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ABSTRACTS
Pawnshops are now under Government Regulation No. 103 of 2000 on the transfer of
mortgage service companies into public companies pawnshop . Pawnshop which is a form of
state-owned company that has the mission to provide servants for the public benefit and at the
same time seeking profits based on the principles of corporate management, distribution of
loan money to people based on pawn law. Lien law which made th e basis of the Pawnshop is
derived from 1928, the Basic Rules Pawnshop (Pandhuis Reglement). The limits of protection
against the debtor in a credit agreement with a guarantee of the goods moving, so far not
many people understood the responsibilities give n Pawnshop always based on the content of
Credit Agreement With Security Moving Goods, whereas many of the rights of debtors that
have not been carried out in the agreement, for example in response to notification prior to the
auction.
The purpose of this study was to determine the legal protection of the rights of
pawnshop customers in the event the auction of the collateral, to know the legal consequences
if not met the customer's rights in case of default of mortgage holders and to find remedies
that can be taken by the customer if event of default of mortgage holders.
The research method used is the juridical sociological approach, with specification of
descriptive analysis; the data collected is of primary and secondary data.
Legal protection given to t he debtor during this mortgage in the event of auction items
owned by a pledge of debtor is still far from perfect, but according Pawnshop protection has
been based on existing regulations in a Pawnshop. Juridical consequences of the legal
consequences if not met the customer's rights in case of default of mortgage holders is to
provide compensation experienced by customers in accordance with an appropriate value
according to Pawnshop. Legal actions taken by the customer in case of default of mortgage
holders is to settle disputes through consensus agreement between Pawnshops with
customers, through a consensus agreement is expected to create peace between the customer
and the Pawnshop. But when through this pathway also dispute not over, then this dispute c an
be done through mediation agency to quickly obtain a good solution. If mediation does not
track as well get results, then the very last point that must be taken is the path the Court.
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PENDAHULUAN

S

alah satu lembaga perkreditan non
perbankan yang dapat melayani
masya-rakat guna untuk mendapatkan
kredit
dengan
mudah
yaitu
Perusahaan Umum Pegadaian. Perum
Pegadaian
meru-pakan
lembaga
perkreditan yang dikelola oleh pemerintah

yang kegiatan utamanya melak -sanakan
penyaluran uang pinjaman atau kredit atas
dasar hukum gadai.
Penyaluran uang
pinjaman tersebut dila-kukan dengan cara
yang mudah, cepat, aman dan hemat
sehingga
tidak
membe -ratkan
bagi
masyarakat yang melakukan pinjaman dan
tidak menimbulkan masalah yang baru bagi
peminjam setelah mela-kukan pinjaman di

pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan
motto yang digunakan pegadaian yaitu
“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pada
Kenyataannya perum pegadaian merup akan
lembaga
perkreditan
yang
sangat
dibutuhkan oleh masyarakat khususnya
golongan ekonomi menengah ke bawah.
Kelebihan perusahaan umum pega -daian ini
bagi masyarakat yang meminjam kredit
adalah pihak yang berkepentingan tidak
perlu menjual barang-barangnya, melainkan
hanya dijadikan jaminan penga -juan kredit
di perusahaan umum pegadaian.
Hal tersebut sesuai dengan pen dapat yang dikemukakan oleh (Maria
Oterio. 2005: 1) yang menyatakan bahwa:
Microfinance is the provision of financial
services to low-income, poor and very poor
self-employed people. From its inception in
the 1970s, microfinances has evolved in
astounding way, incorporating into its
practice that underline financial and
commercial market. This combination has
led to the creation of a growing number of
sustainable microfinance institutions around
the developing world. (Keuangan mikro
adalah penyaluran jasa keuangan kepada
rakyat kecil, lemah/miskin, dan para wira usaha. Sejak tahun 1970s, microfinance
telah mengalami peningkatan dalam per kembangannya, dan dalam prakteknya
merupakan penggabungan konsep pengem bangan sosial dan ekonomi, juga meru pakan atau sebagai prinsip yang mendasari
promosi dan keuangan pasar/ penjualan
kombinasi ini telah membawa dampak
jumlah pertum-buhan lembaga keuangan
mikro yang berkelanjutan dalam pengem bangan dunia).
Berdasarkan kenyataan di atas,
maka peran pegadaian sebagai lembaga
pembiayaan dalam era sekarang dan masa
akan datang tetap penting untuk mewu judkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik
di kota maupun di pedesaan.
Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang lalu men jadikan sangat akrab dalam menggalang
ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil
umumnya masih terbelakang dan dalam
kondisi seperti ini peranan pegadaian

sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menye diakan kredit berskala kecil, cepat, bunga
ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan
pegadaian adalah untuk memberikan
jaminan bagi pemegang gadai bahwa di
kemudian hari piutangnya pasti di baya r
dari nilai jaminan.
Pegadaian juga turut melaksanakan
dan mendukung kebijakan program peme rintah di bidang ekonomi dan pemba ngunan nasional yaitu dengan menyalurkan
kredit kepada masyarakat dengan jaminan
benda-benda bergerak. Benda bergerak
tersebut harus memiliki nilai jual yang sama
dengan uang yang dibutuhkan oleh yang
berhutang tersebut. Karena benda bergerak
ini memiliki nilai yang sama dengan uang
yang dipinjam oleh orang yang bersang kutan, maka benda ini dapat dijadikan
sebagai jaminan dari hutang tersebut.
Jadi pada dasarnya gadai diberikan
untuk menjamin suatu tagihan atau kredit,
memang kredit diberikan terutama atas
dasar integritas atau kepribadian debitur,
kepribadian yang menimbulkan rasa
percaya pada diri kreditur bahwa debitur
akan memenuhi kewajiban pelunasannya
dengan baik (J. Satrio, 2003: 95) Adapun
ketentuan mengenai gadai itu sendiri diatur
dalam KUH Perdata Buku II Bab XX, pasal
1150-1161. Pasal 1150 KUH Perdata mem berikan 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 tersebu t
secara didahulukan daripada orang -orang
berpiutang lainnya; dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk menye lamatkannya setelah barang lelang itu di
gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan” (Salim HS, 2008: 33).
Dalam pelaksanaan kredit gadai ini
ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang
menerima gadai disebut “pemegang gadai”
dan pihak yang menggadaikan barang

