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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 

Kondisi sosioal ekonomi masyarakat yang masih rendah menyebabkan tingkat 

kemiskinan di Indonesia masih di atas rata-rata. Kondisi ini semakin parah setelah 

adanya krisis moneter pada tahun 1997 dimana terjadi penurunan nilai tukar rupiah 

terhadap donar Amerika. Dampak yang terjadi adalah perubahan besar pada harga 

berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga masyarakat sangat 

rnernerlukan tarnbahan pendapatan untuk rnernenuhi kebutuhannya. Situasi seperti 

ini mendorong masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat demi terwujudnya 

pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat 

adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan di segala bidang 

kehidupan secara bertahap yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, 

kesra dan sebagainya. Pentahapan pembangunan dilakukan agar dalam melaksanakan 

pembangunan pemerintah lebih fokus dan tertata dengan baik. Di dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kedua ini (Tahun 2010-2014) pembangunan 

nasional ditujukan untuk memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang 

dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk 

pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya 

saing perekonomian.  
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Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian adalah dengan 

melakukan penataan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan 

perekonomian, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Salah 

satunya dengan meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti 

asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan 

pergadaian. Lembaga-lembaga tersebut belum signifikan peranannya untuk dapat 

menjadi sumber pendanaan jangka panjang. 

Pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 

merata maka didirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan 

maupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan 

kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan 

ringan kepada masyarakat luas, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke 

bawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sedangkan di golongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah 

modal usaha. 

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan 

pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah 

tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, 

khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan pinjaman 

melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. 

Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah pegadaian.  
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Perum Pegadaian berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam 

menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum 

gadai terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah seperti 

pedagang dan pengusaha kecil. Penyaluran kredit tersebut dilakukan dengan cara 

yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat 

yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi si 

peminjam setelah melakukan pinjaman di Perum Pegadaian. Nasabah Perum 

Pegadaian tidak perlu menjual barangnya, melainkan barang tersebut hanya menjadi 

jaminan pengajuan kredit. 

Menurut Siamat (2002: 501-502), pegadaian sebagai lembaga yang tugasnya 

memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Perum Pegadaian 

merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan 

utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum 

gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum (KUH) Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata 

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 daripada 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”. 

 

Penyaluran uang pinjaman tersebut 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 



4 

 

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

pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pada kenyataannya perum 

pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan perusahaan umum 

pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang 

berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan 

jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Peran Perum Pegadaian sebagai lembaga 

keuangan saat ini maupun di masa yang akan datang sangat penting untuk 

mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang 

berpenghasilan menengah kebawah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fungsi dan peranan Perum 

Pegadaian dalam menunjang pembangunan ekonomi sangat penting karena 

Pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tapi juga produktif. Perum 

Pergadaian sangat dibutuhkan keberadaannya terutama bagi golongan ekonomi 

menengah ke bawah seperti para pengusaha kecil atau pedagang untuk menambah 

modal usahanya maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan biaya-biaya 

untuk kehidupannya seperti biaya untuk anak sekolah, biaya untuk pengobatan 

keluarga, dan sebagainya. Dengan demikian Perum Pegadaian sangat berperan dalam 

menggalang ekonomi kerakyatan yakni menciptakan kesempatan berusaha baik 

untuk dirinya maupun lapangan kerja untuk orang lain.  

Di wilayah Kabupaten Sragen terdapat banyak lembaga keuangan bukan bank 

yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat khususnya masyarakat 



5 

 

ekonomi menengah ke bawah. Pegadaian Sragen merupakan salah satu lembaga 

keuangan bukan bank yang menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat 

dengan proses cepat dan bunga ringan. Akan tetapi tidak banyak masyarakat yang 

mengetahui akan hal tersebut. Umumnya masyarakat masih melakukan pinjaman 

uang kepada pengijon atau rentenir yang memberikan bunga lebih tinggi daripada 

pegadaian. Masyarakat lebih menyukai sistem pinjaman uang yang digunakan oleh 

para pengijon atau rentenir. Sistem yang digunakan pengijon atau rentenir memang 

sangat sederhana dan menggiurkan. Mereka mendatangi peminjam sekaligus 

membawa uang tunai yang dibutuhkan. Masyarakat belum sepenuhnya memahami 

bahwa kesulitan keuangan mereka akan kebutuhan yang mendesak cenderung 

dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk 

mendapatkan sewa dana atau bunga yang sangat tinggi.  

