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MOTTO 

 

1. Lakukanlah yang Terbaik Niscaya Allah akan Memberikan yang 

Terbaik Untukmu. 

2. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan lebih baik untuk 

hari esok. 

3. Ilmu itu akan melapangkan hati, meluaskan cara pandang, dan 

membuka cakrawala sehingga jiwa dapat keluar dari berbagai 

keresahan, kegundahan dan kesedihan. 

4. Kritikan orang lain terhadap anda berarti bahwa anda telah 

melakukan sesuatu yang layak dibicarakan, dan anda telah berhasil 

melampaui mereka dalam ilmu pengetahuan, pemahaman, harta, 

kedudukan dan kehormatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada dasarnya pembangunan bidang ekonomi khususnya 

kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan 

diarahkan pada upaya yang memajukan kesejahteraan umum yang 

berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya perdagangan komoditi 

merupakan bidang yang memerlukan intensitas kredit yang tinggi dan di 

negara-negara berkembang hal ini justru menjadi permasalahan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa pengusaha termasuk produsen kecil dan 

petani pada umumnya banyak menghadapi masalah karena mereka tidak 

memiliki akses kredit ataupun kalau ada biayanya tinggi, sedangkan para 

petani besar dan sektor perkebunan mampu menggunakan sektor keuangan 

untuk memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang yang rendah. Hal 

tersebut sangat berpengaruh dalam mengembangkan sektor pertanian dan 

dapat mengurangi daya saing sektor tersebut. Adanya akses untuk kredit 

dengan biaya murah dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas 

produk yang dihasilkan para petani. 

Dalam memperoleh fasilitas kredit, baik dari sektor formal maupun 

informal, petani menghadapi berbagai hambatan seperti tidak dimilikinya 

agunan bentuk fixed asset seperti tanah dan bangunan, adanya birokrasi 

dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman Bank dalam 

melayani wilayah pedesaan, tinggginya biaya pinjaman dari sektor 

informal, tingginya tingkat resiko yang berhubungan dengan pengusaha 

atau produsen kecil dan ketergantungan sektor formal terhadap 

pemerintah. Demikian juga pada sektor informal yaitu tidak cukupnya 

dana yang tersedia, tingginya tingkat bunga, keterbatasan jangkauan 

sektor informal, lemahnya pengawasan dan tidak adanya kerja sama 

1 
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dengan sektor formal. Selain karena posisinya yang lemah, petani juga 

dihadapkan kepada beberapa masalah lain yaitu tidak mudah akses pada 

informasi harga, yang menyebabkan petani selalu dirugikan dalam 

transaksinya dengan pembeli serta adanya intervensi pemerintah dalam 

stabilisasi harga produk petani dapat menimbulkan disinsentif bagi 

pengembangan kualitas produksi. 

Sistem Resi Gudang pada dasarnya dapat memberikan solusi untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani tersebut. Resi Gudang 

yaitu suatu tanda bukti penyimpanan komoditas yang dapat digunakan 

sebagai agunan kepada Bank karena tanda bukti tersebut dijamin dengan 

adanya persediaan komoditi tertentu dalam suatu gudang yang dikelola 

perusahaan pergudangan (warehouse manager) secara profesional. 

(http://www.bappebti.go.id/publikasi/laporan003.aspj 11 September 2007 

pukul.16.50). 

Sistem ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu 

sistem permasalahan dan keuangan yang tidak dikembangkan di negara-

negara maju. Sistem ini telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agro 

industri, karena baik produsen maupun sektor komersial telah mampu 

merubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu 

produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dikarenakan Resi 

Gudang merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, 

dipertukarkan (swapped), digunakan sebagai agunan untuk memperoleh 

kredit dari bank, dan dapat diterima sebagai alat pembayaran dan 

perdagangan derivatif seperti penyerahan barang di bursa berjangka. 

Penggunaan Resi Gudang juga dapat mendorong berkembangnya sektor-

sektor lainnya, antara lain: 

1. Sektor keuangan, karena memberikan suatu agunan yang liquid kepada 

kreditor. 
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2. Industri sortasi dan inspeksi, karena diperlukannya pengawasan standar 

mutu bagi komoditi yang diagunkan agar dapat diterima oleh semua 

pihak yang melakukan transaksi. 

3. Sektor perdagangan, karena dapat digunakan sebagai dokumen bukti 

penyerahan barang sehingga meningkatkan efisiensi transaksi. 

4. Bursa Berjangka Komoditi, karena dapat meningkatkan likuiditas 

Bursa Berjangka dengan meningkatnya Resi Gudang yang 

dilindungnilaikan (dihedge) sehingga kredit yang diberikn kreditor 

menjadi lebih terjamin. 

Di negara-negara maju, Resi Gudang merupakan bagian dari 

instrumen keuangan yang dapat digunakan dalam bernegosiasi, 

instrumen ini merupakan alat yang dapat berperan dalam masa transaksi 

di mana pemerintah mulai mengurangi perannya dalam kebijaksanaan 

stabilisasi harga dan pemasaran komoditi menuju perdagangan komoditi 

yang didasarkan kepada mekanisme pasar. Di negara-negara 

berkembang, sistem ini kurang berkembang karena adanya berbagai 

hambatan, antara lain: 

1. Kurangnya insentif atau peluang bagi perkembangan sistem 

pergudangan yang efisien yang diselenggarakan pihak swasta. Hal ini 

merupakan konsekuensi dari intervensi pemerintah dalam stabilisasi 

harga komoditi. 

2. Masih kurangnya aspek legalitas yang mendukung Resi Gudang 

sebagai instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. 

3. Kurangnya pemahaman dari sektor-sektor komersial tentang Resi 

Gudang sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan. 

4. Tingginya tingkat bunga yang berlaku, yang menyebabkan kurang 

menariknya sistem ini. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/resigudang 11 September 2007 pukul. 

17.10 ) 
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Idealisman Dacih dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi 

menyebutkan bahwa sebenarnya kalangan dunia usaha di Indonesia telah 

memanfaatkan skema pendanaan Resi Gudang dengan mengembangkan 

pola tipartiet agreement yang melibatkan tiga pihak pemilik modal, 

pengelola gudang,  dan perbankan sebagai penyandang dana. Mengatasi 

hal tersebut setidaknya pemerintah telah melakukan upaya yang dapat 

menciptakan kepastian hukum berupa Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2006 ini tentang Sistem Resi Gudang, yang diharapkan sebagai payung 

hukum bagi para pelaku pasar sehingga Resi Gudang dapat dijadikan 

instrumen keuangan yang dapat diterima oleh semua lembaga keuangan, 

khususnya perbankan sebagai suatu dokumen atau hak kepemilikan. 

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu Sistem 

Resi Gudang sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, 

pengalihan, penjaminan dan transaksi Resi Gudang. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam Sistem Resi Gudang ini antara lain adalah Pengelola 

Gudang, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian 

Kesesuaian, dan Pusat Registrasi Resi Gudang di Indonesia, Undang-

undang Sistem Resi Gudang merupakan undang-undang yang baru dan 

pertama dalam mengatur Sistem Resi Gudang. 