disebut “pemberi gadai”. Setiap pemberian
kredit harus diikuti dengan suatu penja minan guna pengamanan kredit yang telah
diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian
kredit, debitur menyerahkan benda gadai
sebagai jaminan atas pelunasan hutang hutangnya terhadap kreditur. Jaminan
adalah penting demi menjaga keamanan
dan memberikan kepastian h ukum bagi
kreditur untuk mendapatkan kembali atau
mendapatkan kepastian mengenai pengem balian uang pinjaman yang telah diberikan
oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan dan disepakati
bersama.
Barang yang menjadi obyek gadai
tersebut harus diserahkan oleh debitur
(masyarakat) kepada kreditur (perum pega daian). Jadi barang-barang yang digadaikan
berada di bawah kekuasaan pemegang
gadai. Asas ini disebut asas Inbezitstelling
yang merupakan syarat mutlak dalam
perjanjian gadai (Salim HS, 2004: 97). Hal ini
untuk memberi kepastian bahwa debitur
akan melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan isi perjanjian kredit yang telah
dibuat. Sedangkan barang-barang yang
menjadi jaminan harus berada di perum
pegadaian sebagai barang jaminan sampai
debitur melunasi hutang-hutangnya kepada
kreditur atau pemegang gadai.
Berdasarkan latar belakang tersebut
di muka, maka penulis ingin meneliti
mengenai:
“PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN
DALAM HAL TERJADI PELELANGAN TERHA DAP BARANG JAMINAN” (Studi Kasus di
Perum Pegadaian Cabang Surakarta).
TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap hak-hak nasabah pegadaian
dalam hal terjadi pelelangan terhadap
barang jaminan di Kantor Perum
Pegadaian Cabang Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bila
tidak dipenuhi hak-hak nasabah jika

terjadi wanprestasi dari pemegang
gadai.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang
bisa ditempuh oleh nasabah jika terjadi
wanprestasi dari pemegang gadai.
METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan
dalam penulisan ini adalah dengan
menggunakan
pendekatan
yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis sosio logis yaitu pendekatan yang dilaku kan
secara kenyataan dalam praktek.
2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis
adalah jenis penelitian yang bersifat
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang merupakan prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki
dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek
penelitian pada saat sekarang berdasar
fakta yang tampak.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data ini diperoleh dengan cara
mengumpulkan sejumlah kete rangan atau fakta melalui wawan cara secara terarah dan sistem atis
dengan pihak yang dipandang
mengetahui
serta
memahami
tentang obyek yang diteliti yaitu
yang diperoleh dari lokasi penelitian
di Kantor Perum Pegadaian Cabang
Surakarta.
b. Data Sekunder
Merupakan keterangan atau fakta
yang diperoleh tidak secara lang sung, tapi diperoleh melalui studi
pustaka,
literatur,
peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah
dan sumber tertulis lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang
diteliti oleh penulis.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan
Metode ini merupakan al at
pengumpulan data yang dilakukan
melalui tertulis dari literatur dan
peraturan
perundang-undangan,
serta buku-buku yang ada kaitannya

secara lang-sung maupun tidak
langsung dengan obyek yang dite liti. Cara ini dimaksudkan untuk
mencari konsepsi-konsepsi, teoriteori, pendapat atau temuan yang
berhubungan erat dengan pokok
permasalahan.
b. Penelitian Lapangan
1. Wawancara (Interview)
Yaitu merupakan kegiatan
untuk mengumpulkan data
dengan tujuan tertentu dengan
melakukan percakapan atau
wawancara langsung berupa
tanya jawab antara peneliti
dengan subyek penelitian untuk
memperoleh berbagai kete rangan atau jawaban yang akan
dibe-narkan dalam penelitian.
Adapun subyek penelitian yang
dimaksudkan yaitu : Kepala
Perum
Pegadaian
Cabang
Surakarta, para pegawai ser ta
para nasabah yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi
Oservasi merupakan suatu
proses yang kompleks, suatu
proses yang tersusun dari
pelbagai proses biologis dan
psikhologis. Dua di antara yang
terpenting adalah proses-proses
penga-matan dan ingatan.
5. Metode Analisa Data
Data yang diperoleh baik dari
studi lapangan maupun studi kepus takaan diteliti dengan metode analisa
deskriptif kualitatif yaitu data yang
diperoleh akan digambarkan sesuai
keadaan yang sebenarnya, apa yang
dikatakan responden baik secara lisan
maupun tulisan, yang akan diteliti dan
dipelajari sebagai satu kesatuan yang
utuh, untuk kemudian dilakukan analisis
guna menjawab permasalahan yang
diajukan dan mencari jalan keluar yang
diharapkan hingga akhirnya akan di
dapat suatu tesis yang ilmiah.
LANDASAN TEORI

