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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya peralihan 

objek gadai oleh kreditur, dan untuk mengetahui perlindungan bagi debitur 

apabila kreditur menggadai ulang obyek gadai. Penelitian menggunakan 

penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual dan sosiologi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Penyebab 

terjadinya peralihan objek gadai oleh kreditur yaitu untuk mencari keuntungan 

yang lebih tinggi, menutupi barang jaminan yang telah di gadai terlebih dahulu, 

selain itu penyebabnya adalah  seorang penerima gadai takut apabila modalnya 

(uangnya) tidak kembali akibat lamanya penebusan oleh debitur. Perlindungan 

hukum bagi debitur apabila kreditur menggadai ulang obyek gadai yaitu 

perlindungan hukum represif 

Kata Kunci : Gadai Ulang. Obyek. Kreditur. 

PAWN BACK ITS COLLATERAL PLEDGE BY CREDITORS 

(Studies In Mataram City) 

 

This study aims to determine the cause of the occurrence of the transition of the 

object of pledge by the creditor and to determine the protection for the debtor if 

the creditor mortgaged back the object of pledge. This research using normative 

legal research-empirical statute approach, conceptual approach and sociology 

approach. The results of this study illustrate by Cause of occurrence transition 

object of pledge by creditor is to seek higher profits and to cover item of 

insurance that has been pawn previous, in other side cause is a recipient of pawn 

afraid if their capital (money) does not return because of length of the payment by 

debtor. Legal protection for debtor if creditor mortgaged back object of pledge, 

namely the protection of the repressive legal 

Keywords : Pawn Back. Object. Creditors. 
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I. PENDAHULUAN 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang 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 berpiuang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah 

barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan. Pelaksanaan gadai 

pada pegadaian non Badan Hukum (perorangan) tidak berbeda dengan 

pelaksanaan gadai oleh PT. Pegadaian, karena dari semua pegadaian yang bersifat 

perorangan yang berada di Wilayah Kota Mataram memiliki aturan yang sama 

dalam memberikan pinjaman. Dalam pelaksanaan gadai perorangan dengan objek 

gadai tersebut adalah terletak pada dilakukannya eksekusi tanpa sepengetahuan 

pemilik benda gadai yang berupa kendaraan bermotor atau yang dalam hal ini 

penerima gadai (kreditur). Tanggung jawab penerima gadai (kreditur) terhadap 

penerima gadai (debitur) dalam praktik gadai perorangan yang terjadi di Wilayah 

Kota Mataram belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Sebagaimana  telah diuraikan  di  atas, maka ada  beberapa  hal  yang 

menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian,  yakni: 1) Apa yang menjadi 

penyebab terjadinya gadai ulang objek gadai oleh kreditur. 2) Bagaimanakah 

perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur menggadai ulang obyek gadai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya gadai ulang objek 
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gadai oleh kreditur dan untuk mengetahui perlindungan bagi debitur apabila 

kreditur menggadai ulang obyek gadai. Manfaat dalam penelitian ini yaitu Secara 

Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk dapat 

memenuhi arti, mengetahui isi dari perjanjian serta hak dan tanggung jawab kedua 

belah pihak pada umumnya. 

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan tentang 

penyebab terjadinya peralihan obyek gadai oleh kreditur dan perlindungan bagi 

debitur apabila kreditur menggadai ulang obyek gadai. Jenis penelitian adalah 

penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang 

digunakan yaitu data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif.  
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II. PEMBAHASAN 

 

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Arti dari 

jaminan itu sendiri menurut Mariam Darus Badrulzaman “Jaminan adalah hak 

kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berujud atau tidak berujud untuk 

mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan” 1 Gadai terjadi 

apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan 

kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk 

mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila 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.2 

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur 

wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga 

penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan 

dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi 

hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada 

debitur. Hak itu juga berlaku dalm hal pemberi gadai atau debitur pailit 

berdasarkan Pasal 1155 ayat (1)  KUHPerdata. 