Pada umumnya masyarakat di wilayah Kota Sragen terutama yang tinggal di 

pedesaan berpendidikan rendah. Tingkat pengetahuan yang rendah ini dimanfaatkan 

oleh para pengijon atau rentenir untuk menghasut mereka agar menjaminkan barang-

barang berharga mereka sebagai agunan pinjaman. Biasanya masyarakat di daerah 

pedesaan membutuhkan modal untuk menggarap sawah-sawah mereka. Keadaan ini 

menjadi sasaran empuk bagi para pengijon atau rentenir untuk menawarkan jasa 

pinjaman dengan proses lebih cepat daripada pegadaian. Masyarakat tentunya lebih 

tergiur dengan proses cepat, yaitu uang langsung diterima meskipun dengan bunga 

tinggi daripada harus bersusah payah pergi ke pegadaian. Taksiran harga terhadap 

agunan barang terkadang juga tidak sesuai. Misalnya: sebuah sertifikat tanah 

dijadikan agunan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,-. Hal ini tentu merugikan 

masyarakat sebagai peminjam. Praktik-praktik semacam inilah yang hendaknya 

segera mendapat penanganan dari pemerintah karena sangat merugikan masyarakat. 
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Pegadaian diharapkan mampu menekan munculnya lembaga keuangan nonformal 

seperti lintah darat, pengijon, dan bank-bank gelap. Kondisi perekonomian 

masyarakat yang tidak stabil, khususnya para petani kecil menyebabkan masyarakat 

tidak selalu bisa mengangsur pinjaman kepada pengijon atau rentenir tepat waktu. 

Sedangkan diketahui bahwa jatuh tempo pinjaman rentenir atau pengijon biasanya 

tidak ada toletansinya. Hal ini berbeda dengan prosedur yang ada di pegadaian. Jika 

masyarakat belum mempunyai cukup uang untuk melunasi pinjaman, maka 

pegadaian akan memberikan tawaran untuk memperpanjang tempo pinjaman. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka disadari bahwa peranan pegadaian sangat 

dibutuhkan terutama untuk melindungi hak asasi sosial ekonomi masyarakat 

pedesaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PERANAN PEGADAIAN DALAM IKUT MEMBERIKAN PENJAMINAN DAN 

MELINDUNGI HAK ASASI SOSIAL EKONOMI ANGGOTA MASYARAKAT 

(Study Kasus pada Nasabah Pegadaian Cabang Sragen)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan bagian yang penting dalam penulisan karya 

ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan sebuah penelitian harus mengetahui 

lebih dahulu permasalahan yang ada. Supaya permasalahan yang akan dipecahkan 

dapat terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peranan pegadaian dalam ikut memberikan penjaminan dan 

melindungi hak asasi sosial ekonomi masyarakat (Study Kasus pada Nasabah 

Pegadaian Cabang Sragen)? 
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2. Bentuk kegiatan apa saja yang diselenggarakan pihak pegadaian sehubungan 

dengan keperluan kredit masyarakat? 

3. Apa alasan yang dipakai oleh nasabah dalam pengajuan kredit di pegadaian? 

4. Digunakan untuk keperluan apa saja uang pinjaman dari pegadaian oleh nasabah? 

5. Apa saja pendapat nasabah tentang manfaat uang pinjaman dari pegadaian? 

a. Bidang Sosial (Pendidikan dan Kesehatan) 

b. Bidang Ekonomi (dana Pendidikan) 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan dengan jelas. Penelitian ini, perlu 

adanya tujuan penelitian yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga penelitian akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari 

data sampai langkah pemecahan permasalahan. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan peranan pegadaian dalam ikut memberikan penjaminan dan 

melindungi hak asasi sosial ekonomi masyarakat (Study Kasus pada Nasabah 

Pegadaian Cabang Sragen). 

2. Mendeskripsikan bentuk kegiatan apa saja yang diselenggarakan pihak pegadaian 

sehubungan dengan keperluan kredit masyarakat. 

3. Mendeskripsikan alasan yang dipakai oleh nasabah dalam pengajuan kredit di 

pegadaian. 
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4. Mendesakripsikan untuk keperluan apa saja uang pinjaman dari pegadaian oleh 

nasabah. 

5. Mendeskripsikan pendapat nasabah tentang manfaat uang pinajaman dari 

pegadaian. 

a. Bidang Sosial (Pendidikan dan Kesehatan) 

b. Bidang Ekonomi (Pendidikan) 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian  

1. Bagi lembaga pegadaian 

Agar dapat menyusun strategi guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi 

kepada nasabah. 

2. Bagi masyarakat 

Memberikan acuan yang lebih baik dan jelas kepada masyarakat mengenai usaha 

gadai sebagai alternatif untuk melakukan pinjaman. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Peranan : aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

kedudukannya, maka ia telah melakukan peranan 

(Soekanto, 2002: 243). 



9 

 

2. Pegadaian  : lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang 

kepada masyarakat dengan jaminan gadai (Siamat, 

2002: 501-502). 

3. Hak azasi Ekonomi   : meliputi Hak kebebasan melakukan kegiatan jual 

beli, Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, 

Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, 

Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, 

hutang-piutang, dll, Hak kebebasan untuk memiliki 

susuatu, Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan 

yang layak (Alimi, 1999: 13). 

4. Hak asasi sosial budaya  : Hak menentukan, memilih dan mendapatkan 

pendidikan, Hak mendapatkan pengajaran Hak 

untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan 

bakat dan minat (Alimi, 1999: 13). 

 