Pengertian Perlindungan Hukum
Ada beberapa pendapat dari para
ahli yang dapat kita kutip sebagai suatu
pedoman mengenai perlindungan hukum,
yaitu :
1. Menurut Satjipto Rahardjo (2003: 121),
perlindungan hukum adalah adanya
upaya melindungi kepentingan sesorang
dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Muchsin (2003: 14), perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan
menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam
sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan
hidup antar sesama manusia.
3. Menurut Hetty Hasanah (2004: 1),
perlin-dungan hukum yaitu merupakan
segala upaya yang dapat menjamin
adanya kepastian hukum, sehingga
dapat
memberikan
perlindungan
hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan
tindakan hukum.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal
yang melindungi subyek-subyek hukum
melalui peraturan perUnda ng-Undangan
yang berlaku dan dipaksakan pelaksa naannya dengan suatu sanksi.
Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah istilah
yang dipakai untuk menggambarkan perlin dungan hukum yang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya untuk meme nuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat
merugikan konsumen itu sendiri (Janus
Sidabolok, 2000:
17).
Perlindungan
konsumen merupakan perlindungan dalam
arti hukum yang diberikan kepada kon sumen (mereka yang melakukan kontrak
selain untuk tujuan bisnis untuk mend apatkan barang dan jasa dari mereka yang
menyediakannya untuk tujuan bisnis).
Perlindungan konsumen merupakan suatu
kebijakan hukum pada saat ini untuk melin -

dungi konsumen terhadap ketentuan -ketentuan di dalam kontrak yang tidak adil.
Secara khususnya, konsumen dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang
mengecualikan atau membatasi tanggung
jawab penjual secara tidak langsung atau
dimilikinya hak menjual barang -barang
tersebut (oleh penjual), apakah barang barang tersebut sesuai dengan gambaran
atau contoh, dan memiliki kualitas yang
layak untuk diperdagangkan sesuai dengan
tujuan utamanya.
Pengertian Perlindungan Konsumen
terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1
angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan :
“Perlindungan Konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen.”
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Menurut Pasal 1313 KUH
Perdata bahwa yang dimaksud perjan jian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikat kan dirinya terhadap satu orang atau
lebih. Menurut Salim HS (2002: 161)
perjanjian adalah : “Perjanjian adalah
suatu hubungan antara dua pihak atau
lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum”.
Pengertian perjanjian menimbulkan kewajiban antara kedua orang
yang membuatnya dalam bentuk per janjian itu merupakan rangkaian per kataan yang mengandung janji -janji
atau kesanggupan yang diucapkan atau
tertulis.
2. Unsur-Unsur Perjanjian
Unsur-unsur dalam perjanjian adalah:
a. Essensialia
Yaitu unsur utama, tanpa adanya
unsur ini persetujuan tidak mungkin
ada.
b. Naturalia
Yaitu unsur yang oleh undang undang ditentukan sebagai pera turan yang bersifat mengatur.
c. Accidentalia

Yaitu unsur yang oleh para pihak
ditambahkan dalam persetujuan
dimana
undang-undang
tidak
mengatur Misalnya jual beli rumah
diper-janjikan tidak termasuk alat alat rumah tangga.
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
Menurut Salim HS (2002: 157)
di dalam hukum perikatan dikenal tiga
asas penting, yaitu asas konesualisme,
asas pacta sunt survanda, dan asas
kebebasan berkontrak.
a. Asas Konesualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata. Pada pasal tersebut
ditentukan bahwa salah satu syarat
sahnya perjanjian adalah adanya
kata kesepakatan antara kedua
belah pihak. Asas ini merupakan
asas yang menyatakan bahwa per janjian pada umumnya tidak diada kan secara formal, melainkan cukup
dengan adanya kesepakatan kedua
belah pihak. Kesepakatan adalah
per-sesuaian antara kehendak d an
per-nyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak. Asas konsensualisme
muncul diilhami dari hukum
Romawi dan hukum Jerman.
Didalam hukum Jerman tidak
dikenal istilah asas konsensualisme,
tetapi lebih dikenal dengan sebutan
perjanjian riil dan perjanjian fo rmal.
Perjanjian riil adalah suatu per janjian yang dibuat dan dilaksa nakan secara nyata (dalam hukum
adat disebut secara kontan).
Sedangkan perjanjian formal adalah
suatu perjanjian yang telah diten tukan bentuknya, yaitu tertulis (baik
berupa akta otentik maupun akta
bawah tangan). Dalam hukum
Romawi dikenal istilah contractus
verbis literis dan contractus
innominat. Yang artinya bahwa
terjadinya perjanjian apabila meme nuhi bentuk yang telah ditetapkan.
Asas konsensualisme yang dikenal
dalam KUHPer adalah berkaitan

dengan bentuk perjanjian (Salim HS,
2002: 157)
b. Asas Pacta Sunt Survanda
Asas kepastian hukum atau disebut
juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.
Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak
ketiga harus menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para
pihak,
sebagaimana
layaknya
sebuah undang-undang. Mereka
tidak boleh melakukan intervensi
terhadap substansi kontrak yang
dibuat oleh para pihak. Asas pacta
sunt servanda dapat disim-pulkan
dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata. Asas ini pada mulanya
dikenal dalam hukum gereja. Dalam
hukum gereja itu disebutkan bahwa
terjadinya suatu perjanjian bila ada
kesepakatan antar pihak yang mela kukannya dan dikuatkan dengan
sumpah. Hal ini mengandung makna
bahwa setiap perjanjian yang diada kan oleh kedua pihak merupakan
perbuatan yang sakral dan dikaitkan
dengan unsur keagamaan. Namun,
dalam perkembangan selanjutnya
asas pacta sunt servanda diberi arti
sebagao pactum, yang ber arti
sepakat yang tidak perlu dikuatkan
dengan sumpah dan tindakan
formalitas lainnya. Sedangkan istilah
nudus pactum sudah cukup dengan
kata sepakat saja (Salim HS, 2002:
158).
c. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dapat
dianalisis dari ketentuan Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang mem buatnya.” Asas ini merupakan suatu
asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk:
1) Membuat atau tidak membuat
perjanjian;