                                                             
1
 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan  Fiducia, 

Alumni, Bandung, 1991, hlm. 69. 
2
 Sutarno,  Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 

228. 
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Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan 

penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada 

umumnya berkuasa bertindak (hendeling bekwaan). Subyek hak gadai adalah 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan gadai yaitu pemberi gadai dan 

penerima gadai. Dalam hal ini obyek gadai adalah segala benda bergerak baik 

bertubuh  (berwujud) maupun tidak bertubuh (tidak berujud). Hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 1150 juncties Pasal 1153 ayat (1), Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 

KUHPerdata.3 

Dalam gadai ada tahapan-tahapan pembebanan jaminan gadai, di mana 

tahap-tahap pembebanan gadai adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya 

perjanjian pokok sampai pembuatan akta gadai. Ada tiga tahap yaitu tahap 

pembuatan perjanjian kredit, tahap pembuatan akta gadai dan tahapan benda yang 

digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai. 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. 

Pemegang gadai sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk 

melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila 

debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak dilunasi 

selama jangka waktu yang ditentukan yaitu 14 hari.4 Penjualan dilakukan apabila 

                                                             
3
 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas 

HukumUniversitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm.17 
4
 Wawancara dengan saudara Andi, selaku salah satu pemegang gadai, pada tanggal 8 

Desember 2017. 
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debitur sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang 

digadaikan, dilaksanakan setelah jatuh tempo 14 hari dari tanggal kredit. 

Dalam praktek hukum dalam masyarakat untuk menentukan sejak kapan 

seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan 

debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam 

perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu 

yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu sehingga untuk 

pemenuhan prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberi teguran agar ia 

memenuhi kewajibannya. 

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan 

pembatalan. Ketentuan ganti kerugian yang mengatur tentang perikatan-perikatan 

untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 KUHPerdata yang 

menetapkan : ”Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga 

kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya 

guna menyelamatkannya.” 

Akan tetapi tidak semua debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur. 

Hasil penelitian penyusun selama berada dilapangan ditemukan bahwa krediturlah 

yang melakukan wanprestasi terhadap debitur dengan cara menggadaikan ulang 

objek jaminan gadai atau peralihan objek gadai oleh kreditur. Penyebab terjadinya 

objek gadai oleh kreditur yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, 

menutupi barang jaminan yang telah di gadai terlebih dahulu. Maksudnya adalah 

beberapa penerima gadai perorangan  menggadaikan barang milik orang lain 
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untuk memenuhi kehidupan pribadinya atau keluarganya, sehingga ketika ada 

orang yang datang ingin menggadaikan barang jaminannya  penerima gadai 

langsung menukar barang jaminan milik orang lain tersebut. Penyebab lainnya 

yaitu seorang penerima gadai yang takut apabila modalnya (uangnya) tidak 

kembali akibat lamanya penebusan oleh debitur. Jadi penerima gadai 

menggadaikan ulang barang jaminan tersebut apabila barang jaminan tersebut 

telah melewati waktu di atas 25 hari dari jangka waktu yang telah diberikan agar 

bisa mendapatkan modal kembali dan mendapat keuntungan.5 

Kaitannya dengan perjanjian gadai ini diperlukan adanya perlindungan 

hukum terhadap debitur, yaitu sebagai 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”. Dengan adanya pengertian 

tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa 

kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. 

Aspek hukum yang perlu di ingat dalam gadai bahwa gadai adalah suatu 

hak kebendaan dan hak kebendaan itu lahir dengan tindakan penguasaan barang 

yang digadaikan. Dalam rangka teori bezit, pemegang gadai sebenarnya bukan 

bezitter, namun secara praktis penguasaan pemegang gadai adalah sama dengan 

penguasaan pemilik. 

                                                             
5
 Wawancara dengan saudara Haerul, selaku salah satu pemegang gadai, pada tanggal 8 

Desember 2017. 
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Berbicara menyangkut perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian 

gadai, maka perlindungan hukum dalam perjanjian gadai harus di lihat 

padaperjanjian gadai yang ada. Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan 

dalam lembar kertas yang menyatu dengan nota kredit, dalam nota kredit memuat 

antara lain : Nama tempat gadai, Nama dan alamat debitur, Nomor telepon, 

Keterangan barang jaminan, Tanggal kredit (tanggal dimulainya pinjaman), 

Tanggal jatuh tempo, Besarnya uang pinjaman, Perhatian (yang berisi semacam 

peringatan), yaitu antara lain : a. Biaya admin sebesar 10% dari pinjaman dalam 

kurun waktu 1 bulan, b.Biaya denda sebesar Rp. 100.000 dari jatuh tempo barang 

yang tidak di tebus, c. Jangka waktu maksimum kredit yaitu 1 bulan. 

