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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai dalam praktik 

perkembangannya di kota mataram, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 

debitur apabila kreditur menghilangkan barang gadai dalam praktik perkembangannya 

di kota mataram. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologi. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa pelaksanaan gadai dalam praktik perkembangannya di kota 

Mataram pada umumnya dilakukan dalam 3 tahapan. Perlindungan hukum bagi 

debitur apabila kreditur menghilangkan barang gadai dalam praktik perkembangannya 

di kota mataram adalah perlindungan yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk 

mencegah perselisihan antara Eva Group (kreditur) dengan nasabah/debitur. 

Kata Kunci : Gadai. Barang Bergerak. Pegadaian 
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I. PENDAHULUAN 

Tempat gadai barang bergerak mempunyai hak untuk mengambil dan tidak 

mengembalikan barang jaminan apabila debitur tidak dapat menebus atau 

membayar uang pinjaman beserta pokonya sampai hari jatuh tempo berakhir. 

Apabila barang jaminan debitur hilang sedangkan barang jaminan tersebut masih 

dalam status perjanjian, maka dalam hal ini pihak kreditur mempunyai tanggung 

jawab terhadap barang jaminan yang hilang tersebut dan saat itu debitur berhak 

untuk melakukan penuntutan kembali barang jaminan tersebut sehingga dalam hal 

ini pihak penerima gadai atau kreditur mempunyai tanggung jawab yang besar 

terhadap kemungkinan hilangnya barang jaminan gadai. 

Sebagaimana  telah diuraikan  di  atas, maka ada  beberapa  hal  yang 

menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian,  yakni: 1) bagaimanakah 

pelaksanaan gadai benda bergerak dalam praktik dan perkembangannya di kota 

mataram 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur 

menghilangkan barang gadai benda bergerak dalam praktik dan perkembangannya 

di kota mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai 

dalam praktik perkembangannya di kota mataram dan untuk mengetahui 

perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur menghilangkan barang gadai 

dalam praktik perkembangannya di kota mataram. Manfaat dalam penelitian ini 

yaitu Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi untuk mengetahui 

isi perjanjian serta hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. 
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Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada 

pelaksanaan gadai dalam praktiknya dan perlindungan hukum bagi debitur apabila 

kreditur menghilangkan barang gadai dalam praktiknya. 

Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan empiris, dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan socio legal 

research. Jenis data serta bahan hukum yang digunakan yaitu jenis data primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan 

studi lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif.  
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II. PEMBAHASAN 

 

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan 

bendabergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan 

kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang 

jaminan ituapabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat 

accessoir artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian 

kredit. Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai 

atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur 

telah memberikan pinjaman kepada kreditur yang dijamin dengan gadai.
1
 

Dalam KUHPerdata tentang bentuk perjanjian gadai tidak disyaratkan apa-

apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak 

terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun 

tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta 

outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit. 

Dalam KUHPerdata sifat kebendaan ini dapat diketahui dari Pasal 1152 

ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi : ”Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai 

keluar dari kekuasaansi pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang 

daritangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah 

iamenuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayatkedua, 

sedangkan apabila barangnya gadai didapatnya kembali, hak gadaidianggap tidak 

pernah hilang” 

                                                             
1
Sutarno,  Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 228. 
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Jaminan gadai mempunyai sifat accessoir (perjanjian tambahan) artinya 

jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapikeberadaannya 

tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakantambahan (accesoir) saja dari 

perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjianpinjam uang, jadi ada atau tidaknya 

hak gadai tergantung dari ada atautidaknya piutang yang merupakan perjanjian 

pokoknya. Dengan demikianhak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya 

hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai 

berpindah kepada oranglain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan 

hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri 

sendiri melainkan accessoir terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam uang 

atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik. 

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian 

utang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap 

melekat untuk seluruh bendanya. Dalam Pasal 1160 ayat (1) KUHPerdata 

disebutkan bahwa :”Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya 

diantara parapewaris si berutang atau diantara para warisnya si berpiutang dapat 

dibagi-bagi.” Terjadinya gadai harus ditandai dengan adanya penyerahan gadai 

secara riil. Khusus tagihan sebagai obyek gadai maka untuk terjadinya hak gadai 

secara yuridis formal haruslah ditandai dengan adanya pemberitahuan oleh 

pemegang hak tagih kepada pihak tertagih maka tagihan tersebut telah digadaikan. 

