah peraturan 

yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur kepada 

debitur.12 

b. Jenis-Jenis Jaminan 

Menurut Sembiring, Terdapat dua jenis jaminan, yaitu : 

1) Jaminan Perorangan 

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang 

diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditor) 

yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali 

                                                             
10 Rivai Veithzal, 2008, Islamic Financial Management, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
11 Mariam Darus Badrulzaman, 2000, Permasalahan Hukum hak Jaminan, Hukum Bisnis, Hal. 

12. 
12 J Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Hal. 3. 
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suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu 

dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank).  

Jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara 

penanggung-debitur-kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktik 

perbankan dikenal sebagai Personal Guarantee. Jadi apabila seorang 

debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya maka 

pihak penanggung yang telah ditunjuk dan telah bersedia, harus 

memenuhi kewajiban debitur. 

2) Jaminan Kebendaan 

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu 

penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya, atau 

antara kreditor dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya 

kewajiban debitur.  

Jaminan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai 

dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya 

didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya 

berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan 

sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang 

yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai, atau 

dikenal dengan agunan tambahan.13 

 

 

                                                             
13 Sembiring Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung. 
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c. Fungsi dan Manfaat Jaminan 

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank 

untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila 

debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati 

dalam perjanjian. 

Menurut Djamil, terdapat dua fungsi jaminan dalam pembiayaan, yaitu : 

1) Untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak 

ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan 

tersebut. 

2) Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan 

jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. 

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang 

dijaminkan.14 

Sedangkan menurut Usman, manfaat jaminan adalah sebagai berikut : 

1) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan 

usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau 

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan 

untuk berbuat demikian dapat diperkecil. 

2) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat 

                                                             
14 Djamil faturrahman, 2010, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Sinar 

Grafika, Jakarta. 
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yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin 

tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. 

3) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga 

keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara 

mengeksekusi jaminan kredit.  

Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk 

mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera 

janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur 

pada waktu yang telah ditentukan.15 

2. Tinjauan Tentang Jaminan Gadai 

a. Pengertian Jaminan Gadai 

Gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atau suatu barang 

bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas 

namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan 

kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang 

tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya 

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 

1150 KUH Pdt).16 

 

 

                                                             
15 Usman Rachmadi, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 
16 Komariah, SH., M.Si., M.Hum, 2013, Hukum Perdata, UMM Press, Malang, Hal. 101. 
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Dari definisi diatas dapat dijelaskan unsur-unsur menggadaikan 

barang untuk peminjaman uang di Pegadaian sebagai berikut : 

1) Gadai hanya dapat diadakan atas “benda-benda bergerak” termasuk 

sura-surat berharga apabila surat-surat berharga yang menjadi 

obyek gadai diperlukan atas surat-surat tersebut. 

2) Benda yang dibebani gadai harus dikuasai oleh Pegadaian. 

3) Gadai diadakan harus dengan persetujuan antara Pegadaian dengan 

nasabah pemilikan benda tersebut. 

4) Gadai diadakan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan pinjaman 

oleh nasabah. 

5) Pegadaian sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu 

mendapatkan pelunasan dari kreditor lain apabila barang-barang 

obyek gadai dijual. 

6) Pegadaian berhak menahan/menguasai benda-benda yang 

digadaikan sampai seluruh utang (pokok + bunga + denda-denda, 

dan biaya lain) dilunasi oleh nasabah. 

b. Sifat-Sifat Gadai 

Gadai memiliki sifat-sifat umum sebagai berikut : 

1) Gadai adalah untuk benda bergerak. Artinya obyek gadai adalah benda 

bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan). 

2) Sifat kebendaan. Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai 

bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang 

jaminan. 
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3) Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. Artinya benda gadai harus 

diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. 

4) Hak menjual sendiri benda gadai. Artinya hak untuk menjual sendiri 

benda gadai oleh pemegang gadai. 

5) Hak yang didahulukan. 

6) Hak accessoir. Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.17 

c. Syarat-Syarat Gadai 

Hak gadai diadakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berbeda menurut jenis dan barangnya : 

1) Cara mengadakan hak gadai benda bergerak yang berwujud dan surat 

piutang atas bawa : 

a) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai. Perjanjian ini 

bentuknya dalam KUH Pdt tidak diisyaratkan apa-apa, oleh 

karenanya bentuk perjanjian gadai dapat bebas tak terikat oleh 

suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara 

tertulis ataupun secara lisan saja. Dan secara tertulis itu bisa 

diadakan dengan akte notaris (jadi merupakan akte otentik), bisa 

juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja. 

b) Syarat yang kedua, barangnya yang digadaikan itu harus 

dilepaskan/ berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan 

kata lain perkataan berangnya itu harus berada dalam kekuasaan si 

pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Pdt bahwa 

                                                             
17 Badrul Zaman, 1991, Bab-Bab tentang Kreditverband Gadai dan Fiducia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung. 
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gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam 

kekuasaan si pemberi gadai (Pasal 1152 KUH Pdt). 