Nota bukti kredit tersebut ditandatangani oleh penerima gadai dan nasabah 

(debitur). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun di lapangan, telah 

terjadi kasus benda jaminan (obyek gadai) telah dialihkan oleh kreditur 

(pemegang gadai), maka perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian 

gadai dapat di lihat dalam Pasal 1157 KUHPerdata, yaitu : “Kreditur bertanggung 

jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat 

kelalaiannya” . 

Dari pasal tersebut di atas, telah sesuai dari penelitian yang dilakukan 

penyusun yaitu bahwa apabila benda jaminan/obyek gadai di gadai ulang oleh 

kreditur, ketika debitur ingin menebus barangnya kembali maka kreditur 

bertanggung jawab penuh atas hal tersebut yaitu dengan cara menebusnya kembali 

dan menyerahkan kembali kepada debitur. 
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Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur (pemegang gadai) pada 

benda jaminan/obyek gadai milik debitur kaitannya dengan perlindungan hukum 

bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi terhadap 

benda jaminan/obyek gadai milik debitur dapat berupa : 6  1. Karena kelalaian 

penerima gadai menyebabkan benda jaminan/obyek gadai dialihkan ; 2. Karena 

kelalaian penerima gadai menyebabkan benda jaminan/obyek gadai hilang ; 3. 

Karena kelalaian penerima gadai menyebabkan benda jaminan/obyek gadai rusak. 

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan debitur, apabila kreditur 

melakukan wanprestasi terhadap debitur maka debitur akan memberikan efek jera 

terhadap kreditur dengan cara melaporkannya ke pihak berwajib (polisi) dan 

menuntut barang jaminan gadai dikembalikan, apabila debitur tidak memberikan 

efek jera maka kreditur akan terus melakukan perbuatannya kembali.7 

Terhadap tindakan wanprestasi karena kelalaian oleh pemegang gadai 

(kreditur) yang menyebabkan benda jaminan/obyek gadai debitur mengalami 

peralihan, rusak atau musnah, maka pemegang gadai (kreditur) tetap berkomitmen 

untuk mengembalikan benda jaminan/obyek gadai tersebut, adapun bentuk 

perlindungan debitur terkait dengan obyek gadai yang dialihkan oleh kreditur, 

yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan ibu Ayu, selaku pemilik tempat gadai pada tanggal 10 

Desember 2017 
7
 Wawancara dengan Wandi, selaku debitur pada tanggal 15 Desember 2017 
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Perlindungan ini dimaksud untuk melindungi hak dan kewajiban para 

debitur yang berkaitan dengan peralihan obyek gadai yanag dilakukan oleh 

kreditur. 
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III. PENUTUP 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) penyebab terjadinya peralihan objek 

gadai oleh kreditur yaitu untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi, 

menutupi barang jaminan yang telah di gadai terlebih dahulu, selain itu 

penyebabnya adalah  seorang penerima gadai takut apabila modalnya 

(uangnya) tidak kembali akibat lamanya penebusan oleh debitur. Jadi penerima 

gadai menggadaikan ulang barang jaminan tersebut apabila barang jaminan 

tersebut telah melewati waktu di atas 25 hari dari jangka waktu yang telah 

diberikan agar bisa mendapatkan modal kembali dan mendapat keuntungan. 2) 

perlindungan hukum bagi debitur apabila kreditur menggadai ulang obyek 

gadai yaitu perlindungan hukum represif yang di mana merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian 

gadai dapat di lihat dalam Pasal 1157 KUHPerdata, yaitu kreditur bertanggung 

jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat 

kelalaiannya, apabila kreditur melanggar Pasal 1157 KUHPerdata tersebut 

maka debitur dapat melaporkan perbuatan kreditur tersebut sebagai tindak 

pidana penggelapan. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) 

Diharapakan agar pihak kreditur (pemegang gadai) memuat klausul yang tepat 

dan jelas, sehingga para nasabah (debitur) merasa yakin dan aman untuk 
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melakukan pinjaman di tempat kreditur, gar nantinya dengan klausul yang 

tepat dan jelas pihak kreditur tidak berani untuk mengalihkan benda 

jaminan/obyek gadai. 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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