  Berdasarkan data dari konferensi Warehouse Receipt System (WRS) 

di Amsterdam pada tanggal 11 Juli 2001 maka negara-negara berkembang 

yang tercatat cukup berhasil menerapkan Sistem Resi Gudang ini adalah 

Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia, Slovakia, 

Bulgaria, Cesnia, Polandia, Kazakstan dan Mexico. Di Indonesia seiring 

implementasinya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang, perbankan mulai menunjukkan minat untuk menjadikan Resi 

Gudang sebagai salah satu alternatif produk pembiayaan mereka. Antara 

lain Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Century Tbk, yang sangat peduli 

dengan berjalannya Undang-undang Resi Gudang ini dengan sebaik-

baiknya. Disahkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sstem 
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Resi Gudang ini memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi perbankan 

untuk semakin mengembangkan pembiayaan retail berbasis resi gudang di 

Indonesia. Meski selama ini Bank Century sendiri telah menjalankan 

pembiayaan yang hampir serupa dengan dengan resi gudang dengan pola 

tripartite seperti telah diutarakan di atas. Dasar hukum untuk pola tripartite 

tersebut adalah legal kontrak yang dibuat oleh pihak ketiga, hanya selama 

ini yang dikembangkan pada ekspor impor dan belum lokal. Kendalanya 

sampai sekarang Sistem Resi Gudang belum dapat diterima semua 

lembaga keuangan khususnya perbankan sebagai suatu dokumen atau hak 

kepemilikan. 

Jika Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini sudah berjalan dengan baik, maka penjualan komoditi dapat 

dilakukan sepanjang waktu maupun menunggu sampai harga naik, tanpa 

ada kekhwatiran bahwa komoditi menjadi turun kualitasnya maupun 

kuantitasnya karena berada dalam pengelolaan Gudang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sementara menunggu harga naik, pemilik dapat 

mengagunkan Resi Gudang guna memperoleh pembiayaan bagi usahanya. 

Jaminan ketersediaan komoditi setiap waktu akan membantu pemerintah 

dalam menatausahakan cadangan nasional sekaligus stabilitas harga. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 

di atas maka selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Sistem Resi Gudang ini, khususnya mengenai substansi-

substansi dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang yang mengkaji lebih lanjut kaitannya dengan Hukum Perdata 

Indonesia dengan melihat manfaat Resi Gudang sebagai jaminan kredit, 

terutama jaminan kredit bagi petani sebagai pemilik komoditas dan sistem 

pembiayaan retail berbasis Resi Gudang pada perbankan di Indonesia 

setelah adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang. Untuk itu penulis memilih judul Penulisan Hukum ini sebagai 

berikut. 
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”Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang 

Sistem Resi Gudang sebagai Dasar Hukum bagi Perbankan dalam 

Mengembangkan Pembiayaan Retail Berbasis Resi Gudang di 

Indonesia”. 

B.  PERUMUSAN MASALAH 

Setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari 

masalah (Sugiyono, 2004:25). Rumusan masalah dimaksudkan untuk 

penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan 

dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Dalam penulisan hukum ini 

penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang hendak 

diangkat dalam penulisan ini, yaitu : 

1. Apakah substansi-substansi dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai dasar hukum bagi 

perbankan dalam mengembangkan pembiayaan retail berbasis Resi 

Gudang dikaitkan dengan hukum Surat Berharga dan Jaminan? 

2. Bagaimana sistem pembiayaan retail berbasis Resi Gudang pada 

perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui substansi-substansi pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai 

jaminan pembiayaan pada perbankan, antara lain berkaitan dengan 

hukum perdata Indonesia khususnya hukum surat berharga dan 

jaminan. 
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b. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan retail barbasis resi 

gudang pada perbankan Indonesia sebelum dan sesudah adanya 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan Sistem Resi 

Gudang yang digunakan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan 

retail, di mana dalam perkembangannya masih sedikit dari lapisan 

masyarakat yang mengetahui adanya sistem ini padahal manfaatnya 

sangat besar untuk memajukan perekonomian bangsa. 

b.  Untuk memperluas pengetahuan mengenai lahirnya bentuk jaminan 

baru yang berbeda dengan jaminan kebendaan pada umumnya, 

sehingga dapat memperluas telaah penulis dalam perkembangan 

hukum jaminan. 

c. Guna memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam 

penyusunan skripsi sebagai salah satu kelengkapan dalam mencapai 

derajat kesajarnaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum 

jaminan dan pembiayaan, khususnya pada jaminan kredit 

perbankan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk 

mengetahui manfaat Resi Gudang sebagai jaminan kredit, terutama 

jaminan kredit bagi pengusaha dan petani sebagai pemilik 

komoditas. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum dalam memperdalam teori dan praktek Hukum 

Jaminan dan pembiayaan pada Perbankan. 

b. Hasil penelitian ini sekaligus dapat digunakan sebagai wacana 

pengenalan lebih lanjut tentang Sistem Resi Gudang kepada  

pengusaha termasuk petani dan pengusaha kecil terhadap alternatif 

jaminan pembiayaan baru untuk mendapatkan kredit di perbankan 

sebagai sarana pengembangan usahanya. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan 

bagi perbankan dalam mengembangkan pembiayaan berbasis resi 

gudang. 

E. METODE PENELITIAN 

   Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang 

dihadapi, akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan 

pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut 

dan baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun pengertian penelitian 

adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode 

ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 

kebenaran dari suatu gejala/hipotesa yang ada (Bambang Sunggono, 

1991:21). 

   Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang 

teratur dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode 

ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan 

kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala/hipotesa. Sehubungan 

dengan hal tersebut, metode yang akan digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis 

penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka (Soerjono Soekanto 1985:15). Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya bahan-bahan 

tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif 

yang mana dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala lainnya 

(Soerjono Soekanto 2006:10). Di mana nantinya penulis akan 

mendiskripsikan mengenai substansi Undang-Undang No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang dan sistem pembiayaan retail 

berbasis resi gudang yang diterapkan oleh perbankan di Indonesia. 

3.  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Undang-

Undang atau yuridis. Pendekatan undang-undang (statue approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani 

(Peter Mahmud, 2007:93). 
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4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini 

berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah 

dokumen penelitian serta yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan 

kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran jurnal, maupun 

arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas, yaitu 

mengenai pembiayaan pada perbankan yang berbasis resi gudang 

juga didasarkan pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 yang akan 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 

yaitu tempat kedua diperolehnya data. 

 Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang diurutkan berdasarkan hirearki Undang-Undang 

Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti 

Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan 

Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Adapun bahan 

hukum primer  yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 

c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang; 

e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang 

Perdagangan Berjangka Komoditi; 
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f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Lembaga 

Jaminan;  

g) Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang 

Penetapan Delapan Komoditi Pertanian sebagai Barang yang 

Dapat di Simpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Resi 

Gudang; 

h) PBI No 9 /6/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum. 

2)  Bahan hukum sekunder 

 Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder  

dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jurnal, literatur, buku, koran dan sebagainya yang 

berkaitan dengan pembiayaan perbankan yang berbasis Resi 

Gudang di Indonesia. 