Di Kota Mataram sendiri dapat diketahui bahwa yang menggunakan jasa 

gadai di Eva Group setiap tahunnya meningkat. Jumlah debitur dari tahun 2010 

pada lembaga gadai di Eva Group mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada 
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tahun 2010 Eva group hanya memiliki 8 debitur saja, tahun 2014 meningkat 

menjadi 23 debitur, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 25 debitur, sampai 

awal tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah debitur yakni berjumlah 30 orang.
2
 

Tidak jauh berbeda dengan Eva Group, jasa penerimaan gadai MARAS 

memiliki jumlah debitur yang setiap tahunnya meningkat, yang di mulai pada 

tahun 2012 memiliki 5 debitur, tahun 2013 15 debitur, tahun 2014 naik menjadi 

20 debitur, dan diawal tahun 2016 menjadi 35 debitur.
3
 

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan diketahui bahwa prosedur 

pelaksanaan gadai di Eva Group dan MARAS di Kota Mataram adalah sebagai 

berikut: a) Tahap Pertama ; Pada tahap pertama ini nasabah mendatangi jasa gadai 

dan mengisi formulir sesuai dengan permintaan dari pihak penerima gadai dengan 

menunjukkan identitas seperti KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan 

yang akan dijaminkan. Masyarakat atau pihak pemberi gadai yang bermaksud 

mendapatkan pinjaman harus membawa barang jaminannya secara langsung dan 

menyerahkan kepada petugas penaksir. Penaksir yang akan menaksir barang 

tersebut. Setelah itu, penaksir akan menetukan berapa besar pinjaman yang dapat 

nasabah peroleh dari barang jaminan tersebut. Jika nasabah setuju dengan jumlah 

pinjaman yang ditawarkan oleh pihak penaksir, maka barang jaminan ditulis 

dalam surat bukti kredit. b) Tahap kedua : Setelah melakukan penandatangan nota 

perjanjian antara petugas dengan pihak debitur, pihak debitur menujukkan 

kembali  nota perjanjian yang telah diberikan oleh pihak penaksir kepada petugas 

                                                             
2
Hasil wawancara dengan Riansyah Eka maulana, selaku pemilik dari Eva Group pada 

tanggal 02 Agustus 2018. 
3
Hasil wawancara dengan Andi Maulana, selaku pemilik dari MARAS pada tanggal 20 

September 2018. 
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kasir. Petugas kasir akan mencocokkan kembali nota perjanjian dan menyiapkan 

uang sesuai dengan kesepakatan antara penaksir dengan pihak  debitur. Debitur 

menandatangani nota perjanjian setelah menerima uang dengan jumlah yang telah 

disepakati. Petugas kasir membubuhkan paraf pada nota asli dan dilipat 

(salinannya) pada belakang jumlah uang pinjaman . selanjutnya petugas kasir akan 

membuat sebuah laporan kas berdasarkan buku pinjaman dan mencocokan dengan 

buku penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir serta menyerahkan nota 

perjanjian (salinannya), laporan harian kas kepada petugas gudang. c) Tahap 

Ketiga atau tahap pelunasan : Pada tahap ini debitur akan menebus kembali 

barang yang dijadikan jaminan sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh 

pihak kreditur beserta bunga dan pembayaran administrasi yang ditentukan oleh 

pihak penerima jasa gadai. Debitur akan dikenakan sanksi apabila debitur 

melampui batas atau jatuh tempo sesuai dengan peraturan jasa penerima gadai. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hakasasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.
4
 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

                                                             
4
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74 
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tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untukmenikmati martabatnya sebagai manusia.
5
 

Kaitannya dengan perjanjian gadai ini adalah nasabah/debiturEva Group 

dan MARAS diperlukan perlindungan hukum, yaitu sebagai akibat dibuatnya 

perjanjian gadai dalam bentuk baku yang mengabaikan kondisi nasabah/debitur. 

Melalui bentuk perjanjian baku, pihak Eva Group dan MARAS mencantumkan 

syarat-syarat bagi nasabah. Pelaksanaan perjanjian kredit di Eva Group dan 

MARAS dalam hal terjadi kelalaian dari pihak kreditur, maka untuk menghadapi 

permasalahan tersebut diatas, upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan 

kepada nasabah dikelompokan ke dalam dua sifat perlindungan. Pertama, 

perlindungan yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk mencegah perselisihan 

antara Eva Group dan MARAS (kreditur) dengan nasabah/debitur. Kedua 

perlindungan hukum secara represif ditujukan pada upaya pemberian 

perlindungan kepada nasabah, sehubungan dengankemungkinan terjadinya 

sengketa di Pengadilan yang timbul dalam perjanjian gadai, khususnya karena 

kerugian nasabah akibat dari perjanjian gadai yang dibuat secara baku. 

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada debitur atau nasabah dalam 

melakukan perjanjian kredit gadai pada jasa penerima gadai. Pelaksanaan 

perjanjian kredit gadai, aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya 

perjanjian tersebut. Pendandatangan nota perjanjian ini dilihat dari aspek hukum 

perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam 

acuan teoritis, esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan 

                                                             
5
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3 
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kredit dalam perjanjian penadatanganan merupakan bukti bahwa keduanya telah 

sepakat melaksanakan semua isi perjaanjian dengan segala resiko dan 

konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud terbuktinya bukti tertulis, yang 

pada jasa penerima gadai disebut nota perjanjian. 