2) Mengadakan perjanjian dengan
siapa pun;
3) Menentukan
isi
perjanjian,
pelaksanaan, dan persyara tannya, serta
4) Menentukan bentuk perjan jiannya apakah tertulis atau lisan
(Salim HS, 2002: 158).
4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Menurut Abdulkadir Muhammad,
(2003:228-231), syarat sahnya suatu per janjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu :
a. Adanya persetujuan kehendak antara
pihak-pihak yang membuat perjanjian
(konsensus).
b. Kecakapan para pihak
c. Suatu hal atau objek tertentu
d. Adanya suatu sebab yang halal
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian
Menurut Ketentuan Pasal 1381
KUHPerdata, terdapat sepuluh cara
hapusnya
perikatan
(Abdulkadir
Muhammad, 2003:218-122), yaitu :
a. Pembayaran
b. Penawaran pembayaran tunai
diikuti dengan penitipan atau
penyimpanan
c. Pembaharuan Hutang (Novasi)
d. Perjumpaan Hutang (Kompensasi)
e. Pencampuran Hutang
f. Pembebasan Hutang
g. Musnahnya Benda yang Terhutang
h. Karena Pembatalan
i. Berlaku Syarat Batal
Tinjauan Umum Tentang Gadai
1. Pengertian Gadai
Istilah gadai berasal dari terjemahan dari
kata pand (bahasa Belanda) atau pledhe
atau pawn (bahasa Inggris). Gadai ini diatur
dalam Buku III Titel 19 Pasal 1150 sampai
dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Menurut
Pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari
gadai adalah : Suatu hak yang diperoleh
seorang kreditor atas suatu barang bergerak
yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang
diberikan kepa-danya oleh debitor atau
orang lain atas namanya untuk menjamin

suatu hutang, dan yang memberikan kewe nangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih
dahulu daripada kreditor -kreditor lainnya
terkecuali biaya-biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dike luarkan untuk memelihara benda itu, biaya biaya mana harus didahulukan (Salim HS,
2008: 33).
2. Subjek dan Objek Gadai
Menurut Salim HS (2008: 36) subjek gadai
terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai
(pandgever)
dan
penerima
gadai
(pandnemer). Pemberi gadai (pandgever)
yaitu orang atau badan hukum yang mem berikan jaminan dalam bentuk be nda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai
untuk pinjaman uang yang diberikan kepa danya atau pihak ketiga. Unsur -unsur pemberi gadai yaitu:
a. Orang atau badan hukum;
b. Memberikan jaminan berupa benda
bergerak;
c. Kepada penerima gadai;
d. Adanya pinjaman uang;
Objek gadai adalah benda bergerak. Benda
bergerak ini dibagi atas dua jenis, yaitu
benda bergerak berwujud dan tidak ber wujud. Benda bergerak berwujud adalah
benda yang dapat berpindah atau dipin dahkan. Yang termasuk dalam benda
berwujud, seperti emas, arloji, sepeda
motor, dan lain-lain. Sedangkan benda
bergerak yang tidak berwujud seperti,
piutang atas bawah, piutang atas tunjuk,
hak memungut hasil atas benda dan atas
piutang (Salim HS, 2008: 37).
3. Hak dan Kewajiban antara Pemberi
Gadai dan Penerima Gadai
Di dalam pasal 1155 KUHPerdata telah
diatur tentang hak dan kewajiban kedua
belah pihak. Hak penerima gadai adalah:
a. Menerima angsuran pokok pinja man dan bunga sesuai dengan
waktu yang ditentukan;
b. Menjual barang gadai, jika pemberi
gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau
setelah dilakukan peringatan untuk

peme-nuhan janjinya (Salim HS,
2008: 47).
Kewajiban penerima gadai diatur di
dalam Pasal 1154 , Pasal 1156 dan Pasal
1157 KUHPerdata. Kewajiban penerima
gadai adalah:
a. Menjaga barang yang digadaikan
sebaik-baiknya;
b. Tidak diperkenankan mengalihkan
barang yang digadaikan menjadi
miliknya, walaupun pemberi gadai
wanprestasi
(Pasal
1154
KUHPerdata);
c. Memberitahukan kepada pemberi
gadai (debitur) tentang pemindahan
barang-barang gadai (Pasal 1156
KUHPerdata);
d. Bertanggung jawab atas kerugian
atau susutnya barang gadai, sejauh
hal itu terjadi akibat kelalaiannya
(Pasal 1157 KUHPerdata) (Salim HS,
2008: 48).
Hak-hak pemberi gadai adalah :
a. Menerima uang gadai dari pene rima gadai;
b. Berhak atas barang gadai, apabila
hutang pokok, bunga, dan biaya
lainnya telah dilunasinya;
c. Berhak menuntut ke pengadilan
supaya barang gadai dijual untuk
melunasi hutang-hutangnya (Pasal
1156 KUHPerdata) (Salim HS,
2008: 48)
Kewajiban pemberi gadai a dalah :
a. Menyerahkan barang gadai
kepada penerima gadai;
b. Membayar pokok dan sewa
modal kepada penerima gadai;
c. Membayar biaya yang dike luarkan oleh penerima gadai
untuk menyelamatkan barang barang gadai (Pasal 1157
KUHPerdata) (Salim HS, 2008:
48).
Robert W. Vishny dalam Law and
Finance Journal menyebutkan hakhak kreditur yang didahulukan,
antara lain :
a. Secured creditors are able to
gain possession of their security

once of the reorganization
petition has been approved;
b. Secured creditors are ranked
first in the distribution of the
proceeds that result from the
dispotition of the assets af a
bankrupt firm;
c. The debtor doesn’t retain the
administration of its property
pending the resolution of the
reorganization;
d. Secured creditors first paid
(Robert W. Vishny, 1998: 1124).
Berdasarkan penjelasan
hak dan kewajiban mengenai pene rima dan pemberi gadai dapat dije laskan bahwa apabila salah satu
pihak tidak melaksanakan presta sinya dengan baik, seperti misalnya
pem-beri gadai tidak membayar
pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pengadilan
dapat memberikan somasi kepada
pemberi gadai agar dapat melak sanakan prestasinya sesuai dengan
yang dijanjikan. Apabila somasi ini
telah dilakukan selama 3 kali dan
tidak diindahkan, maka lembaga
pegadaian dapat melakuka n pelelangan terhadap benda gadai.
4. Hapusnya Gadai
Hak Gadai menjadi hapus karena
beberapa alasan:
a. Karena hapusnya perikatan pokok
Hak gadai adalah hak accessoir, maka
dengan hapusnya perikatan pokok
membawa serta hapusnya hak gadai.
b. Karena benda gadai kel uar dari
kekuasaan pemegang gadai
Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata
menentukan bahwa: "Hak gadai
hapus apabila barang gadai keluar
dari kebiasaan si pemegang gadai "
Namun demikian hak gadai tidak
menjadi hapus apabila pemegang
gadai kehilangan kekuasaan ata s
barang gadai tidak dengan suka rela
(karena hilang atau dicuri). Dalam hal
ini jika ia memperoleh kembali
barang gadai tersebut, maka hak
gadai dianggap tidak pernah hilang.