 

3)  Bahan hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yaitu Kamus Besar Hukum Indonesia (KBBI) dan 

Kamus Hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal 

yang  sangat penting demi kelengkapan kesimpulan yang akan 

ditarik dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Menggunakan teknik studi pustaka atau collecting by library 

untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan 
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dengan melalui proses mengidentifikasi, menelusuri, mengkaji 

dan mencatat data sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai ketentuan 

perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen 

resmi, makalah, artikel, surat kabar dan majalah. 

2) Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet. 

6. Teknik Analisis Data 

 Pola pengolahan bahan hukum/teknik analisis data yang 

dilakukan adalah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari 

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. Penganalisaan data merupakan tahap 

penting dan menentukan, karena pada tahap ini penulis mengolah 

data. Dalam setiap penelitian hukum normatif, pengolahan data 

pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi (Soerjono 

Soekanto, 1986:251-252).  

Dalam penelitian ini bahan-bahan yang ada dianalisis untuk 

melihat substansi-substansi  dalam Undang-undang No 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai dasar hukum bagi 

perbankan dalam mengembangkan pembiayaan berbasis resi 

gudang yang mana dikaitkan dengan hukum perdata di Indonesia 

khususnya menyangkut hukum surat berharga, jaminan dan 

pembiayaan. Dengan berpegang pada substansi-substansi tersebut 

penulis akan menganalisis terhadap sistem pembiayaan retail 

berbasis resi gudang pada perbankan di Indonesia setelah adanya 

Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika penulisan hukum dibuat agar memberikan gambaran 

keseluruhan dari isi penulisan hukum ini jelas ruang lingkupnya, yang 

mana berpedoman pada penulisan hukum yang baku. Sistematika 

penulisan hukum ini akan meliputi empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan 

pustaka, pembahasan dan penutup yang saling berhubungan ditambah 

dengan lampiran dan daftar pustaka. Setiap bab dibagi menjadi beberapa 

subbab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang 

bersangkutan. Adapun penelitian hukum ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran awal 

tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah 

yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan 

inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian 

berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, 

manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari 

hasil penelitian, metode penelitian yang dipergunakan 

dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah sistematika 

penulisan hukum untuk memberikan pemahaman 

terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau 

memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan 

literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis 

teliti. Landasan teori tersebut antara lain meliputi: tinjauan 
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umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang 

kredit/pembiayaan, tinjauan umum mengenai jaminan dan 

yang terakhir adalah tinjauan umum mengenai Resi 

Gudang. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis 

hasil penelitian dari sumber data sekunder, yaitu mengenai 

subsatansi-substansi dalam Undang-undang No 9 Tahun 

2006 tentang sistem Resi Gudang sebagai dasar hukum 

bagi perbankan dalam mengembangkan pembiayaan 

berbasis Resi Gudang dikaitkan dengan hukum perdata di 

Indonesia khususnya menyangkut hukum surat berharga, 

jaminan dan pembiayaan pada perbankan, serta 

memaparkan sistem pembiayaan retail berbasis Resi 

Gudang pada perbankan di Indonesia setelah adanya 

Undang-undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang. 

BAB IV : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-

saran yang relevan terhadap beberapa kekurangan yang 

menurut penulis perlu diperbaiki yang mana penulis 

temukan selama penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KERANGKA TEORI 

     1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 

  a. Pengertian Perbankan 

   Dalam penulisan hukum ini mengacu pada kerangka teori tentang 

perbankan nasional dalam mengembangkan pembiayaan berbasis Resi 

Gudang di mana Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang sebagai dasar hukumnya. Untuk itu melihat unsur-unsur di atas 

maka akan penulis uraikan mengenai beberapa definisi yang diberikan 

terhadap perbankan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Untuk itu sebagai gambaran umum, berikut diikuti beberapa pendapat 

tentang pengertian bank, yakni: 

   Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan     
dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrumen-
instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, 
untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan 
bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman 
dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang 
yang di tempatkan atau diserahkan untuk di simpan 
(Abdulrahman,1991: 86 ). 

  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 

1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). 

  Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang 

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu 

dilakukan baik dengan model sendiri maupun dengan jalan 

15 
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memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral ( O.P. 

Simorangkir, 1971: 18 dikutip dari buku Hukum Perbankan hal. 1). 

  A banker or bank as person or company carrying on the business 

of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subjects, to the 

obligation of honouring cheques drawn upon them from time to time by 

the customers to extent of the amounts available on their current 

accounts ( Hart dalam j. Milnes Holden, 1970: 2). 

   Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalan rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 butir 2 UU No. 7 

Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ). 

   Dari pengertian seperti yang dikutip di atas, secara sederhana 

kiranya dapat dikemukakan di sini, bank adalah suatu badan usaha yang 

berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai 

badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum 

yang berarti dapat mengikatkan dengan pihak ketiga ( Sentosa 

Sembiring, 2002: 2 ). 

   Dengan demikian dapat dirumuskan pula, hukum perbankan pada 

dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang 

usaha Perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini adalah baik yang 

terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan. 

            b.  Jenis Bank dan Usaha Bank 

  Adapun jenis dan usaha bank yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan yakni mengenai jenis bank dikenal di Indonesia dapat 

dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 
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1998 tentang Perbankan, yang meliputi Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. 

   Yang dimaksud Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan 

Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran. 

 Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian “yang lebih 

besar pada kegiatan tertentu adalah antara lain melaksanakan kegiatan 

pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, 

pengembangan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan 

ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan. 

 Tentunya dalam penelitian ini ada dua garis besar sudut pandang  

dalam proses penelitiannya yaitu Bank Konvensional dan Bank yang 

menggunakan Prinsip Syariah. Selanjutnya pada bank itu sendiri ada 

berbagai jenis usaha, hal ini akan menjelaskan pada kita secara umum 

tentang kegiatan usaha perbankan yang mana nantinya akan kita tunjuk 

kegiatan mana yang menjadi dasar dalam penelitian ini. 

    Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank 

Umum adalah sebagai berikut. 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito Berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini. 

b) Memberikan kredit. 
c) Menerbitkan surat pengakuan hutang. 
d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun 

untuk kepentingan atas perintah nasabah: 
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(1)  Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasikan oleh   
bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada 
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut. 

(2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang 
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud. 

(3)  Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan 
pemerintah. 

(4)  Sertifikat Bank Indonesia ( SBI ) 
(5)  Obligasi 
(6)  Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) 

tahun. 
(7)  Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 

dengan satu (1) tahun. 
e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah. 
f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 

g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga. 

i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak. 

j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 
bursa efek. 

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan 
kegiatan wali amanat. 

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas 

menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha 

sebagai berikut. 

a) Melakukan kegiatan usaha dalam Valuta Asing dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, Modal Ventura, 

perusahaan efek, asuransi serta Lembaga Kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannnya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dana 

pensiun yang berlaku. 

Berbeda halnya dengan Bank Umum yang bisa melakukan 

berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan di atas, maka di 

Bank Perkreditan Rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya 

terbatas. Usaha Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi: 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit 

c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan lain. 

 Melihat tugas-tugas bank di atas tentunya tidak semua berkaitan 

dengan pembiayaan berbasis resi gudang. Dapat dilihat bahwa pada Bank 

Konvensional dan bank yang menggunakan Prinsip Syariah sebenarnya 

mempunyai perbedaan yang pokok dalam mekanisme pembiayaan Resi 
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Gudang yang tentunya akan kita kupas pada Bab Pembahasan dalam 

Laporan Penulisan Hukum ini.  

