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BAB III

TINJUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Lembangga gadai menurut KUHP perdata ini bayak dipergunakan di

dalam praktek. Kedudukan pemengang gadai lebih kuat dari pemengang

jaminan fidusia, karena benda yang menjadi jaminan berada dalam kekuasaan

kreditur. Dalam ini kreditur terhindari dari ikatan jahat pemberi gadai, sebab

dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam pengusaan

gadai.

Mengenai kententuan tentang gadai ini di atur dalam KUHP perdata

buku II Bab XX Pasal 1150 sampai ini diatur dalam Pasal 1150 KUHP

Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang
atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang
berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberikan
kekuasaan kepada si berutang itu untuk mengambil pelunasan dari
barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang
lainya dengan kekecualinya biaya untuk melelang barang tersebut dan
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan segala barang itu
digadikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”12

Gadai berasal dari terjamaha dari kata pand (Bahasa Belanda) atau

pledge atau pawn (Bahasa Inggris). Kata “gadai” Dalam undang-udang

tersebut dingunakan dalam arti, yaitu: pertama, untuk menunjukan kepadanya

bendanya (Bendan Gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata); dan kedua, tertuju

kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1150 KUH Perdata). Yang mana

dapat dirumuskan pada pasal 1150 KUH yaitu:

12R. Subekti, R. Tjitrosudibio, op. Cit, h 297
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1. Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak

tertentu merupakan suatu jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak

tertentu memiliki debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk

dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.

2. Gadai memberikan hak didahulukan (voorrang, preferensi, droit de

preference) kepada pemengang hak gadai atas kreditor-kreditor lainya atas

piutangnya.

3. Gadai memberikan kewenagan kepada kreditor pemegang gadai untuk

mengambil pelunasan terlebuh dahulu dari hasil penjualan melalui

pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan setelah dikurangi

biaya-biaya lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.13

Dari rumusan tentang pengadaian dapat disimpulkan dari sifat-sifat

umum pengadaian, yang diantaranya yaitu:

a. Gadai bersifat acessoir pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu,

yaitu merupakan perjanjian tambahan/buntutan/ekor, seperti perjanjian

pinjam memin jam uang, utang piutang, atau perjajian kredit (Pasal 1150

KUH Perdata). Gadai hanya akan lahir bilamana sebelumnya terdapat

perjajian pokok.

b. Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan

dalam rangka menjaminpelunasan utang tertentu.

c. Kebendaan (barang) yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan

kreditor pemengang hak gadai atau setidak-tidaknya berada ditangan

13Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta,2011) H 172
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pihak ketiga untuk dan atas nama pemengang hak gadai (Pasal

1150,Pasal 1152 KUH Perdata).

d. Bersifat memaksa, yaitu terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang

digadaikan dari tangan debitur/pemberi gadai kepada

kreditor/penerima/pemengang gadai.

e. Hak menguasa atas benda gadai tidak meliputi pulak  hak untuk

menikmati, memakau atau mengambil hasil dari barang yang digadaikan,

berbeda hal dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami.

f. Bersifat Individualiteit, bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh

pada uatangnya walaupun debitur atau kreditor telah meninggal dunia,

sehingga diwarisi secara berbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang

digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum bayar

sepenuhnya

g. Bersifat totaliteit, bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala

ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda

gadainya

h. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (Ondeel-Baar,

Onsplitsbaarheid), bahwa membebani secara utuh objek kebendaan atau

barang-barang yang digadaiakan dan setiap bagian dari padanya, dengan

kententuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang

dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pulak sebagian kebedaan atau

barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melaikan hak gadai itu

tetap membebani seluruh objek kebedaan atau barang-barang yang
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digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH

Perdata).

B. Sifat-sifat Gadai

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam pasal 1150 KUH Perdata tidak disebutkan sifat ini, namun

demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUH

Perdata yang mengatakan bahwa ‘’Pemegang gadai mempunyai

revindikasi dari pasal 1997 ayat (2) KUH Perdata apabila barang gadai

hilang atau dicuri”14

Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak

gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas

dari hak kebendaan. Hak kebendaan dari hakgadai bukanlah hak untuk

menikmati suatu benda seperti eigindom, hak bezit, hak pakai, dan

sebagainya. Memeng benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi

tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan

mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.15

2. Hak gadai bersifat Accesoir

Hak gadai hanya merupakan tambahan saja dari perjanjian

pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan

bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai

piutang, dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai

merupakan hak tambahan atau accessoir, yang ada dan tidak tergantung

dari ada dan tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya.

