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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Manusia dengan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 

karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum. Hukum merupakan 

sesuatu yang mengikat dan harus ditaati oleh manusia. Terbentuknya hukum akan 

memberikan dampak yang sangat positif  bagi manusia yaitu dapat terwujudnya 

keadilan serta terciptanya keamanan dan kesejahteraan, maka dari itu dengan 

adanya Undang-Undang maka dapat memperkuat peraturan hukum yang berlaku. 

Terbentuknya Undang-Undang dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

manusia.1 

  Perubahan di zaman yang serba modern ini sangat pesat, kebutuhan 

ekonomi masyarakat semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang 

memilih untuk mencari alternatif pinjam meminjam uang untuk memenuhi 

kebutuhan  sehari- hari. Masyarakat dapat dengan mudahnya meminjam uang ke 

bank, pegadaian, dan lewat perorangan dengan persyaratan yang tidaklah rumit 

maka banyak masyarakat yang tertarik. KUH Perdata dalam Buku II Bab XX 

dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Benda jaminan 

yang berupa benda bergerak, maka hak kebendaan tersebut adalah gadai dan 

fidusia sedangkan benda jaminan yang berupa benda tidak bergerak maka hak 

kebendaan tersebut adalah hak tanggungan. 

                                                           
1 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta, 

2011, hlm.2. 
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  Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, Gadai diatur 

dalam KUH Perdata Buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. 

Sistem gadai merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan dana secara cepat 

sehingga banyak diminati oleh masyarakat.  Objek barang yang digunakan sebagai 

jaminan gadai berupa benda bergerak seperti mobil atau motor sehingga dalam hal 

tersebut perlu adanya yang dinamakan perjanjian. Perjanjian adalah suatu 

perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).  Perjanjian dapat dilakukan secara  lisan 

atau tertulis.2 

   Perjanjian dilakukan secara tertulis maka harus dibuat berdasarkan 

Akta. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh 

seorang atau lebih dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam 

proses hukum. Akta terbagi dalam Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan. 

Akta autentik merupakan akta yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah 

tangan  merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak 

yang mengadakan perjanjian.  Perjanjian dilakukan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi kedua belah pihak supaya jika salah satu pihak melakukan 

wanprestasi atau ingkar janji maka dapat dituntut ganti rugi sesuai kesepakatan 

para pihak. 3 

 Berdasarkan  Pasal 1150 KUH Perdata, pengertian gadai adalah suatu  

hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang 

                                                           
2 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, FH UNDIP, Semarang, 2003, hlm.12. 
3 R.Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.7. 
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diserahkan kepadanya oleh seorang 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 

berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu 

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Subjek dalam perjanjian gadai 

ada dua pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai sedangkan objek dalam 

perjanjian gadai dapat berupa benda bergerak seperti kendaraan ( motor ataupun 

mobil ).  

  Gadai dilakukan tidak harus melalui bank dan pegadaian, tetapi 

sekarang sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem gadai perorangan. 

Sistem gadai perorangan sudah seringkali digunakan karena mekanismenya yang 

mudah, yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemberi gadai dan penerima 

gadai.  Perjanjian gadai perorangan biasanya dilakukan secara tertulis  sehingga 

hanya berdasarkan akta di bawah tangan dan isi perjanjiannya berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Perjanjian yang dibuat bebas dan tidak terikat dalam 

bentuk tertentu. 

 Mekanisme gadai terbentuk antara  penerima gadai dengan pemberi 

gadai, hubungan hukum dimulai pada saat seorang pemberi gadai yang 

membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi 

lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai 

jaminan kepada penerima gadai. Penerima gadai menerima barang bergerak milik 

pemberi gadai, benda bergerak tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang 

dimohon oleh pemberi gadai. Prosedur di atas dilanjutkan dengan perjanjian 

tertulis  dengan ditanda tangani kedua belah pihak atas perjanjian yang telah 

disepakati. 
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   Gadai termasuk bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam 

meminjam. Praktik dalam penjaminan bentuk gadai merupakan cara yang praktis 

bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan 

perjanjian gadai tersebut, akan tetapi dalam praktiknya perjanjian gadai tidak 

lepas dari permasalahan diantaranya dalam kasus perjanjian gadai mobil yang 

terjadi di Kecamatan Kota Kabupaten Jepara. Perjanjian gadai mobil antara dua 

pihak, pihak  pemberi gadai  meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00  kepada 

pihak  penerima gadai dengan mobil sebagai jaminannya. 

  Perjanjian gadai tersebut dilakukan secara tertulis sehingga isi 

perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,  sebagai bentuk pelunasan 

utangnya maka mobil yang dijaminkan dapat dikuasai dan digunakan oleh pihak  

penerima gadai. Pihak  pemberi gadai diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam 

waktu yang telah ditentukan tetapi dalam hal ini pemberi gadai telah lalai dalam 

memenuhi kewajibannya sehingga terlambat dalam memenuhi prestasinya dan 

penerima gadai merasa dirugikan. 

 Berdasarkan permasalahan ini penerima gadai merasa dirugikan karena 

pemberi gadai terlambat melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan. 

Permasalahan yang lain adalah  dalam perjanjian gadai mobil ketika barang yang 

digadaikan mengalami kerusakan oleh penerima gadai karena penerima gadai 

telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bahwa seharusnya penerima 

gadai dapat merawat dan menjaga barang yang digadaikan dengan baik, maka 

dalam hal ini penerima gadai telah melakukan wanprestasi sehingga pemberi 

gadai mengalami kerugian, maka dalam hal ini kerugian yang dialami baik dari 
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pihak penerima gadai maupun pemberi gadai sangat diperlukan adanya bentuk 

perlindungan hukum dan penyelesaian agar para pihak dapat mendapatkan hak-

haknya yang telah dilanggar.  