c. Karena musnahnya benda gadai
Tidak adanya obyek gadai mengaki batkan tidak adanya hak kebendaan
yang semula membebani benda
gadai, yaitu hak gadai.
d. Karena penyalahgunaan benda gadai
Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdata me nyebutkan bahwa: "Apabila kreditor
menyalahgunakan benda gadai,
pemberi gadai berhak menuntut
pengembalian benda gadai.”
Dengan dituntutnya kembali benda
gadai oleh pemberi gadai maka hak
gada yang dipunyaj pemegang gadai
menjadi hapus, apabila pemegang
gadai menyalahgunakan benda gadai.
e. Karena pelaksanaan benda gadai
Dengan dilaksanakannya eksekusi ter hadap benda gadai, maka benda
gadai berpindah ke tangan orang lain.
Oleh karena itu maka hak gadai
menjadi hapus.
f. Karena kreditor melepaskan benda
gadai secara sukarela
Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata
menyebutkan bahwa. "Tak ada hak
gadai apabila barang gadai kembali
dalam kekausaan pemberi gadai.”
g. Karena percampuran
Percampuran terjadi apabila piutang
yang dijamin dengan hak gadai dan
benda gadai berada dalam tangan
satu orang. Dalam hal ini terjadi
percam-puran, maka hak gadai
menjadi hapus. Orang tidak mungkin
mempunyai hak gadai atas benda
miliknya sendiri
Tinjauan Umum Tentang Lelang
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 150/PMK.06/ 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 40/PMK.07/ 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan:
Lelang adalah penjualan barang yang
terbuka untuk umum dengan penawaran
harga secara tertulis dan/atau lisan yang
semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai harga tertinggi yang didahului
dengan pengumuman lelang.

Lelang mengandung unsur -unsur
yang tercantum dalam defenisi jual beli
adanya subjek hukum, yaitu penjual dan
pembeli, adanya kesepakatan antara
penjual dan pembeli tentang barang dan
harga; adanya hak dan kewajiban yang
timbul antara pihak penjual dan pembeli.
Esensi dari lelang dan jual beli adala h
penyerahan barang dan pembayaran harga.
Penjualan lelang memiliki identitas dan
karakteristik sendiri, dengan adanya penga turan khusus dalam Vendu Reglement,
namun dasar penjualan lelang sebagian
masih
mengacu
pada
ketentuan
KUHPerdata mengenai jual bel i, sehingga
penjualan lelang tidak boleh bertentangan
dengan asas atau ajaran umum yang
terdapat dalam hukum perdata, seperti
ditegaskan dalam Pasal 1319.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Hak -Hak
Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi
Pelelangan Terhadap Barang Jaminan di
Kantor
Perum
Pegadaian
Cabang
Surakarta.
Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan pegawai Perum Pegadaian Cabang
Surakarta mengenai pemberitahuan kepada
nasabah mengenai terjadinya lelang ter hadap barang jaminan, pihak Perum
Pegadaian Cabang Surakarta melakukan
pemberitahuan kepada nasabah dengan
cara :

1. Nasabah kredit diberitahu melalui
surat
Pemberitahuan lelang dapat
dilakukan oleh Pegadaian dengan
cara melalui surat pemberitahuan
pelak-sanaan lelang terhadap barang
jaminan milik nasabah yang
kreditnya akan jatuh tempo. Surat
pemberitahuan ini dila-kukan oleh
Perum Pegadaian terhadap semua
nasabah yang kreditnya akan jatuh
tempo, baik kredit golongan A, B, C,
D jadi tidak ada pembedaan perla kuan karena selama ini masih ada

2.

3.

4.

5.

pem-bedaan, untuk nasabah kredit
golongan C, D biasanya diberitahu
melalui surat, sedangkan untuk
nasabah kredit golongan A, B tidak.
Nasabah kredit didatangi langsung
oleh Petugas Pegadaian
Untuk kredit dengan jumlah antara
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 50.000.000,
pembe-ritahuan bisa dilakukan
petugas Perum Pegadaian secara
langsung mendatangi nasabah kredit
tersebut. Biasanya kredit dengan
jumlah yang besar jumlahnya tidak
begitu banyak, sehingga sangat
dimungkinkan didatangi petugas
Pegadaian untuk menjelaskan ak an
adanya pelaksanaan lelang atas
barang jaminan kredit nasabah.
Diumumkan secara langsung di
kantor Pegadaian
Pemberitahuan akan adanya pelak sanaan lelang atas barang jaminan
dilakukan
dengan
memberi
informasi secara langsung kepada
nasabah di kantor Pegadaian oleh
petugas Pega-daian. Bagi nasabah
diingatkan untuk melihat bukti
kreditnya, kapan jatuh temponya,
dengan tujuan agar nasabah segera
melunasi kreditnya.
Pengumuman
melalui
papan
pengumuman
Pemberitahuan akan adanya pelak sanaan lelang atas barang jaminan
dila-kukan dengan memberikan
informasi kepada nasabah melalui
papan pengu-muman yang ada di
kantor
Pegadaian,
informasi
tersebut harus secara jelas, waktu
pelaksanaan
lelang,
tempat
pelaksanaan lelang dan lelang
barang jaminan untuk kredit yan g
jatuh tempo sampai dengan kapan
(tanggal, bulan, tahun)
Melalui computer klik Pegadaian