2. Tinjauan Umum tentang Kredit 

a. Pengertian Kredit dan Kredit Retail 

   Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, credire, 

yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang 

memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang mendapat 

kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi 

dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah 

kepercayaan (Hermansyah, 2005: 55). 

     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 465, salah satu 

pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran 

pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah 

tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain. 

    Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

    Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang 

wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya 

adalah tidak semata-mata melunasi utangnya, tetapi dengan disertai 

bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

    Sebagaimana diketahui bahwa unsur essensial dari kredit bank 

adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah 

peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena 
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dipenuhinya segala ketentuan dengan persyaratan untuk memperoleh 

kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, 

adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain (Hermansyah, 2005: 

57) 

   Lain halnya pengertian dalam pemberian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  yang berbunyi: 

 Pasal 8 ayat (1) 

 Dalam memberikan  kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiyaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pasal 8 ayat (2) 

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 Kredit Retail adalah akun kredit, kartu kredit atau kredit dengan 

angsuran yang diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah 

seperti kredit konsumtif dan kredit pembelian kredit (Glossary, 

Vibiznews.com). Pengertian ini dikaitkan dengan maksud dari 

diterbitkannya Resi Gudang yang dapat dijadikan jaminan pemberian 

kredit bagi petani maupun pengusaha kecil untuk memperoleh 

pembiayaan bagi jalannya produksi usaha mereka, selama menunggu 

terjualnya komoditi yang telah disimpan di gudang. 

 Pengertian kredit retail sebagai kredit konsumtif diartikan bahwa 

pihak bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada pengusaha dan 
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petani untuk membeli atau membiayai jalannya usaha sementara, hal 

inilah yang menunjukkan titik konsumtifnya.  

Jadi sasaran pembiayaan retail di sini adalah memang untuk 

pengusaha dan petani kecil, yang tidak memerlukan modal dalam skala 

besar karena sesuai dengan penghasilan/omset usahanyapun tidak 

terlalu besar, sehingga jangka waktu kredit merupakan kredit jangka 

pendek dan besarnya kredit sudah ditentukan atau diklasifikasikan oleh 

pihak bank sesuai besar kecilnya usaha. Dasar pemberian kredit ini 

adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang 

Perubahan Kedua PBI omor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum. 

b. Pedoman Perkreditan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 

Syariah 

  Dasar pemberian kredit pada bank yang menjalankan usahanya 

adalah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, dimana mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan penerapan 

bunga. 

  Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional, dengan adanya larangan riba (bunga) 

bagi perbankan syariah. Dengan demikian maka membayar dan 

menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang, 

sedangkan dalam bank konvensioanal justru riba (bunga) yang dijadikan 

produk unggulan  dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

  Menurut kamus Besar Perbankan sebagaimana dikutip oleh 

Warkum Sumitro dalam bukunya Asas-asas Perbankan Islam, bank 

konvensioanal adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat 
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(konvensi), yaitu bank yang berdasarkan mekanisme pada tingkat 

bunga. Jadi, bank konvensioanal adalah bank yang mekanisme 

operasinya berdasarkan ssitem yang disepakati bersama dalam 

konvensi. 

  Jika dilihat dari segi cara mencari keuntungan danh menentukkan 

harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkanj prinsip 

konvensional menggunakan dua metode yaitu : 

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penetuan harga ini dikenal dengan istilah 

spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku 

bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread. 

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau 

prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan 

istilah fee based (Kasmir, 2004:38). 

  Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa 

pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh 

bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut. 

a) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek 

usaha dari nasabah debitur. 

c) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur usaha 

dari nasabah debitur atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 
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d) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyratan kredit atau pembiayaan  berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

e) Larangan bank untuk memberikan atau pembiayaan dengan Prinsip 

Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur 

dan atau pihak-pihak terafiliasi. 

f) Penyelesaian sengketa. 

 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau 

landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah 

debitur lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu 

fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut yang 

mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Prinsip Syariah diatur dalam Pasal 1 angka (13) UU No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan menurut ketentuan tersebut, maka 

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain: 

a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah); 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyrakah); 

c) Prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah); 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah); 

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa’iqtina) 

(Abdulkadir Muhammad, 2000: 45) 

Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat boleh menerapkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha di bidang jasa Perbankan. 

Apabila nasabah yang bersangkutan dibuat perjanjian tertulis yang 

memuat aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Prinsip Syariah ini 

sudah mulai diterapkan di Bank Umum Indonesia dengan berdirinya 

Bank Muamalat Indonesia berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan 

Nomor 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 dan mulai 

menjalankan usahanya pada tanggal 1 Mei 1992, karena menerapkan 

Prinsip Syariah maka Bank Umum yang bersangkutan sering disebut 

Bank Syariah. 

c. Klasifikasi Kredit 

Berbagai macam ragam bentuk kredit dapat disalurkan oleh Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Klasifikasi bentuk-bentuk kredit 

tersebut didasarkan pada bermacam-macam kriteria seperti dijelaskan 

dalam uraian berikut ini. (Abdulkadir Muhammad, 2000:63) 

a) Kriteria Kegunaan 

Berdasarkan kriteria ini, kredit dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

(1) Kredit investasi (investment loan) adalah kredit yang digunakan 

untuk membiayai pengembangan atau perluasan usaha atau 

pembangunan proyek baru yang memerlukan jumlah dana besar 

dalam jangka waktu yang lebih lama. 

(2) Kredit modal kerja (productive loan) adalah kredit yang 

digunakan untuk membiayai usaha dalam rangka peningkatan 

produksi. 

b) Kriteria Tujuan 

Berdasarkan kriteria ini, kredit dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

(1) Berdasarkan produktif (productive loan) adalah kredit yang 

bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha atau produksi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha atau produksi suatu 

perusahaan, sehingga menghasilkan barang dan atau jasa dalam 

jumlah yang lebih besar. 
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(2) Kredit konsumtif (consumer loan) adalah kredit yang bertujuan 

untuk memenuhi keperluan pribadi atau keluarga dalam kegiatan 

sehari-hari, misalnya untuk perumahan, kendaraan bermotor. 

(3) Kredit perdagangan (commercial loan) adalah kredit yang 

bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan 

misalnya usaha pertokoan, kredit ekspor. 

c) Kriteria Jaminan 

Beradasarkan kriteria ini, kredit dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 

(1) Kredit dengan jaminan (secured loan) adalah kredit yang 

dilindungi dan didukung oleh jaminan yang nilainya sekurang-

kurangnya sama dengan jumlah kredit yang diterima calon 

debitur. Jaminan tersebut dapat berupa barang (milik calon 

debitur) atau berupa orang (pihak ketiga yang akan melunasi jika 

calon debitur wanprestasi). 

(2)  Kredit tanpa jaminan (ubnsecured loan) adalah kredit yang tidak 

dilindungi dan tidak didukung oleh jaminan barang atau orang. 

Kredit ini hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap prospek 

usaha yang cerah dan kejujuran calon debitur. 

d) Kriteria Jaminan Waktu 

Berdasarkan kriteria ini, kredit dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 

(1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya kurang dari 1 (satu) tahun, misalnya untuk 

modal kerja. 