 Gadai perorangan digunakan sebagai jaminan utang dikarenakan dalam 

gadai perorangan barang yang dijaminkan tetap menjadi kepemilikan pemberi 

gadai meskipun barang gadai tersebut berada di bawah kekuasaan penerima gadai 

sehingga dalam hal ini para pihak mendapatkan hak yang sama yaitu pemberi 

gadai dapat menikmati uang yang dipinjam dari penerima gadai sedangkan 

penerima gadai dapat menikmati barang yang digadaikan sesuai yang telah 

diperjanjikan, berbeda halnya jika menggunakan fidusia sebagai jaminan utang 

dikarenakan fidusia dalam penyerahannya tidak ada penyerahan barang secara 

nyata seperti halnya gadai akan tetapi hanya pengalihan hak kepemilikan atas 

dasar kepercayaan sehingga penerima jaminan hanya menerima hak dari barang 

yang dijaminkan dan tidak dapat menikmati barang tersebut. 

 Objek gadai dan fidusia berupa benda bergerak akan tetapi dalam 

pembebanan benda jaminan terdapat perbedaan,  jika dalam gadai tidak ada aturan 

untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai, berbeda halnya 

dengan menggunakan fidusia yang pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan 

akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia, benda yang dibebani jaminan 

fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan 

Sertifikat Jaminan Fidusia hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
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Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

 Permasalahan dalam perjanjian gadai tersebut dalam praktiknya 

yaitu mengenai objek gadai dalam hal ini mobil yang dijadikan sebagai jaminan 

utang dapat dipakai atau digunakan sehari-hari oleh penerima gadai tetapi 

sebelumnya telah  diperjanjikan oleh para pihak.  Para pihak menganggap telah 

melakukan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya dengan mobil 

sebagai jaminan utang sehingga dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian 

gadai sebagai perjanjian tambahan atau accesoir yang dalam perjanjian dijelaskan 

bahwa dalam praktiknya mobil yang digadaikan dapat digunakan oleh pihak yang 

berpiutang, hal ini tentunya berbeda dengan teori gadai berdasarkan Pasal 1159 

KUH Perdata objek gadai hanya dapat dikuasai oleh penerima gadai sehingga 

tidak boleh dipakai atau digunakan. 

 Berdasarkan permasalahan di atas bahwa dalam perjanjian gadai mobil 

secara perorangan di Kecamatan Kota Kabupaten Jepara terdapat ketidaksesuaian 

antara teori yang terdapat dalam KUH Perdata dengan praktik dalam 

penerapannya di masyarakat, sehingga perlu dilakukan adanya penelitian untuk 

mengetahui perbedaan antara teori dan praktiknya. 

 Persoalan di atas memberikan pernyataan bahwa dalam hal ini 

kedudukan para pihak tidaklah seimbang karena masih ada pihak yang dirugikan 

baik dari pihak penerima gadai maupun pemberi gadai, seharusnya para pihak 

dapat melakukan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya tetapi dalam hal ini 
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seringkali para pihak melalaikan kewajibannya yang berakibat kerugian terhadap 

pihak lainnya. Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti diperoleh 

informasi bahwa kasus yang sering dialami adalah terlambat memenuhi prestasi 

dan kerusakan barang jaminan gadai. 

  Penyelesaian dalam permasalahan ini sangat  diperlukan apabila terjadi 

wanprestasi supaya para pihak dapat mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, 

maka dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum  serta penyelesaian 

kepada kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian gadai mobil jika para 

pihak melakukan wanprestasi, penulis ingin menulis skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Mobil Secara  

Perorangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kecamatan Kota Kabupaten 

Jepara”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian gadai mobil secara perorangan di Kecamatan Kota Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa para pihak memilih gadai mobil secara perorangan sebagai 

bentuk jaminan utang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami dan menganilisis bentuk perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam perjanjian gadai mobil secara perorangan di Kecamatan Kota 

Kabupaten Jepara. 
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2. Untuk memahami dan menganalisis faktor atau alasan para pihak memilih  

gadai mobil secara perorangan sebagai bentuk jaminan utang di 

Kecamatan Kota Kabupaten Jepara. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap  para pihak dalam 

perjanjian gadai mobil secara perorangan dalam hal terjadi wanprestasi di 

Kecamatan  Kota  Kabupaten  Jepara  ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

    Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta    

pengembangan dan  kemajuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

Hukum Perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

     Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik  

mengenai pemikiran masyarakat dalam hal perlindungan hukum terhadap 

para pihak dalam perjanjian gadai mobil secara perorangan dalam hal terjadi 

wanprestasi di Kecamatan Kota Kabupaten Jepara. 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dibuatlah 

rincian dan dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai Bab V: 
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 Bab I menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang merupakan bahan 

pedoman yang bertujuan untuk membahas mengenai pokok permasalahan yang 

timbul dari Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai 

Mobil Secara Perorangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kecamatan Kota 

Kabupaten Jepara yang terdiri dari tinjauan tentang perlindungan hukum, tinjauan 

tentang perjanjian, tinjauan tentang utang piutang, tinjauan tentang gadai, tinjauan 

tentang wanprestasi. 

 Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis 

data. 

 Bab IV menjelaskan mengenai hasil penelitian dari skripsi ini meliputi 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai mobil secara 

perorangan di Kecamatan Kota Kabupaten Jepara, dan faktor-faktor yang 

menyebabkan para pihak memilih gadai mobil secara perorangan sebagai bentuk 

jaminan utang. 

 Bab V menjelaskan mengenai penutup dari skripsi ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam 

Perjanjian Gadai Mobil Secara Perorangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di 

Kecamatan Kota Kabupaten Jepara. 