Secara umum, perlindungan hukum mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, sesuatu itu berupa kepentingan maupun benda atua barang. Selain itu 

perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seorang 

terhadap orang yang lebih lemah. 

Kaitannya dengan perjanjian gadai ini adalah diperlukan adanya 

perlindungan hukum terhadap  debitur, yaitu sebgaai akibat dibuatnya perjanjian 

gadai dalam bentuk baku yang mengabaikan kondisi debitur. Perjanjian gadai 

sama dengan perjanjian pada umumnya, yang dilandasi pasal 1313 KUHPerdata 

yaitu: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya  terhadap satu orang atau lebih”. 

Suatu hal yang tidak dapat dilupakan adalah jenis dari perjanjian itu, dalam 

perjajanjian gadai perlu diingat adanya unsur isi dari perjanian atau disebut 

dengan unsur esensialia yang akan memberikan ciri dari perjanjian tersebut. Unsur 

esensialia dalam gadai akan mengatur hal-hal lain seperti pentingnya perawatan 

dan keamanan obyek gadai, besaran bunga serta teknis pembayaran angsuran 

pinjaman. 

Barang yang digadaikan tidak harus dimilki oleh debitur yang meminjaam 

uang, dalam hal ini perlu dianalisis ketentuan dari pasal 1151 KUHPerdata, yaitu: 

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul 
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dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang 

memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. 

Perihal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas 

barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi 

hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntuntnya 

kembali. Dari pasal di atas menegaskan bahwa apabila barang jaminan hilang atau 

diambil dari kekuasaanya maka debitur berhak untuk menuntutnya kembali 

namun pada bagian akhir ketentuan tersebut juga ditekankan bahwa adanya 

tindakan tanpa hak tersebut, seperti yang diatur di atas dalam Pasal 1152 

KUHPerdata tidak mengurangi hak debitur untuk menuntutnya kembali. Pada 

Pasal 582 KUHPerdata, yaitu menegaskan bahwa jika seseorang yang mengaku 

sebagai pemilik barang yang digadaikan menuntut pemegang gadai (kreditur) agar 

mengembalikan barang yang digadaikan dengan mengatakan bahwa pemberi 

gadai tidak berhak. 

Akan tetapi jika barang yang digadaikan ternyata dicuri atuapun hilang, 

maka pemilik atau debitur dapat menuntutnya kembali dari kreditur tanpa 

mengganti harga pembeliannya, hal ini telah diuraikan dalam Pasal 582 

KUHPerdata, yaitu: “Barang siapa menuntut kembali barang yang telah dicuri 

atau hilang, tidak diwajibakan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan 

untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya 

dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang 

yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu” 
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Eva Group dan MARAS akan memberikan ganti kerugian apabila barang 

jaminan yang berada dalam penguasaan jasa penerimaan gadai tersebut 

mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam 

(Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah 

diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan 

penggantian yang berlaku di Eva Group dan MARAS.
6
 

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat 

pada tanggung jawab kreditur terhadap barang jaminan/obyek gadai yang di mana 

apabila barang jaminan tersebut hilang, maka pihak kreditur akan melakukan ganti 

rugi terhadap barang tersebut. Bagian tersebut merupakan perlindungan dari 

tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak Eva Group (kreditur) karena 

kelalaiannya tersebut, sehinggamenyebabkan barang gadai hilang atau rusak, 

kaitannya ketentuan ini juga dapat dilihat dalam Pasal 1157 KUH Perdata yaitu : 

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh 

hal itu terjadi akibat kelalaiannya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
Hasil wawancara dengan Riansyah Eka maulana dan Andi, selaku pemilik dari Eva 

Group dan MARAS pada tanggal 02 Agustus 2018. 
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III. PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) Pelaksanaan gadai dalam praktik 

perkembangannya di kota mataram pada umumnya dilakukan dalam 3 (tiga) 

tahapan. 2) Perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur menghilangkan 

barang gadai dalam praktik perkembangannya di kota mataram adalah 

perlindungan yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk mencegah 

perselisihan antara Eva Group (kreditur) dengan nasabah/debitur.Perlindungan 

hukum terhadap debitur dalam perjanjian gadai dapat di lihat pada tanggung 

jawab kreditur terhadap barang jaminan/obyek gadai yang di mana apabila 

barang jaminan tersebut hilang, maka pihak kreditur akan melakukan ganti rugi 

terhadap barang tersebut. Ganti rugi tersebut bertujuan untuk mencegah 

perselisihan antara debitur dengan kreditur. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) 

Diharapkan proses pelaksanaan gadai dalam praktik perkembangannya di Kota 

Mataram dilalui dengan tahapan-tahapan yang lebih cepat dan aman. 2) 

Diperlukan adanya perluasan terhadap perlindungan debitur terhadap 

wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang gadai (kreditur), karena isi dari 

perjanjian kredit gadai antara kreditur dan debitur dengan benda jaminan/obyek 

jaminan yang ada jauh dari kata lengkap. 
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