(2) Kredit jangka menengah (medium term loan) adalah kredit yang 

jangka waktu pengembaliannya antara 1 (satu) tahun sampai 3 

(tiga) tahun, misalnya untuk modal investasi. 

(3) Kredit jangka panjang (long term loan) adalah kredit yang 

jangka waktu pengembaliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, 

misalnya untuk investasi proyek perkebunan kelapa sawit. 
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3. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan  

 a. Pengertian Jaminan dan Agunan 

                 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/ tanggal 28 Februari 1991 tentang 

Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan 

adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi 

kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan 

Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan 

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

 b.  Fungsi Jaminan 

   Berdasarkan pada pengertian jaminan di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk 

meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan 

untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai sengan 

perjanjian kredit yang telah disepakati bersama (Hermansyah, 2005: 63). 

c. Jenis-jenis Jaminan 

  Secara umum masalah jaminan dapat dibagi dalam dua golongan, 

yaitu: 

 1) Jaminan Perorangan. 

   Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak 

ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan 

bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman 

sekiranya yang berutang (debitor) tidak mampu dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban financialnya terhadap kreditor (bank) (H. A. 

Chalik, Marhainis Abdul Hay; 1983, 68) dikutip dari Sentosa 

Sembiring; 2000, 72. 
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  Dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPdt) dikemukakan, bahwa penanggungan adalah suatu 

persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan 

pihak yang berpiuatang, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatannya pihak yang berutang dalam hal ia tidak dapat memenuhi 

kewajibannya. Jaminan perorangan in dalam praktek perbankan 

dikenal sebagai Personal Guarantee.  

 2) Jaminan Kebendaan. 

  Sebelumnya perlu diketahui lebih dulu pengertian benda. Dalam 

Pasal 499 KUHPdt disebutkan, menurut paham UU yang dinamakan 

kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 

dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUHPdt 

dikemukakan, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak 

bertubuh. Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat, bahwa benda 

adalah barang baik benda tetap maupun tidak tetap (berwujud/tidak 

berwujud) (Sentosa Sembiring; 2000, 73). 

 Jaminan kebendaan dikelompokan menjadi: 

a) Hak Tanggungan 

   Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak 

diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah serta  benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk pada 

UU ini. 

   Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa Hak Tanggungan atas 

tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang 

selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah  
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  “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut 
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan tanah itu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 
kreditur-kreditur lainnya”. 

 Sedangkan obyek hak tanggungan dijabarkan dalam Pasal 4 

sebagai berikut: 

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah: 

     (a) Hak Milik. 

     (b) Hak Guna Usaha. 

     (c) Hak Guna Bangunan. 

 (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), hak pakai atas tanah Negara menurut sifatnya dapat 

dipindah-tangankan dapat juga dibebani hak tanggungannya. 

 (1) Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan 

  Tata cara pemeberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 10 

dan 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 

1996 diatur tentang tata cara pemberian hak tanggungan oleh 

pemberi hak tanggungan secara langsung, sedangkan dalam 

Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 diatur tentang 

pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan oleh pemberi 

hak tanggungan kepada penerima kuasa. 

 (2) Peralihan Hak Tanggungan 

 Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak 

lainnya. Peralihan hak tanggungan in diatur dalam Pasal 16 

sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. Dalam buku “Perkembangan 
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Hukum Jaminan di Indonesia” oleh Salim, HS; 2005, 185 

Peralihan hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara: 

(a) Cessi, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh 

kreditur pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. 

Cessi harus dilakukan dengan akta autentik dan akta di 

bawah tangan, sehingga secara lisan dianggap tidak sah. 

(b) Subrogasi, yaitu penggantian kreditur oleh pihak ketiga 

yang melunasi hutang debitur. Ada dua cara terjadinya 

subrogasi, yaitu: 

i. perjanjian (kontraktual) 

ii. Undang-Undang 

(c) Pewarisan 

(d)  Sebab-sebab lainnya. 

(3) Hapusnya Hak Tanggungan 

    Hapusnya hak tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai 

dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan hapusnya hak 

tanggungan ialah tidak berlakunya hak  tanggungan. Ada 

empat sebab hapusnya hak tanggungan, antara lain: 

(a) hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

(b) dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak 

tanggungan; 

(c) pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan 

peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, 

(d) hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 

b) Hipotik 

   Dalam Pasal 1162 KUHPdt dikemukakan bahwa hipotik 

adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk 
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mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan. Jadi yang 

dapat dihipotikan hanya benda tetap bukan tanah. 

c) Gadai 

   Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPdt yang 

mengemukakan bahwa gadai adalah  

 “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 
berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang 
memberikan kekuasaan kepada  pihak yang berpiutang 
untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulukan kekecualian biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana 
harus dilakukan”  (Sentosa Sembiring, 2000: 75).Dari 
rumusan dalam pasal tersebut terlihat, bahwa obyek gadai 
menurut UU ialah benda bergerak di mana barang tersebut 
diserahkan kepada penerima gadai (kreditor). 

 

   (1) Bentuk dan Substansi Perjanjian Gadai 

  Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat 

dalam Pasal 1151 KUHPdt berbunyi “Perjanjian gadai harus 

dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk 

membuktikan perjanjian pokoknya”. 

   Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk 

perjanjian tertulis, sebagaimana dengan perjanjian pokoknya, 

yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat 

dilakukan dalam bentuk akta si bawah tangan dan akta 

autentik. Di dalam praktiknya, perjanjian gadai ini dilakukan 

dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh 

pemberi gadai dan penerima gadai. 
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  Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh 

Perum Pegadaian secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam 

surat bukti kredit (SBK) , meliputi nama, alamat, jenis barang 

jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, 

dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal 

diisi oleh Perum Pegadaian. Syarat-syaratnya telah 

ditentukan oleh Perum Pegadaian (Salim, HS, 2005: 44). 

 (2) Hapusnya hak Gadai 

(a)  karena hapusnya perikatan pokok; 

(b) karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. 

Pasal 1152 ayat 3 KUHPdt menentukan bahwa “Hak gadai 

hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si 

pemegang gadai”. 

(c) karena musnahnya benda gadai; 

(d) karena penyalahgunaan benda gadai; 

(e) karena pelaksanaan eksekusi; 

(f) karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela. 

d) Fidusia 

  Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Fidusia, yakni dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan, Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, 

selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan: Jaminan Fidusia 

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 

fidusia terhadap kreditor lainnya. 

   Dari pengertian di atas, tampak bahwa ciri khas dari Fidusia 

bahwa benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di 

bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan hanya 

kepemilikan atas dasar kepercayaan.  

  Dalam UU ini yaitu Pasal 11 ayat 1 disebutkan, bahwa benda 

yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran 

Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor pendaftaran fidusia (Pasal 

12 ayat 1). Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan 

menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia 

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran Pasal 14 ayat 1). Dalam sertifikat jaminan  fidusia 

dicantumkan kata-kata. 