Untuk
lebih
meningkatkan
pelayanan terhadap nasabah, perlu
juga
diting-katkan
informasi
mengenai pelelangan, jatuh tempo
kredit nasabah dan layanan lain
Pegadaian melalui sepe-rangkat
computer. Computer diletakkan
diruang tunggu nasabah, sehingga
dapat digunakan oleh nasabah yang
ingin mengetahui tentang lelang,
tanggal jatuh tempo kredit, layanan
pegadaian dan informasi lainnya.
Nasabah
dapat
menggunakan
sendiri ataupun dengan bantuan
petugas yang khusus untuk itu.
Misalnya computer tersebut diberi
nama Klik Pegadaian. Apabila
informasi mengenai lelang ter -sebut
sudah diketahui langsung oleh
nasabah, diharapkan nasabah akan
melunasi pinjamannya.
6. Diumumkan melalui ra dio terdekat
Selama ini pengumuman lelang
mela-lui radio terdekat, biasanya RRI
merupakan radio pilihan untuk
mengumumkan akan adanya lelang
barang jaminan milik nasabah yang
kreditnya akan jatuh tempo dan
yang sudah tidak ditebus.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
oleh Perum Pegadaian Cabang Sura karta mengenai mekanisme pemberita huan kepada nasabah apabila terjadi
eksekusi lelang tersebut juga sesuai
dengan ketentuan Pasal 1238 KUH
Perdata. Cara pemberian teguran ter hadap debitur yang lalai terseb ut telah
diatur dalam dalam pasal 1238 KUH
Perdata yang menentukan bahwa tegu ran itu harus dengan surat perintah.
atau dengan akta sejenis. Yang dimak sud dengan surat perintah dalam pasal
tersebut adalah peringatan resmi dari
juru sita pengadilan, sedang kan yang
dimaksud dengan akta sejenis adalah
suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat
maupun telegram yang tujuannya sama

yakni untuk memberi peringatan peringatan kepada debitur untuk
memenuhi prestasi dalam waktu
seketika atau dalam tempo tertentu,
sedangkan menurut Ramelan Subekti
akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai
suatu peringatan atau teguran yang
boleh dilakukan secara lisan, asal cukup
tegas yang menyatakan desakan
kreditur kepada debitur agar memenuhi
prestasinya seketika atau dalam waktu
tertentu.
Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang
menyakan bahwa: “Si berutang adalah
lalai, apabila ia dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi peri katan sendiri, ialah jika ini menetapkan
bahwa si berutang harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang diten tukan”.
Dari ketentuan pasal tersebut dapat
dika-takan bahwa debitur dinyatakan
wanprestasi apabila sudah ada somasi
(in gebreke stelling). Adapun bentukbentuk somasi menurut pasal 1238 KUH
Perdata adalah:
1. Surat perintah
Surat perintah tersebut berasal dari
hakim yang biasanya berbentuk
penetapan. Dengan surat pene tapan ini juru sita memberitahukan
secara lisan kepada debitur kapan
selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut
“exploit juru Sita”
2. Akta sejenis
Akta ini dapat berupa akta dibawah
tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu
sendiri
Maksudnya sejak pembuatan per janjian, kreditur sudah menentukan
saat adanya wanprestasi.
Dalam perkembangannya, suatu somasi
atau teguran terhadap debitur yang
melalaikan kewajibannya dapat dila kukan secara lisan akan tetapi untuk
mempermudah pembuktian dihadapan
hakim apabila masalah tersebut ber -

lanjut ke pengadilan maka sebaiknya
diberikan peringatan secara tertulis.
Dalam keadaan tertentu somasi tidak
diperlukan untuk dinyatakan bahwa
seorang debitur melakukan wanprestasi
yaitu dalam hal adanya batas waktu
dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi
dalam perjanjian berupa tidak berbuat
sesuatu, debitur mengakui dirinya
wanprestasi.
Berdasarkan bentuk perlindungan
yang diberikan oleh Perum Pegadaian
ter-sebut di atas dapat peneliti jelaskan
bahwa perlindungan hukum dalam
bidang kredit gadai merupakan faktor
penting untuk menciptakan kepastian
hukum, manfaat, dan keadilan bagi para
pihak dalam perjanjian kredit gadai.
Dalam tatanan perlindungan hukum
debitur menghadapi resiko yang lebih
kecil dibandingkan dengan kreditur,
namun sering terjadi posisi hukum
Debitur lebih lemah di dalam perjanjian
kredit dan oleh karena itu Debitur perl u
memahami Perlindungan Hukum Bagi
Nasabah Debitur.
Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Hak Hak Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi
Dari Pemegang Gadai
Prestasi
menurut
hukum
perdata sebagaimana diatur dalam
Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu. Wanprestasi ini dalam hukum
Perdata ada 3 jenis yaitu: 1) Tidak
memenuhi prestasi sama sekali, 2)
terlambat memenuhi prestasi, 3)
Memenuhi prestasi secara tidak baik.
Dalam bab ini fokus pemba hasan terhadap akibat hukum tindakan
wanprestasi yang dilakukan oleh Perum
Pegadaian terhadap nasabah kaitannya
dengan perlindungan hukum bagi
debitur karena akibat wanprestasi
tersebut.
Tindakan wanprestasi terhadap
benda jaminan gadai milik debitur
dapat berupa: 1) karena kelalaian
karyawan Perum Pegadaian menye -

