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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Perum pegadaian mempunyai peranan yang cukup penting. Peranan itu 

berupa pemberian kredit dengan prosedur yang mudah, sehingga tidak 

memerlukan cara dan aturan yang berbeli-belit. Hal ini akan memudahkan 

masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah untuk mendapatkan fasilitas 

kredit dari perum pegadaian umumnya diperuntukkan guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil. 

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat perum pegadaian meminta 

jaminan dari debitur yang berupa benda bergerak milik debitur untuk 

diserahkan kepadanya hal ini dimaksudkan sebagai jaminan pelunasan atas 

hutang debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pengikatan 

pada benda bergerak yang di serahkan oleh debitur kepada perum 

pegadaianini disebut gadai. Pengertian benda bergerak berdasarkan pasal 509 

KUHPerdata adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah-pindah atau 

dipindahkan. 

Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh perum pegadaian ini 

banyak diminati oleh golongan ekonomi menengah ke bawah yang 

membutuhkan modal untuk menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari, 

keuntungan yang dirasakan dari pemberian kredit oleh perum pegadaian ini 
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adalah bahwa pemberian pinjaman itu di lakukan melalui prosedur yang 

sederhana, cepat dan tanpa urusan yang berbelit-belit. 

Guna mendapatkan fasilitas kredit dari perum pegadaian terlebih 

dahulu diadakan perjanjian kredit antara perum pegadaian dengan pihak 

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

pembayaran, jangka waktu pembayaran juga benda yang dijadikan jaminan 

dalam perjanjian kredit tesebut. 

Suatu perjanjian kredit akan berjalan lancar apabila para pihak dapat 

memenuhi kewajibannya. Kesulitan akan timbul apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan, sehingga 

dikatakan wanprestasi, artinya debitur tidak mampu membayar angsuran 

seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. 

Jangka waktu pinjaman, juga dibeda-bedakan berdasarkan besarnya 

pinjaman. 

1. Jangka waktu 6 bulan, untuk pinjam golongan A dan B 

2. Jangka waktu tiga bulan, untuk pinjaman golongan C dan D 

Suatu perjanjian baik debitur maupun kreditur tidak selalu memenuhi 

kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan, begitu pula dalam gadai di 

perum pegadaian, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya hal itu 

termasuk wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur sehingga 

kredit yang diberikan perum pegadaian dikatakan sebagai kredit macet maka 

perum pegadaian mempunyai hak menjual benda gadai atas kekuasaannya 

sendiri setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, penjualan secara 
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langsung dengan kekuasaan sendiri oleh perum pegadaian terhadap benda-

benda jaminan milik debitur ini disebut parate eksekusi, eksekusi yang 

ditempuh pihak perum pegadaian dalam rangka mengeksekusi benda jaminan 

dimuka hakim guna melunasi hutang, bunga dan biaya lainnya. 

Mengenai besarnya suku bunga terdapat perubahan-perubahan sesuai 

dengan kondisi ekonomi. Suku bunga ini ditentukan juga sesuai menurut 

golongan besar kecilnya kredit (golongan benda gandai). Ada dua jenis bunga, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk golongan A, B dan C : besarnya 2 persen setiap 15 hari 

2. Untuk golongan D, besar 2 ½ persen untuk setiap 15 hari 

Dengan ukuran berhitung 15 hari, maka jika benda gadai ditebus pada 

hari ke-16, maka  jumlah bunga yang dibayar adalah 4 persen untuk pinjaman 

golongan A, B dan C, sedangkan utuk golongan D adalah 5 persen. Perjanjian 

pegadaian tidak mempergunakan sistem bunga berganda. Diperbandingkan  

dengan suku bunga pinjaman kecil, yaitu masing-masing 10½  persen dan 12 

persen, maka suku bunga pinjaman pada pegadaian adalah lebih besar. Hal ini 

perlu mendapat peninjauan karena lembaga pegadaian pada umumnya 

dipergunakan masyarakat untuk pinjaman kecil dan bersifat konsumtif. 

Perjanjian pinjam uang ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). 