 (1) Hapusnya Jaminan Fidusia 

  Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia 

adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab 

hapusnya jaminan fidusia, yaitu: 

(a) hapusnya hutang yang dijamin dengan fiusia; 

(b) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; 

atau 

(c) musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

(Salim, HS, 2005:88). 
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4. Tinjauan Umum Mengenai Resi Gudang 

 a. Pengertian tentang Resi Gudang 

    Sistem Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang  yang selanjutnya disebut dengan UU 

Resi Gudang, adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, 

pengalihan, penjaminan dan penyelesaian resi gudang (Pasal 1 angka 1 

UU Resi Gudang). Resi Gudang sendiri adalah dokumen bukti 

kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh 

Pengelola Gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang). Dari pengertian 

ini dapat disimpulkan bahwa UU Resi Gudang hanya bermaksud untuk 

mengatur tentang benda bergerak yang disimpan dalam gudang saja, 

yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu 

tetentu dan diperdagangkan secara umum (Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

            Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan, maka pengertian 

dari pembiayaan resi gudang adalah pembiayaan transaksi komersial 

dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan 

jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada 

dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara 

independen(independently controlled warehouse). 

 (http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaranpers&task=detil&id=

2905,18 September 2007,10.55 WIB) 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem  Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa Resi 

Gudang adalah alas hak (document of title) atas barang dapat digunakan 

sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas 

tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. 

Sistem Resi Gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem 

pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai Negara. 
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Sistem ini telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi sektor 

agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat 

mengubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi 

suatu produk yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam 

perdagangan derivative dapat diterima sebagai alat penyelesaian 

transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. 

Dalam mengawasi, menilai serta mendaftarkan Resi Gudang, 

pemerintah membentuk Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, 

Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Pusat Registrasi Resi Gudang 

(Pasal 1 angka 11,12, dan 13 UU Resi Gudang).  

Maksud pembentukan UU No. 9 /2006 tentang Sistem Resi 

Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang 

diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah 

termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah 

pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya 

jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah-tanah dan bangunan. 

Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, 

kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan, 

tingginya biaya pinjaman dari sektor formal, tingginya tingkat resiko 

yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan 

ketergantungan sektor formal pemerintah (Arief R. Permana&Yulita 

Kuntar, 2006: 7-8).  

Kelebihan adanya UU Resi Gudang adalah transaksi yang 

berkaitan dengan barang yang ada dalam gudang tidak perlu dilakukan 

pengalihan secara fisik, tetapi dengan pengalihan Resi Gudang. 

b.  Manfaat Sistem Resi Gudang 

       Berdasarkan catatan dari Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI, 2004-2005), manfaat Resi Gudang 

antara lain: 
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a) Memperpanjang masa penjualan hasil produk petani 

 Petani yang menyerahkan hasil panennya ke perusahaan perdagangan 

yang berhak mengeluarkan Resi Gudang, akan menerima tanda bukti 

berupa Resi Gudang, yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk 

memperoleh pinjaman jangka pendek di bank. Dengan demikian, 

para petani tidak perlu tergesa-gesa menjual hasilnya pada masa 

panen yang umumnya ditandai dengan turunnya harga komoditas. 

Hal ini dilakukan petani , yang berkeyakinan bahwa harga setelah 

panen akan naik, sehingga dengan menunda penjualan justru akan 

memberikan hasil yang optimal bagi petani.  

 Pemegang Resi Gudang dapat memperoleh sumber kredit dari bank 

untuk digunakan sebagai modal kerja seperti pembelian bibit, pupuk 

dan keperluan lainnya. 

 Tingkat bunga pinjaman selalu dikaitkan dengan tingkat resiko dari 

agunan yang diberikan. Untuk itu, jaminan dari Resi Gudang atas 

jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu penyerahan barang akan dapat 

mengurangi tingkat resiko yang dihadapi komoditi, dengan demikian 

tingkat bunga pinjaman dengan agunan Resi Gudang dapat lebih 

Rendah. 

b) Sebagai agunan bank 

  Sebagai agunan bank, karena memberikan jaminan adanya 

persediaan komoditi dengan kualitas tertentu kepada pemegangnya 

tanpa harus melakukan pengujian secara fisik. Resi Gudang dapat 

dimanfaatkan petani untuk pembiayaan produknya, sedangkan bagi 

produsen untuk membiayai persediannya.  

Bila terjadi penyimpangan dalam sistem ini, para pemegang Resi 

Gudang dijamin akan memperoleh prioritas dalam penggantian 

sesuai dengan nilai agunannya. Terkumpulnya persediaan komoditi 

dalam jumlah besar akan mempermudah memperoleh kredit dan 

menurunkan biaya untuk memobilisasi sektor agrobisnis. 

 c) Mewujudkan pasar fisik dan pasar berjangka yang lebih kompetitif 
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Resi Gudang memberikan informasi yang diperlukan penjual dan 

pembeli dalam melakukan transaksi, yang merupakan dasar untuk 

melakukan perdagangan komoditi secara luas. Keberdaan Resi 

Gudang dapat meningkatkan volume perdagangan sehingga dapat 

menurunkan biaya transaksi.  

Hal ini dimungkinkan karena dalam bertransaksi tidak perlu lagi 

dilakukan inspeksi terhadap barang yang disimpan, baik yang ada di 

gudang atau di tempat transaksi. Di Negara-negara yang telah 

menerapkan sistem ini transaksi umumnya hampir tidak pernah lagi 

dilakukan di gudang. Bila transaksi dilakukan untuk penyerahan 

barang dikemudian hari (perdagangan berjangka). Resi Gudang dapat 

dijadikan sebagai instrument untuk memenuhi penyerahan komoditas 

bagi kontrak berjangka di Bursa Komoditas yang jatuh tempo. 

d) Mengurangi peran pemerintah dalam stabilisasi harga di bidang   

komoditi 

Bila harga komoditi strategi berada di bawah harga dasar, maka 

pemerintah dapat membeli Resi Gudang, sehingga tidak perlu lagi 

menerima penyerahan barang secara fisik. Karena adanya jaminan 

kualitas dan kuantitas komoditi di gudang-gudang penyimpanan, 

maka Pemerintah dalam rangka pengelolaan cadangan strategis 

cukup memegang Resi Gudang saja. 

Bila swasta melakukan pembelian, penyimpanan, dan penjualan 

komoditi melalui mekanisme Resi Gudang dalam jumlah yang besar 

dan sekaligus melakukan lindung nilai di pasar berjangka, maka 

peran pemerintah dalam stabilisasi harga dapat dihapuskan. 

e) Memberikan kepastian nilai minimum dari komoditi yang dijadikan 

agunan 

Karena sifat komoditi primer yang cepat rusak dan standar 

kualitasnya berbeda-beda maka tanpa adanya Resi Gudang dan 

lindung nilai, bank-bank umumnya  akan memberikan kredit sebesar 

50-60 % dari nilai agunan. 
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Bank dapat memberikan kredit yang lebih besar kepada peminjam 

yang melakukan lindung nilai (hedging) untuk komoditi yang 

dipinjamkannya (sampai dengan 80-90 % dari nilai agunan). Di 

Kenya, Bank PTA memberikan kredit kepada eksportir kopi di 

negaranya dengan cara membeli kontrak Opsi kopi di Bursa 

Komoditi London untuk melindungi nilai (menghedge) Resi Gudang 

yang diagunkan eksportir kopi tersebut. Dengan melakukan hal ini, 

bank telah memperoleh harga minimal dari nilai agunan kopi yang 

diwakili oleh Resi Gudang, sehingga dapat memberikan kredit 

sebesar 80-90 % dari nilai agunan. 