14R.Subekti, R. Tjitrosudibio, Op.cit, h 297
15 Patrick dan Kashadi , Op. Cit, 109
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3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya

sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak

gadai tetap membebani benda gadai secara keselurahan. Dalam pasal 1160

KHU Perdata disebutkan bahwa:” Tak  dapatnya hak gadai dan bagi-bagi

dalam hak kreditor, atau debitor meninggal dunia dengan meninggalkan

beberapa ahli waris” ketentuan ini tidak merupakan ketentuan hukum

memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan

perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat

disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah yang dahulukan. Hak gadai adalah yang di dahulukan.Ini

dapat diketahui dariketentuan pasal 1133 dan 1150 KUH Perdata. Karena

piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari pada

piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak

mendahulu (droit de preference) yaitu :

a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak baik yang

bertubuh maupun tidak bertubuh.

b. Hak gadai adalah hak kuat dan mudah penyitaaannya. Menurut pasal

1134 ayat (20 KUH Perdata dinyatakan bahwa:‘’Hak gadai dan hipotik

lebih diutamakan dari pada privilenge, kecuali jika undang-undang

menentukan sebaliknya”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak

gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Disamping itu kreditor

pemegang gadai adalah termasuk kreditor seperatis. Selaku seperatis,

pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitin si debitor.
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C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Gadai

Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu:

pertama, harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara

pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemengang gadai

(kreditor). Mengenai selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai

tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing bentuk pertanggu jawaban

atas benda gadai antara lain:

Hak pemberi gadai :

1. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur

sebagai akibat dari kelalaian pemengang gadai.

2. Berhak mendapatkan pemberitahuan terlebuh dahulu dari pemengang

gadai apabila barang akan dijual.

3. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah

dikurangi dengan pelunasan utangnya.

4. Berhak mendapat kembali barang yang dingadaikan apabila utang-utang

dibayar lunas.16

Kewajiban pemberi gadai :

1. Berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai

pada waktunya hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok

maupun bunga.

2. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama dalam hal

penjualan barang yang dingadaikan.

16Budi Untung, Kredit perbangkan di indonesia, (yogyakarta: Andi, 2000), h 89.
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3. Berkewajiban memberikan ganti kerungian atas biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh pemengang gadai untuk menyelamatkan barang

digadaikan

4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima

jika pemengang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan

tersebut17

Disamping mempunyai hak pemberi dan kewajiban ngadai, pemengang

gadai juga mempunyai hak dan kewajiban untuk memengang gadai, yaitu

antara lain:

a. Hak Pemengang Gadai

1. Menahankan benda yang digadaikan (hak retentie) selama

debitur/pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga

dan biaya-biaya utang lainya.

2. Memgambil pelunasan dari hasil pendapatan penjualan kebendaan

yang dingadaikan, penjualanya mana baik dilakukan atas dasar parate

eksekusi maupun putusan pengadilan.

3. Mendapatkan pengantian seluruh biaya perawatan barang yang

digadaikan guna keselamatan barang gadainya.

4. Jika piutang yang dingadaikan menghasilkan bunga, maka kreditor

pemengang gadai berhak atas bunga benda gadai tersebut dengan

memperhitungkan dengan bunga utang yang seharusnya dibayarkan

kepadanya atau kalau piutangnya tidak dibebani dengan bunga, maka

17Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, h 59
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bunga benda gadai yang diterima kreditor pemegang gadai

dikurangkan dari pokok utang.

b. Kewajiban Pemengang Gadai

1. Bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangya nilai barang

yang digadaiakan yang di akibatkan oleh karena kelalaian pemengang

gadainya.

2. Berkewajiban memberitahukan kepada debitur pemberi gadai, apabila

ia bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan kepada debitur

pemberi gadai dengan melalui sarana pos, telekomunikasi, atau

sarana komunikasi lainnya.