Lihat Lamp XIII. Sifatnya adalah konsensuil obligator. Di dalam perjanjian  

itu disebutkan nama penerima pinjaman (debitur). Perjanjian itu termasuk 

jenis perjanjian standard, sebab dicetak dalam bentuk formulir, yang telah 

disediakan lebih dahulu oleh perum pegadaian. 
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Di dalam Surat Bukti Kredit itu disebutkan nama pemberi pinjaman 

(cabang) penerima uang pinjaman, besarnya nilai benda gadai, jumlah 

pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga, tabel bunga, uang kelebihan 

jika barang dilelang. 

Seorang  yang akan meminjam uang, membawa  benda gadainya ke 

perum pegadaian, benda gadai ditaksir oleh juru taksir dan setelah penaksiran 

dilakukan, peminjam uang menerima uang pinjaman dari kasir. Perjanjian 

pinjam uang dibuktikan dengan Surat Bukti Kredit. Untuk masing-masing 

benda diadakan sebuah Surat Bukti Kredit. Dahulu (sebelum bulan Juni 1978) 

peminjam uang harus membayar biaya administrasi, akan tetapi sekarang 

biaya itu dihapuskan untuk menghindarkan pungutan liar (pungli), Surat Bukti 

Kredit dibebaskan dari segel. 

Kasus yang sering terjadi di pegadaian adalah debitur tidak 

memberikan angsuran pokok ataupun angsuran bunga, karena bunga yang 

tergolong tinggi. Jadi debitur enggan untuk memberikan angsuran ke 

pegadaian. Dan apabila debitur meminjam uang di perum pegadaian dengan 

jaminan barang atau dengan istilah menggadaikan barang kebanyakan debitur 

enggan untuk menebus kembali terhadap barang yang telah digadaikan apabila 

sudah  mendapatkan uang pinjaman dari perum pegadaian tersebut. Mungkin 

bisa disebabkan karena bunga di pegadaian dengan ukuran berhitung 15 hari, 

maka jika benda gadai ditebus pada hari ke-16, maka jumlah bunga yang 

dibayar adalah 4 persen. 
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Jika benda gadai tidak ditebus oleh debitur dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan, maka benda gadai dilelang pada wakatu yang ditentukan oleh 

kepala perusahaan perum pegadaian. 

Cara kerja perum pegadaian yang mendasarkan pada perjanjian itu, 

secara tegas telah diatur dalam pasal 1754 – 1769 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Surat keputusan direksi perum pegadaian nomor SM.2/1/29  

tentang organisasi dan tata kerja perum pegadaian tertanggal 27 oktober 1990, 

surat keputusan direksi tersebut pada pasal 3 menegaskan bahwa perum 

pegadaian bertujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan 

program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai, dan 

mencegah praktek ijon pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar 

lainnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul  “KAJIAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM 

MEMINJAM UANG DI PERUM PEGADAIAN KABUPATEN 

WONOGIRI”. 

 

B. Pembatasan Masalah   

Pembatasan masalah dimaksudkan sebagai pegangan di dalam 

menguraikan masalah sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat sehingga 

penyusunan skripsi yang akan dibahas nanti tidak terlalu luas dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang dibahas. 
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Sesuai dengan judul diatas maka penulis hanya membatasi mengenai 

pelaksanaan perjanjian pinjam uang di perum pegadaian. Proses pelaksanaan 

perjanjian hanya khusus ditujukan dalam pinjam uang pada hukum perjanjian 

di wilayah kabupaten Wonogiri dan dilaksanakan oleh perum pegadaian 

kabupaten Wonogiri. 

 

C. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan apa yang disebutkan dalam latar belakang 

masalah, maka masalah pokok yang hendak ditelusuri dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur perjanjian pinjam uang di Perum Pegadaian 

Kabupaten Wonogiri ? 

2. Masalah-masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam 

meminjam uang di Perum Pegadaian Kabupaten Wonogiri dan bagaimana 

cara penyelesaiannya ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya segala aktivitas yang termasuk dalam penelitian ini tidak 

lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan permasalahan yang telah 

peneliti atau penulis rumuskan maka ingin bertujuan : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Perum 

Pegadaian Kabupaten Wonogiri. 