(www.bappebti.go.id/publikasi/laporan003.aspj 11 September 2007 

pukul.16.50) 
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B. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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Dalam sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia 

usaha, terutama usaha kecil dan menengah, termasuk petani yang pada 

umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke 

perbankan dan tidak ada jaminan kredit baik dari sektor formal maupun 

informal. Dimana menyebabkan pelaku-pelaku usaha tersebut dalam 

posisi lemah dengan tidak memiliki akses ke perbankan dan tidak adanya 

jaminan dalam mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan 

usahanya. 

Pada awalnya pola Sistem Resi Gudang ini sudah dipraktekkan 

untuk mengatasi kesulitan tersebut, tetapi namanya belum Sistem Resi 

Gudang dan  belum dikenal oleh banyak pihak terutama di negara 

berkembang, padahal di negara maju sistem ini sudah berkembang lebih 

dulu dan sukses dalam pengembangannya. Lain halnya di negara 

berkembang yang mengalami banyak hambatan antara lain kurangnya 

insentif dari pihak pergudangan swasta, kurangnya insentif legalitas, 

kurangnya pemahaman Sistem resi Gudang sebagai surat berharga, 

tingginya tingkat fungsi dan tidak adanya payung hukum yang sah dalam 

mengatur Sistem Resi Gudang tersebut. 

Maka dari itu, Pemerintah menegaskan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang yang tujuannya sebagai payung hukum bagi 

para pelaku pasar lembaga keuangan khususnya perbankan Hal ini yang 

memerlukan tinjauan secara yuridis dalam penerapannya, karena pastinya 

akan banyak perubahan pada sudut hukum perdata baik secara teori 

maupun praktek, hal ini khususnya pada perbankan. Oleh karena itu pada 

tinjauan tersebut akan terlihat apakah penerapannya di Indonesia sudah 

tercapai sesuai dengan tujuan Sistem Resi Gudang atau belum, yang 

tentunya akan berimbas pada kegiatan usaha pengusaha kecil, produsen 

kecil, menengah dan petani. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Substansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang sebagai Dasar Hukum Bagi Perbankan dalam Mengembangkan 

Pembiayaan Berbasis Resi Gudang Dikaitkan dengan Hukum Perdata di 

Indonesia 

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang  

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang, Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas 

barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, 

sedangkan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi 

Gudang (Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). 

Sebenarnya produk kredit Resi Gudang bukanlah barang baru di 

Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di depan, menurut Idealisman 

Dacih dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi menyebutkan bahwa 

sebenarnya kalangan dunia usaha di Indonesia telah memanfaatkan skema 

pendanaan Resi Gudang dengan menggunakan Pola Tripartite Agreement 

melibatkan tiga pihak, yaitu Pemilik Komoditi, Pengelola Gudang dan 

Perbankan sebagai penyandang dana. 

Pada tahun 2000 PT. Sucofindo Bhanda Ghara Reksa (BGR) yang 

bertindak sebagai manager agunan (collateral manager) telah mencoba 

merintisnya. Selanjutnya, Maret 2003 Pemerintah juga sempat membuat 

proyek percontohan pembiayaan di beberapa daerah, seperti Makasar (untuk 

kakao), Bandar Lampung (kopi, lada, dan tapioka), dan Semarang (vanili). 

41 
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(www.bappebti.go.id/publikasi/laporan003.aspj 11 September 2007 

pukul.16.50  

Menurut catatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti), sejak proyek percontohan itu diluncurkan, Bank Niaga dalam 

proyek tersebut telah mengucurkan kredit Resi Gudang sebesar AS$26,1 juta 

dan RP 141,8 miliar. Selain Bank Niaga, beberapa Bank Asing seperti 

RaboBank, ABN Amro, United Overseas Bank (UOB), Development Bank 

of Singapore (DBS), dan Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) 

juga sudah menyalurkan kredit Resi Gudang. Bank Ekspor Indonesia(BEI) 

yang sering membiayai pengusaha berorientasi ekspor juga telah menjajaki 

kredit yang sama. 

Melihat pengertian dari Resi Gudang di atas maka dapat dikatakan 

bahwa peralihan Resi Gudang tidak cukup menggunakan mekanisme yang 

disediakan oleh KUH Perdata dan dengan mengutip Pasal 613 KUHPerdata, 

di samping itu juga sanksi pidana pada Resi Gudang tidak hanya cukup 

menggunakan KUHP untuk menangani masalah-masalah pidana yang 

terkait dalam Sistem Resi Gudang. Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi 

:”Penyerahan akan piutang-piutang atas nama kebendaan tak bertubuh 

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau dibawah 

tangan, dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 

lain. Penyerahan yang demikian.......” dinilai sangat lemah sekali dalam 

mengatur paralihan Resi Gudang karena sifat pasal ini sangat umum. 

Perlu dicermati bahwa Resi Gudang diterbitkan dalam bentuk warkat 

atau tanpa warkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dimana dalam penjelasan Pasal 2 

ayat (3) berbunyi : “........., sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scriples) 

adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis.......” 

Padahal Pasal 613 KUH Perdata tidak menjangkau pengertian Resi Gudang 

tanpa warkat (scriples), sedangkan Resi Gudang tanpa warkat ini sangat 
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penting terkait dengan pencatatan kepemilikan, disamping itu terkait dengan 

peredaran, pengalihan serta penjaminan Resi Gudang, yaitu dalam hal Resi 

Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah 

pencatatan kepemilikan secara elektronis.  

Segala bentuk Resi Gudang baik warkat maupun tanpa warkat 

penatausahaannya dilakukan oleh Pusat Registrasi, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2 ayat 4 UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 

beserta penjelasannya. Selanjutnya Perihal pengalihan Resi Gudang Tanpa 

Warkat diatur dengan lebih terperinci dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 

Masalah-masalah yang terkait dalam Sistem Resi Gudang ini 

merupakan masalah-masalah yang spesifik. Hal ini seperti yang telah 

diungkapkan oleh Cristhoporus B, Staff Humas dan Kerja sama Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bahwa khusus 

terkait dengan tindak pidana dalam Sistem Resi Gudang perlu dibuat 

ketentuan khusus pidananya sendiri karena karakter permasalahannya tidak 

semua dapat diselesaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP), sehingga dihindarkan dari pemakaian KUHP sebagai pasal-pasal 

“sapu jagat” yang dikondisikan mampu menyelesikan semua persoalan 

hukum termasuk tindak pidana di dalam Sistem Resi Gudang, atau KUHP 

menjadi “tong sampah” dalam arti semua masalah pidana dapat diatur 

dengan KUHP.  

Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang lahir 

dari sejarah yang panjang. Sekitar tahun 1990 (antara tahun 1997-1998) 

Pemerintah telah memulai kajian-kajian mengenai Sistem Resi Gudang 

untuk membuat suatu Undang-undang Sistem Resi Gudang. Kajian-kajian 

dimaksud dilakukan melalui penelitian yang dilakukan di beberapa negara 

(studi perbandingan) tentang penerapan Sistem Resi Gudang, meneliti dan 
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mempelajari UU Sistem Resi Gudang berbagai negara, mengundang para 

pakar Resi gudang dari luar negeri untuk melakukan ceramah dan seminar 

tentang Resi Gudang selain itu melibatkan kaum akademis dari perguruan 

tinggi nasional untuk mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan Sistem 

Resi Gudang. 