3. Berkewajiban untuk mengembalikan barang yang digadaikan setelah

utang pokok beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainya telah

dilunasi oleh debitur pemberi gadai

4. Pemegang dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan dan

pemberi gadai berhak untuk menuntut pengembalian barang yang

digadaikan dari tangan pemengang gadai bila pemengang gadai

menyalahgunakan barang yang digadaikan.

5. Berkewajiban memberikan peringatan (somasi) kepada debitur

pemberi gadai telah lalai memenuhi kewajiban membayar perlunasan

piutang.

6. Berkewajiban menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan

barang gadai dan sesudahnya kreditor pemengang gadai dapat
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mengambil bagian jumlah yang merupakan bagian dari pelunasan

piutangya.18

D. Kriteria Dan Jenis Penggantian Barang Jaminan Hilang

Kriteria dan jenis penggantian barang jaminan hilang atau rusak

mengenai ganti rugi yang diatur dalam surat ederan nomor

:87/ug.2.00212/2011 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman ganti rugi barang

jaminan:

1. Yang dimaksud barang jaminan adalah barang-barang jaminan yang

tersimpan digudang atau tempat penyimpanan barang jaminan di otlet

pegadaian secara sah yang terkain dengan untuk produk gadai (KCA-

keredid cepat aman), gadai syariah (Rahn), kreasi, krasida, jasa titipan, dan

semua produk perum pegadaian yang ada saat ini maupun pengembangan

produk dimasa mendatang yang maksud dalam jaminan asuransi.

2. Pegantian dilakukan dengan cara:

 Pengantian uwang berdasarkan harga barang jaminan yang hilang

sesuai ketentuan yang berlaku

 Pegantian barang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang hilang

 Apabila sulit diperoleh barang yang sesuai dengan spesifikasi barang

jaminan yang hilang maka diganti dengan pengantian dengan uwang

3. Sebelum dilakukan pembayaran uwang ganti rugi atau peyerahan barang

sebagai pengganti barang jaminanan yang hilang, maka nasabah harus

membayar uwang pijamanan dan sewa modal yang dihitung sampai saat

18Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Usur Perikatan, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1985), h 18
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nasabah menerima klain (sewa modal maksimal sesuai ketentuan tarif

sewa modal yang berlaku) 19

E. Presedur dan Syarat-Syarat Pemberian dan Pelunasan Pinjaman Gadai

Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga

pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai,

baratnya, dan besarnya  nilai taksiran dan nilai pinjamannya. Penaksir gadai

ini melakukan aktivitas-aktivitas seperti berikut ini:

1. Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan basarnya nilai

taksiran dan uwang pijamanan. Besarnya nilai pijaman ini bersivariasi dan

ini tergantung golongannya.

2. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada buku taksiran kredit

(BTK), dan menerbitkan  surat bukti kredit (SBK)

3. SBK dibuat rangkap 2 dan didistribusikan sebagai berikut:

a. Lembar pertama diserahkan kepada nasabah

b. Kiter tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan

c. Kiter dalam serta badan lembar kedua  dikirimkan ke kasir

Setelah barang jaminan

Tugas Bagian Gudang Pengembalian Barang

1. Menerima kitir surat bukti kredit (SBK) bagian “tengah” dari kasir

sebagai dasar mengambilkan barang jaminan (BJ) yang ditebus

19Keputusan direksi perum pengadaian  nomor:492/ug.2.00212/2011 tentang pedoman
gantivbarang jaminan
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2. Mencocokkan nomor kitir “luar” yang diterima dari nasabah dan

nomor kitir “tengah” yang diterima dari kasir dengan nomor barang

jaminan yang ditebus.

3. Apabila telah sesuai, menyerahkan barang jaminan (BJ) kepada

nasabah

4. Atas dasar surat  bukti kredit (SBK) bagian “tengah” dan “luar” dicatat

dalam buku gudang (BG)20

Pada dasarnya, prosedur dalam pinjaman dan pelunasan kredit gadai

sangat praktik, karena tidak memerlukan birokrasi yang panjang, karena tidak

memerlukan birokrasi yang panjang, karena di dalam pemijaman dan

pengembalian kredit tidak melibatkan instansi yang lainya, sebangaimana

dengan peminjaman kredit dengan menggunakan konstruksi hak tanggungan

dan jaminan fidusa.

20 Hubungan Kebijakan Ganti Rugi Dengan Tingkat Kepuasan Pelanggan Di Perum
Pegadaian Bandung”