babkan benda jaminan tertukar, 2)
karena kelalaian karyawan Perum
Pegadaian
menyebabkan
benda
jaminan hilang, 3) karena kelalaian
karyawan Perum Pegadaian menye babkan benda jaminan rusak.
Menyangkut ketiga aspek di
atas, maka perlu juga dikemukakan
dasar dari kewajiban pemegang gadai
yaitu :
1. Kewajiban memberitahukan kepada
pemberi gadai jika barang gadai
dijual
2. Kewajiban memelihara benda gadai
3. Kewajiban untuk memberitahukan
perhitungan antara hasil penjualan
barang gadai dengan besarnya
piutang kepada pemberi gadai.
4. Kewajiban untuk mengembalikan
barang gadai.
Menurut Pasal 1159 Ayat (1) KUH
Perdata, kewajiban ini dilaksanakan
karena :
a. Kreditur telah menyalahgunaan
barang gadai
b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok,
bunga dan biaya hutangnya
serta biaya untuk menyela matkan barang gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan
hasil penagihan bunga piutang
gadai dengan besarnya bunga
piutang kepada debitur.
6. Kewajiban untuk mengembalikan
sisa hasil penagihan piutang gadai
kepada pemberi gadai.
Dasar-dasar pikiran di atas
menggaris bawahi bahwa perlindungan
hukum bagi debitur karena tindakan
wanprestasi yang dilakukan Perum
Pegadaian, semestinya diperluas dan
dipertegas, dapat dilihat bahwa hampir
semua point di atas sebagai kewajiban
pemegang gadai tidak pernah dilak sanakan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Perum Pegadaian
menga takan bahwa pengetahuan
nasabah terhadap keadaan benda
jaminan gadai akan dilelang lewat infor masi pengumuman di pegadaian, dan

tidak ada konfirmasi kepada pemilik
benda jaminan terhadap lelang
tersebut.
Pengumuman lelang di papan
pengumuman pada Kantor Cabang
Pegadaian, menurut penulis bukanlah
wujud tanggung jawab pemegang gadai
seperti yang digariskan pada bagian
pertama di atas, barangkali lebih meru pakan penyempitan makna pemberi tahuan, tindakan ini sebenarnya dapat
juga diklasifikasikan sebagai tindakan
wanprestasi, namun sangat sulit menga rahkan pada tindakan wanprestasi,
karena memang perjanjian kred it
dengan jaminan barang bergerak telah
dikon-disikan demikian.
Tindakan wanprestasi akan
menyebabkan salah satu pihak menga lami kerugian, dalam perjanjian gadai
wanprestasi dapat dilakukan dilakukan
oleh kreditur atau Perum Pegadaian,
tindakan wanprestasi ini dapat berupa
rusaknya barang gadai, pelaksanaan
lelang tanpa memberitahukan debitur
serta tidak adanya pengembalian uang
sisa hasil lelang setelah dikurangi pokok
pinjaman beserta bunganya.
Menurut analisis penulis per janjian gadai itu sendiri merup akan perjanjian baku, yang intinya bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen khususnya Pasal 18 yaitu
sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan
barang dan/atau jasa yang ditu jukan untuk diperdagangkan dila rang membuat atau mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen
dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku
usaha berhak menolak penye rahan kembali barang yang
dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pe laku
usaha berhak menolak penye rahan kembali uang yang diba -

yarkan atas barang dan/atau
jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa
dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian
atas hilangnya kegunaan barang
atau pemanfaatan jasa yang
dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku
usaha
untuk
mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi
harta kekayaan konsumen yang
menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan
tunduknya
konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tam bahan,
lanjutan
dan/atau
pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak
tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara
angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencan tumkan klausula baku yang letak
atau bentuknya sulit terlihat atau
tidak dapat dibaca secara jelas, atau
yang pengungkapannya sulit dime ngerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah
ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan
klausula baku yang bertentangan
dengan Undang-undang ini.

Maupun berdasarkan KUH Perdata
Pasal 1320 menyangkut syarat -syarat
sahnya perjanjian:
1. Adanya kesepakatan kedua belah
pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya causa yang halal (Salim HS,
2002: 162).
Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh
Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi Dari
Pemegang Gadai
1. Menyelesaikan Sengketa Melalui
Jalur Musyawarah Mufakat
Penyelesaian
sengketa
melalui jalur musyawarah mufakat
ini merupakan jalur paling awal
yang dilalui oleh pihak yang ber sengketa sebelum akhirnya masuk
pada jalur hukum atau pengadilan.
Dengan adanya jalur ini, diharapkan
para pihak yang bersengketa dapat
menyelesaikan masalahnya dengan
cara yang baik-baik (musyawarah)
sehingga sampai pada perdamaian
(mufakat).
Berikut ini langkah-langkah
dalam penyelesaian seng -keta
melalui jalur musyawarah mufakat,
yaitu:
a. Mengembalikan pada butir butir akad yang telah ada
sebelumnya
b. Para pihak yakni nasabah dan
Pegadaian kembali duduk ber sama dan fokus kepada masalah
yang dipersengketakan.
c. Mengedepankan musyawarah
dan kekeluargan, hal ini sangat
dianjurkan untuk menyele saikan sengketa
d. Tercapainya perdamaian antara
pihak yang bersengketa
Berdasarkan
langkahlangkah penyelesaian sengketa
melalui jalur musyawarah mufakat
ini, maka sangat diharapkan tercip tanya perdamaian antara nasabah
dan Pegadaian. Tetapi ketika
melalui jalur ini persengketaan tidak

