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BAB I 

PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN SEBAGAI 

AKIBAT WANPRESTASI (Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara) 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dasar Negara 

Indonesia, di dalamnya tersurat tentang tujuan dari didirikannya Indonesia 

sebagai sebuah Negara yang  mengatakan bahwa sebagai sebuah Negara, 

Indonesia bertujuan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi, dan keadilan sosial. 

Berkaitan dengan tujuan tersebut, pemerintah dalam rangka melaksanakan 

tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum melaksanakan pembangunan 

nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang adil,  makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 di dalam suatu organisasi kenegaraan Negara Republik Indonesia, yang 

merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 

perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai. 

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya 

haruslah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tiap-tiap tahap 

diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang 

merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, 
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dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-

menerus
1
. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional 

harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah 

pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk 

mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang 

tercapainya pembangunan nasional. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional perlu senantiasa dipelihara 

dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan 

ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan kesinambungan aspek-aspek 

pemerataan dan pertumbuhan. 

Membangun pada hakekatnya berarti melakukan kegiatan saat ini untuk 

meraih sasaran yang baru dapat dicapai dikemudian hari. Karena itu suatu bangsa 

yang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai sasaran untuk masa 

depan yang sebelumnya disepakati bersama, secara demokratis melalui wakil-

wakil rakyat atau ditentukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah). Dalam 

sasaran ini dimasukkan hal-hal yang diinginkan dan diharapkan bersama dan 

bagaimana mencapainya, memperhatikan modal yang tersedia modal dalam arti 

fisik, sumber daya manusia dan alam serta kelembagaan yang ada, peluang yang 

ada maupun berbagai masalah dan kendala yang menjadi tantangan bangsa, baik 

yang ada di dalam negeri maupun di luar. 

                                                             
1
  Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: PT. Mediatama Sarana, 1991, hal 7. 
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Sektor yang digunakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya untuk 

mensejahterakan warga negaranya adalah melalui lembaga Perkreditan yang 

berbentuk bank atupun Non Perbankan. Perusahaan Perum Pegadaian (pawn 

shop) merupakan lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan uang 

pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat 

yang berpenghasilan rendah. disamping itu, keberadaan Perum Peagadaian juga 

turut mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman dan pinjaman 

yang tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan 

cara yang mudah, cepat aman, dan hemat. Dengan demikian sifat usaha dari 

Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum 

(public service) dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 

pengelolaan perusahaan
2
. salah satu lembaga Perkreditan Non Perbankan adalah 

Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dibentuk merujuk pada ketentuan Gadai 

yang terdapat pada Pasal 1150 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: 

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang 

atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada 

orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh 

seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang 

mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang 

untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi 

utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

pada jatuh tempo.
3
 

 

Maka untuk Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya status 

Hukum Lembaga Jaminan Pegadaian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 10 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 1990 menjadi 

                                                             
2
 Rahmadi Usman ,  Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2003, Hal 55. 
3
 KUHPerdata Pasal 1150. 
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Perusahaan Umum (PERUM) yang kemudian diperbaharui lagi pada PP No. 103 

Tahun 2000 menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit antara Perum Pegadaian 

diawali dengan diadaknnya perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan 

pihak debitur, dalam perjanjian kredit ini diatur hal-hal antara lain cara 

pembayaran dan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut, fasilitas kredit yang 

diberikan oleh Perum Pegadaian disertai jaminan berupa barang bergerak sesuai 

dengan Pasal 509 KUHPerdata dengan ketentuan sebagai berikut: 

“Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah 

atau dipindahkan” 

 

Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan 

uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha pertanian, perdagangan 

industri rumah tangga, bahkan untuk keperluan konsumsi. jenis barang digunakan 

jaminan pada Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: 

A. Perhiasan seperti emas, perak, mutiara 

B. Barang-barang elektronik seperti TV, Radio, dan kulkas atau 

C. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil.
4
 

Barang-barang Jaminan itu harus berada di Pegadaian selama pemberi 

gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan 

benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan 

pemnegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi 

gadai, dengan maksud sebaga publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan 