 7

b. Untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Perum Pegadaian Kabupaten 

Wonogiri dan bagaimana cara penyelesaiannya. 

2. Tujuan Subyektif 

a.  Menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum secara perdata. 

b. Mendapatkan jawaban dari permasalahan yang akan diangkat dan 

dituangkan dalam bentuk skripsi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum. 

b. Menambah referensi bagi peneliti yang sama atau sejenis berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang 

pelaksanaan perjanjian pinjam uang di Perum Pegadaian Kabupaten 

Wonogiri. 

 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun 

dengan menggunakan suatu metode penelitian yang tepat, metode penelitian 

merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang 
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menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode 

penelitian adalah satu cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan 

yang dihadapi, suatu metode penelitian yang mengemukakan secara tekhnis 

tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya dalam penelitian 

ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut1: 

1. Metode Pendekatan 

 Penulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang 

bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan 

berdasar asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang 

berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji2. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

pada saat sekarang berdasarkan fakta. 

Di dalam metode deskriptif ada beberapa sifat-sifat yang dipandang 

sebagai ciri-ciri, yaitu bahwa metode ini: 

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. 

b. Data yang mula-mula disusun, dijelaskan disebut dan kemudian di 

analisa (metode sering disebut dengan metode analik)3 

                                                 
1  Dimyati, Khutzafah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Buku Pengangan Kuliah 

FH UMS. Surakarta 2004 
2  Ronny Hanitiyo Soemitro, MPN dan juri Mentri, Jakarta, Ghalia hal 97 
3  Ibid, hal 10 
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3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusunan mengambil lokasi di Perum 

Pegadaian Kabupaten Wonogiri. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari 

sumber dimana penelitian akan berlangsung. Dalam hal ini di Perum 

Pegadaian Kabupaten Wonogiri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. 

b. Penelitian lapangan yaitu menggunakan pertanyaan langsung ditempat 

yang menjadi obyek penelitian dalam hal ini penulis menggunakan 

cara sebagai berikut: 

1) Observasi (Pengamatan) 

Maksudnya adalah cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya 

mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam 
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mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu 

hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial.4 

2) Interview (Wawancara) 

Yaitu berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi 

yang berhubungan secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan 

cara terarah, guna mencapai data yang yang jelas sehingga penulis 

lebih mudah untuk menganalisis dengan mengembangkan data 

yang di hasilkan dari wawancara tersebut. 

6.   Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah 

memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan 

data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan 

data sehingga dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas dan tepat 

memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. 

 

G. Sistematika Skripsi  

Dalam enulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran 

mengenai hak apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis basar 

gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut : 

 

                                                 
4 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 
mandar maju. 1995. hal 76 
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BAB    I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian  

G. Sistematika Skripsi 

BAB    II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Pengertian Wanprestasi 

3. Syarat Sah Perjanjian 

4. Asas-asas Perjanjian 

5. Berakhirnya Perjanjian 

B. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang  

1. Ketentuan-ketentuan Umum 

2. Kewajiban-Kewajiban Si Peminjam 

C. Tinjauan  Umum Tentang Peminjaman Uang di Perum 

Pegadaian 

1. Proses Peminjaman 

2. Proses Pelunasan 

3. Sumber Pendanaan 
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4. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya 

5. Alternatif Jasa Pegadaian 

6. Status Hukum 

7. Masa Depan Perum Pegadaian 

BAB  III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian 

1. Sejarah Perusahaan Umum Pegadaian 

2. Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pegadaian 

3. Pengertian Gadai Menurut Perum Pegadaian 

4. Barang-barang Yang Dapat Digadaikan 

B. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Uang di Perum       

Pegadaian Kabupaten Wonogiri Dan Cara penyelesaiannya 

C.  Masalah-masalah Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Pinjam Uang di Perum Pegadaian Kabupaten Wonogiri dan 

cara penyelesaiannya 

BAB  IV   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 