2) Cara mengadakan hak gadai piutang atas nama : 

a) Harus ada perjanjian gadai, 

b) Harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang 

digadaikan itu. 

3) Cara mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk : 

a) Harus ada perjanjian gadai, 

b) Harus ada endossemen (menulis dibalik surat piutang tersebut) 

kemudian surat piutang itu diserahkan kepada pemegang gadai. 

d. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai 

Dengan adanya perjanjian gadai, maka menimbulkan hak dan 

kewjiban pada pemegang gadai sebaga berikut : 

1) Hak-hak pemegang gadai 

a) Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai berhak untuk 

menjual benda yang digadaikan atas kekuasaanya sendiri kemudian 

mengambil sebagian untuk melunasi utang debitur dan sisanya 

dikembalikan kepada debitur (Pasal 1155 KUH Pdt). 

b) Si pemegang gadai berhak mendapatkan pengembalian ongkos 

yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya (Pasal 1157 

ayat 2 KUH Pdt). 

c) Si pemegang gadai mempunyai hak retensi yakni menahan benda 

yang digadaikan. Hak retensi ini terjadi apabila setelah adanya 
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perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian utang yang kedua 

antara para pihak dan utang yang kedua ini sudah dapat ditagih 

sebelum pembayaran utang pertama, maka si pemegang gadai 

menang untuk menahan benda itu sampai kedua macam utang itu 

dilunasi (Pasal 1159 ayat 2 KUH Pdt). 

2) Kewajiban pemegang gadai 

a) Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau 

merosotnya harga benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi 

atas kelalainnya (Pasal 1157 ayat 1 KUH Pdt). 

b) Si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan 

barang gadai untuk keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai 

menyalahgunakan barang tersebut maka barang itu dapat diminta 

kembali oleh pemberi gadai.18 

e. Hapusnya Gadai 

Hapusnya Gadai antara lain: 

1) Apabila benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan Penerima Gadai dan 

kembali ke tangan Pemberi Gadai; 

2) Manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang pokok telah 

dilunasi semuanya atau telah hapus; 

3) Hilangnya atau dicurinya benda gadai dari penguasaan Pemegang 

Gadai/Penerima Gadai (musnahnya benda gadai); 

                                                             
18 Op.cit, Hal. 102. 
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4) Dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh Pemegang/Penerima 

Gadai. 

E. Tinjauan tentang Badan Hukum Pegadaian 

1. Sejarah Pegadaian di Indonesia 

Sejarah PT Pegadaian (Persero), atau disebut juga dengan 

“Perusahaan” atau “Pegadaian”, dikelompokkan dalam 2 (dua) era, yaitu 

era kolonial/penjajahan dan era kemerdekaan. Dapat tergambar bahwa 

bisnis gadai sudah melekat sejak lama dalam keseharian masyarakat 

Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan tonggak sejarah Pegadaian 

yang berawal sejak tahun 1746 hingga berdirinya Pegadaian Negara 

pertama di Sukabumi tanggal 1 April 1901. 

Pada masa era Kolonial berdasarkan sejarah Berdasarkan sejarah 

pendirian Pegadaian, terlihat bahwa bisnis gadai memang sudah lama 

dikenal dalam keseharian masyarakat Indonesia, dengan menjadi lembaga 

formal sejak Pemerintah Kolonial Belanda melalui pendirian Bank Van 

Leening oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebagai 

lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. 

Momentum awal pendirian lembaga Pegadaian di Indonesia itu terjadi 

pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Ketika Inggris mengambil alih 

kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1811, Bank Van 

Leening dibubarkan dan sebagai gantinya, masyarakat mendapat 

keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian sepanjang mendapat lisensi dari 

Pemerintah daerah setempat (liecentie stelsel). Dalam perkembangannya, 
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metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik 

rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan 

pemerintah berkuasa saat itu yaitu Inggris. 