                                                             
4
 Bambang Prihasdoyo dan Agus Trimarwanto, Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 3, Jakarta, Grasindo, 

2005, Hal 35. 
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(jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga 

gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau 

dicuri pemegang gadai.
5
 

Fungsi dari jaminan tersebut adalah merupakan suatu jaminan atas 

berlangsungnya suatu hubungan utang-piutang. Apabila pihak nasabah/ pemberi 

gadai wanprestasi yaitu tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kreditnya 

sampai tenggang waktu yang telah ditetukan maka pegadaian mempunyai hak 

untuk mengambil pelunasan piutangnya sendiri dengan jalan menjual dengan 

kekuasaan sendiri/ melelang barang jaminan tersebut. Lelang tersebut harus 

memenuhi syarat pemberi gadai wanprestasi, adanya somasi/peringatan terlebih 

dahulu, penjualan tersebut dilakukan dengan syarat–syarat dan kebiasaan 

setempat. Meskipun Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil 

pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya 

melalui pelelangan umum, tetapi dalam prakteknya hal tersebut mengalami 

hambatan baik segi yuridis administratif ataupun dalam masalah teknis. 

Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian selama ini adalah lelang yang 

dilakukan oleh cabang sendiri dan uji coba terpadu untuk cabang-cabang tertentu 

yang memungkinkan. Lelang merupakan bagian dari kegiatan kredit gadai dan 

merupakan usaha terakhir dalam rangka mengembalikan uang pinjaman dan sewa 

modal atas transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari 

mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan ditebus oleh nasabah. 

                                                             
5
 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 

1991, Hal 58. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul: 

“PELAKSANAAN LELANG TERHADAP BENDA JAMINAN SEBAGAI 

AKIBAT WANPRESTASI (Study Kasus di Perum Pegadaian Jepara). 

 

B. Pembatasan Masalah. 

Agar Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlelu 

luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka 

penelitian ini perlu dibatasai permasalahnnya, sesuai dengan judul skripsi ini, 

maka penulis membatasi permasalahan tentang Pelaksanaan lelang benda 

jaminan di Perum Pegadaian Jepara. 

 

C. Perumusan Masalah. 

Sebelum menginjak pada perumusan masalah penulis, akan menguraikan 

tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan 

yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan antara rencana dengan 

pelaksanaan
6
. 

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas 

dirumuskan seberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok masalah untuk 

dikaji lebih dalam lagi. Maka Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
6
 Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1998. 
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A. Bagaimana proses pengikatan barang jaminan dengan hak gadai di Perum 

Pegadaian ? 

B. Bagaimanakah langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian 

Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur ? 

C. Bagaimanakah pelaksanaan lelang benda-benda jaminan di Perum 

Pegadaian? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat 

yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, 

penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk lebih mendalami dan memahami proses pengikatan benda jaminan 

dengan hak gadai di Perum Pegadaian Jepara. 

b. Untuk Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian 

Jepara bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. 

c. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang benda jaminan Perum Pegadaian 

Jepara. 

d. Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk mendapat data yang nyata 

dan benar guna menyusun skripsi sebagai sarana untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

D. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, 

khusunya mengenai hukum jaminan. 

b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui 

kemapuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

melakukan study di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan  

E. Manfaat Praktis 

a. Memberikan wawasan yang nyata dan memberikan informasi kepada 

pihak yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian. 

b. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang 

pengajuan kredit di Perum Pegadaian Jepara 

 

F. Metode Penelitian. 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 

konstruksi yang dilakaukan secara metedologis, sistematis, dan konsisten. 

Metedologis berarti sesaui dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti 
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berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dengan kerangka itu.
7
 

Dalam suatu sistem penelitian diperlukan suatu data yang dapat 

menunjang penyelesaian penelitian itu sendiri, sehingga dapat memperoleh hasil 

penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai, oleh karena itu diperlukan suatu 

metode tertentu.  

Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.
8
  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 1.  Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal 

dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan.
9
 

 2.  Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif, penelitian diskriptif yaitu, suatu penyelidikan intensif 

tentang individu, dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam 

dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu 

                                                             
7 Roni Haritejo.SH, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 12 
8 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : VI Press, 1986, halaman 6. 
9
 Soerjono dan Abdul Rahmat, Metode Penelitian Hukum, Jakarta , rineka Cipta, 2003, Hal   23.                    
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atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkan 

ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat 

hipotesis. 

Pada dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, 

mengklarifikasi dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

3. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Perum Pegadaian Jepara. 

4. Sumber Data  

Data yang diperlukan : 

A. Data Primer 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan. 

B. Data Sekunder 

Yaitu data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-

buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan terhadap data yang diperlukan guna 

pembahasan   selanjutnya. 
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b. Wawancara 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara 

langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau 

keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
10

 

c. Studi Pustaka 

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber 

catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari membaca, mempelajari 

dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum 

sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan 

pustaka  berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang 

ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa: 

1). Diperoleh konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

2). Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan 

spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap 

penelitian. 

3). Akan diperoleh informasi empiric yang spesifik yang berkaitan 

dengan masalahnya. 

4). Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang 

diarahkan pada penyusunan jadwal teoritis terhadap 

permasalahannya.
11

 

                                                             
10

 S. Nasution, 2001, Metode Research ( Penelitian Ilmiah ), Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 113 



12 
 

6. Metode Analisa Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data 

secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik 

secara tertulis maupun lesan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti 

sebagai sesuatu yang utuh”.
12

 

Pengunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara 

membahas pokok permasalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi 

kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian 

dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan. 

Analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data. Adapun model 

analisis yang digunakan yaitu model analisa interaktif yang didukung proses 

trianggulasi mencakup metode-metode, kajian ulang dan meliputi praktek- 

praktek yang biasanya diikuti untuk memperkirakan validitas dan reliabilitas 

temuan-temuan penelitian.
13

 

 Sedangkan yang dimaksud dengan metode analisis interaktif, ialah 

model analisa yang terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu sebagai berikut: 

  

                                                                                                                                                                             
11 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal.  117.   
12

 Ibid, hal. 114 
13

 Sulistia ML, et al, Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, Penerbit IKIP Semarang Press, 

1991 hal. 31 
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a. Reduksi data 

Yaitu bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, 

membuat fokus, membuang hal-hal tidak penting yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. 

b. Sajian data 

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

riset dapat dilaksanakan. 

c. Kesimpulan. 

Setelah memahami maksud berbagai hal yang ditemui dengan 

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pertanyaan-pertanyaan, alur 

sebab akibat akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.
14

 

 

G. Sistematika Skripsi. 

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai keselurauhan penelitian tersebut diatas, maka 

penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Pembatasan Masalah. 

C. Perumusan Masalah. 

                                                             
14 HB, Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Pusat penelitian UNS, Surakarta, 1994,  hal. 

23 
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D. Tujuan Penelitian. 

E. Manfaat Penelitian. 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. 

1. Pengertian Perjanjian. 

2. Syarat sahnya Perjanjian. 

3. Wanprestasi dan Overmacht. 

4. Berakhirnya Perjanjian. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan 

1. Pengertian Jaminan 

2. Sifat dan bentuk perjanjian penjaminan 

3. Aspek-aspek Hukum Jaminan 

C. Tinjauan Umum Mengenai Gadai. 

1. Pengertian Gadai. 

2. Sifat Umum Gadai. 

3. Subjek dan Objek Gadai. 

4. Berlakunya Perjanjian Gadai. 

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai. 

6. Eksekusi/lelang dalam Gadai menurut Undang-undang 

KUHPerdata dan Undang-undang 103 tahun 2000. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses pengikatan barang jaminan dengan hak gadai di Perum 

Pegadaian Jepara. 

B. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Perum Pegadaian Jepara bila 

terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. 

C. Pelaksanaan lelang benda-benda jaminan di Perum Pegadaian. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

B. Saran. 

 