juga selesai, maka persengketaan
ini dapat dilakukan melalui lembaga
mediasi untuk segera mendapatkan
solusi yang baik. Bila jalur mediasi
tidak juga mendapatkan hasil, maka
jalur paling akhir yang harus ditem puh adalah jalur Pengadilan.
2. Melalui Mediasi
Pengertian Mediasi secara
normatif tidak kita jumpai dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alter natif Penyelesaian Sengketa. Oleh
karena itu pengertian mediasi di
ambil dari pendapat ahli dan kamus.
Menurut Rachmadi Usman (2003:
79) mediasi adalah penyele saian
sengketa yang melibatkan pihak
ketiga sebagai penengah.
Sementara dalam Black Law
Dictionary mengenai mediasi ini
didefiniskan
sebagai
berikut:
Mediation is privat, informal dispute
resolution process in which a
neutral third person, the mediator,
helps disputing parties to reach an
agreement. The mediator has no
power to impose a decission on the
parties.
Jadi, mediasi adalah sebuah
mekanisme penyelesaian sengketa
yang melibatkan pihak ketiga yang
netral, dalam artian pihak ketiga
dimaksud (mediator) tidak memiliki
kompetensi untuk membuat kepu tusan. Mediator hanya diperkenan kan memberikan tawaran alternatif
solusi dan para pihak sendiri yang
pada
akhirnya
memberikan
putusannya.
Dengan demikian dapat
dika-takan bahwa pada dasarnya
seorang mediator berperan sebagai
penengah yang membantu para
pihak untuk menyelesaikan seng keta yang dihadapinya. Sebagai
penengah di sini di samping sebagai
penyelenggara
dan
pemimpin
diskusi, juga dapat membantu para
pihak untuk mendesain penye lesaian sengketanya, seh ingga

dapat menghasilkan kesepakatan
bersama. Untuk itu seorang
mediator harus memiliki kemam puan mengumpulkan sebanyak
mungkin informasi yang nantinya
akan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun dan mengusulkan
pelbagai
pilihan
penyelesaian
masalah yang disengketakan.
3. Melalui Lembaga Arbitrase Atau
Peradilan
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan upaya
penyelesaian
sengketa
antara
nasabah dengan Perum Pegadaian
melalui arbitrase atau peradilan
selama ini belum pernah terjadi, hal
tersebut dikarenakan penyelesaian
sengketa melalui lembaga arbitrase
atau peradilan tidak mudah dilaksa nakan bagi nasabah kecil dan usaha
mikro dikarenakan memerlukan
waktu dan biaya yang mahal.
Sehingga diupayakan penyelesaian
yang sederhana, murah, dan cepat
melalui lembaga mediasi agar hak hak nasabah dapat terpenuhi
dengan baik.
Berdasarkan hal tersebut di
atas, menunjukkan bahwa upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh nasabah
apabila terjadi wanprestasi dari pemegang gadai adalah melalui musyawarah
mufakat, melalui mediasi dan arbitrase
atau peradilan. Namun fakta yang
terjadi di lapangan menunjukkan bahwa
nasabah yang barang jaminannya telah
dilelang oleh Perum Pegadaian tidak
pernah melakukan upaya hukum. Hal
tersebut dapat dilihat dari hasil angket
yang diisi oleh nasabah Perum
Pegadaian Cabang Surakarta yang
menyatakan bahwa para nasabah mem punyai keinginan menggugat Perum
Pegadaian melalui jalur hukum akibat
barang jaminannya di lelang.
Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi nasabah yang tidak
mempunyai keinginan untuk menggugat
Perum Pegadaian melalui jalur hukum

akibat barang jaminannya di lelang
adalah sebagai berikut:
1. Rendahnya tingkat pendidikan yang
dimiliki oleh nasabah
2. Nasabah tidak mamahami prosedur
hukum, sehingga merasa takut
untuk melakukan gugatan hukum
terhadap Perum Pegadaian.
3. Nasabah beranggapan bahwa dalam
berperkara di Pengadilan memer lukan biaya yang besar dan
memakan waktu yang lama.
PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis
lakukan, dapat disimpulkan hal -hal sebagai
berikut:
1. Perlindungan hukum yang diberikan
pegadaian selama ini terhadap debitur
dalam hal terjadi pelalangan barang
jaminan gadai milik debitur masih jauh
dari sempurna, namun menurut Perum
Pegadaian perlindungan tersebut sudah
didasarkan pada peraturan -peraturan
yang ada dalam Perum Pegadaian.
Untuk itu Perum Pegadaian sebagai
lembaga penyedia jasa perlu memper hatikan unsur-unsur dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
ketika dilaksanakan akad perjanjian
kredit gadai perlu dibacakannya isi
perjanjian kredit gadai,
sehingga
nasabah memahami hak dan kewa jibannya sebagai pemberi gadai.
2. Konsekuensi yuridis terhadap akibat
hukum bila tidak dipenuhi hak -hak
nasabah jika terjadi wanprestasi dari
pemegang gadai adalah me mberikan
ganti rugi yang dialami oleh nasabah
sesuai dengan nilai yang pantas
menurut Perum Pegadaian.
3. Upaya hukum yang ditempuh oleh
nasabah jika terjadi wanprestasi dari
pemegang gadai adalah menyelesaikan
sengketa melalui jalur musyawarah
mufakat antara Perum Pegadaian
dengan nasabah, melalui musyawarah
mufakat sangat diharapkan terciptanya
perda-maian antara nasabah dan

Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini
persengketaan tidak juga selesai, maka
persengketaan ini dapat dilakukan
melalui lembaga mediasi untuk segera
mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur
mediasi tidak juga mendapatkan hasil,
maka jalur paling akhir yang harus
ditempuh adalah jalur Pengadilan.
Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan
dalam penelitian ini adalah :
1. Perlu untuk ditinjau kembali perluasan
terhadap perlindungan debitur ter hadap tindakan wanprestasi yang dila kukan oleh Perum Pegadaian, karena isi
dari perjan-jian kredit gadai dengan
jaminan barang bergerak yang ada
sekarang jauh dari lengkap.
2. Perlu dibacakannya isi perjanjian kredit
gadai ketika dilaksanakanya akad kredit,
serta perlu adanya pemberian salinan isi
perjanjian kredit gadai yang diberikan
kepada nasabah, sebab selama ini
nasabah tidak menyimpan akta
perjanjian kredit gadai sehingga kurang
memahami hak dan kewajibannya
sebagai pemberi gadai.
3. Perlu
dipertimbangkan
prosedur
standar yang baik, berupa mekanisme
pemberitahuan
terhadap
debitur
menyangkut hak-hak dalam perjanjian
gadai.
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