Inggris kemudian mengganti metode liecentie stelsel menjadi pacth 

stelsel, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada masyarakat umum 

yang mampu membayarkan pajak tinggi kepada pemerintah. Saat Belanda 

berkuasa kembali, metode tersebut masih tetap dipertahankan dan 

menghasilkan dampak yang sama. Pemegang hak banyak melakukan 

penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Tak ingin hal tersebut terus 

terjadi, Pemerintahan Hindia Belanda mencari jalan keluar dengan 

menerapkan cultuurstelsel yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan 

Pegadaian ditangani oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan 

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kemudian, 

diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 

yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan usaha monopoli 

pemerintah sehingga berdirilah lembaga Pegadaian Negara pertama di 

Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Momentum itulah yang 

menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun 

Pegadaian. 

Pada masa Jepang berkuasa, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian 

yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat 

tawanan perang, sehingga Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke 

Jalan Kramat Raya 132. Selama kekuasaan Jepang itu, tidak banyak 
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perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi 

Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. 

Saat itu, pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan 

Jepang dan wakilnya orang pribumi, M. Saubari. 

Masa Kemerdekaan Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, 

Kantor Jawatan Pegadaian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke 

Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah karena situasi perang yang semakin 

memanas. Agresi Militer Belanda kedua memaksa Kantor Jawatan 

Pegadaian kembali mengalami perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa 

Tengah. Pasca perang, Kantor Jawatan Pegadaian kembali berkantor pusat 

di Jakarta dan dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sejak dikelola 

Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai 

dari Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961, dan menjadi 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.19 

2. Pengertian Pegadaian 

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan 

kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. Menurut 

hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan 

hartanya sebagai jaminan kepada pihak pengadaian. Dalam hukum 

tersebut juga termuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan 

                                                             
19 Annual Report PT Pegadaian 2018 
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penjualan (lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian 

pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menebus jaminannya.  

secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan 

barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah 

uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan 

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, 

b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, 

c. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.20 

3. Tujuan dari Pegadaian 

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan 

bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan 

prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk 

jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam 

jumblah yang relative kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak 

diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu pegadaian mempunai tujuan 

sebagai berikut: 

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional 

pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum 

gadai. 

                                                             
20 Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakkan ke-14, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta. Hal. 212. 



 

40 
 

b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak 

wajar lainnya.21  

4. Jenis-Jenis Pegadaian 

a. Pegadaian Konvensional 

Pegadaian Konvensional adalah Badan Usaha Miliki Negara yang 

menjalankan sistem gadai dengan berpedoman kepada Undang-Undang 

dan Hukum di Indonesia. Pegadaian Konvensional menjalankan tugasnya 

sesuai dengan sistem gadai. Pada pegadaian konvensional tarif jasa dan 

bunga terhadap pinjaman lebih besar. 

b. Pegadaian Syariah 

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam. Dalam Pegadaian 

Syariah sistem gadai atau yang disebut rahn dalam bahasa arab ini 

dijalankan sesuai dengan hukum islam. Kata “rahn” berarti tetap atau 

lama, dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam 

jangka waktu tertentu, barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan 

jaminan dalam utang-piutang. Sama seperti lembaga lain yang berlabel 

syariah, landasan pembentukan Pegadaian Syariah adalah Al – Qur’an dan 

Hadist.22 

 

 

 

                                                             
21 Triandaru, Sigit, dan Budisantoso, Totok, 2006, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 

Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. 
22 Ilmu Dasar, Jenis Pegadaian, https://ilmudasar.com, diakses tanggal 8 Januari 2020. 

https://ilmudasar.com/
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5. Manfaat dari Pegadaian 

a. Manfaat bagi nasabah 

Prosedurnya sederhana dan cepat sehingga lebih mudah untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, Jasa yang ditawarkan tidak hanya 

pegadaian, melainkan banyak jasa lainnya dan Mendapatkan fasilitas 

penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. 

b. Manfaat  bagi lembaga Pegadaian dan Pemerintah 

Sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah akan dijadikan sebagai 

penghasilan, Ongkos yang dibayarkan oleh nasabah juga dapat 

dijadikan sebagai penghasilan, Memenuhi Misi pegadaian sebagai 

Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang 

relatif sederhana Laba dari pegadaian dapat digunakan untuk Dana 

Pembangunan (55%), Cadangan Umum (20%), Cadangan Tujuan 

(5%), Dana Sosial (20%).23 

6. Dasar Hukum Pegadaian 

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum 

(Perum) Pegadaian yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, 

dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 diubah bentuk 

                                                             
23 Op.cit, Hal. 265. 
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badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut 

Perusahaan Perseroan (Persero).24 

 

 

 

                                                             
24 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 