Selanjutnya, dalam perjalanan waktu setelah penelitian dilakukan 

maka dimulailah serangkaian rapat penyusunan Rancangan UU Sistem Resi 

Gudang dengan melibatkan banyak institusi negeri, BUMN, dan lembaga 

lain yang terkait seperti Bappenas, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, 

Kementrian Koperasi dan UKM, Depkum HAM, Departemen Dalam 

Negeri, Kliring berjangka, dan lain-lain (rapat antar departeman), hal ini 

bertujuan agar setiap departemen terkait memberikan masukan dan undang-

undang yang akan lahir tersebut tidak berbenturan dengan kebijakan-

kebijakan publik lain, yang diatur departemen-departemen yang 

bersangkutan yang terkait dengan Sistem Resi Gudang.  

Maksud pembentukan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan 

yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah 

termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan, 

antara lain: 

a. keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya birokrasi dan tidak 

adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan; 

a. adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit; 

b. kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah pedesaan; 

c. tingginya biaya pinjaman dari sektor infomal; 

d. tingginya tingkat resiko yang berhubungan dengan pengusaha atau 

produsen kecil; 

e. ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah. (Arief Permana dan 

Yulita Kuntari, Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang, 

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksenteralan, Vol 4 No. 2, Agustus 
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2006, mengutip Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai alternatif  

Pend anaan). 

Maka pada tahun 2006 setelah kurang dari 9 atau 8 tahun sejak 

dimulainya pengkajian maka Undang-undang tentang Sistem Resi Gudang 

pun resmi ditetapkan. Jadi dapat dikatakan Undang-Undang No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang ini bukanlah undang-undang yang lahir 

dalam tempo semalam, namun dari hasil penelitian, pengkajian yang  

komprehensif yang melibatkan banyak institusi dengan waktu yang cukup 

panjang.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka Pemerintah segera 

menyusun Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-undang Sistem 

Resi Gudang ini. Dimulailah rapat secara marathon hampir selama setahun 

penyususnan PP, dan pada tahun 2007 lahirlah Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang merupakan 

Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Sistem Resi Gudang tersebut 

dengan melalui puluhan kali rapat antar departemen. 

Sampai saat ini Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara intensif menyusun 

peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang kemudian lahirlah Peraturan 

Menteri Pergdagangan RI Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang 

yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang 

dan berbagai Surat Keputusan Kepala Bappebti yang terkait dengan masalah 

Sistem Resi Gudang sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Sistem 

Resi Gudang. 

Filosofi lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang sarat akan semangat untuk mendukung perlindungan 

kepentingan masyarakat kecil seperti sektor usaha kecil, menengah dan 

petani tanpa bermaksud melakukan deskriminasi atau menutup peluang 
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sektor atau kelompok lain untuk berpartisipasi di dalam Sistem Resi 

Gudang. Prinsip keadilan harus dikedepankan dalam formulasi pembuatan 

produk-produk Peraturan Pelaksana Undang-undang Sistem Resi Gudang 

termasuk Peraturan Pelaksana  Undang-undang Sistem Resi Gudang.  

Salah satu manfaat Sistem Resi Gudang bagi petani kecil yaitu 

menghindarkan petani dari “cengkeraman” para tengkulak dan pengijon. 

Petani dapat menunda penjualan hasil pertaniannya sewaktu harga  anjlok 

dan dapat menunggu beberapa waktu sampai harga membaik untuk 

kemudian menjualnya. Pihak Perbankan yang merupakan salah satu pemain 

dalam Sistem Resi Gudang terkait dalam akses pembiayaan memberikan 

dukungan terhadap Sistem Resi Gudang dengan terbitnya Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 9/6/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum yang mengakui Resi Gudang sebagai aset yang bisa dimiliki bank 

sebagai surat berharga dimana dengan PBI ini diharapkan pemberian 

pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang dapat semakin berkembang.  

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, saat ini ada 

sejumlah BUMN yang berkomitmen mendukung pengimplementasian 

Sistem Resi Gudang dimana empat diantaranya terdiri dari Bank Pemerintah 

yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. 

Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Ekspor Indonesia persero yang 

menyatakan komitmennya memberikan pembiayaan melalui Sistem Resi 

Gudang yang telah dikuatkan dengan pembentukan Indonesia Trade Forum. 

Disamping itu ada beberapa BUMN lain yakni PT. Sang Hyang Seri, PT. 

Pupuk Kujang, PT. Pertani, PT. Kliring Berjangka Indonesia persero, PT. 

Bhanda Ghara Reksa dan PT. Sucofindo akan terlibat dengan pembiayaan 

melalui mekanisme lainnya. 

Dukungan-dukungan di atas merupakan bukti begitu tingginya 

keinginan dan ekseptasi berbagai pihak akan berhasilnya penerapan Sistem 

Resi Gudang ini yang diharapkan akan mampu mendorong percepatan 
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pertumbuhan ekonomi bangsa. Saat ini Bappebti aktif melakukan sosialisasi 

implementasi Sistem Resi Gudang melalui seminar-seminar ke beberapa 

daerah di seluruh tanah air. 

 Harus diketahui bahwa negara-negara maju dan beberapa negara 

berkembang lainnya telah lama mengimplementasikan Sistem Resi Gudang 

ini, dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan kita 

cukup terlambat dalam menerapkan  Sistem Resi Gudang ini. Satu hal yang 

pasti bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen untuk memberikan yang 

terbaik bagi kemajuan bangsa dan kita semua berharap agar pelaksanaan 

Sistem Resi Gudang ini dapat berjalan sukses dan dapat memberikan 

manfaat yang besar bagi bangsa dan negara. 

2. Substansi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi 

Gudang  

 a. Pengertian dan Istilah Resi Gudang 

  Istilah Resi Gudang dalam Bahasa Inggris adalah ware house 

receipt, dimana merupakan dokumen yang membuktikan bahwa 

komoditas tertentu dengan jumlah, kualitas dan grade tertentu yang 

telah disimpan oleh produsen dalam sebuah gudang, dan dokumen 

tersebut dapat ditransaksikan.  

  Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang kita jumpai pengertian Resi 

Gudang. Resi Gudang adalah  dokumen bukti kepemilikan atas barang 

yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 diungkapkan pengertian mengenai 

Sistem Resi Gudang yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, 

pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian Resi Gudang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  Tampaknya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang bermaksud untuk mengatur tentang benda bergerak yang 

disimpan dalam gudang saja. Hal ini dapat disimpulkan dengan 

definisi barang menurut UU ini, yaitu setiap benda bergerak yang 

dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan 

secara umum (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

  Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa Resi 

Gudang adalah alas hak (document of title) atas barang dapat 

digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin 

dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang yang 

terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. 

Unsur-unsur Resi Gudang adalah: 

1) adanya dokumen bukti kepemilikan; 

2) adanya barang, yaitu setiap benda bergerak yang dapat disimpan 

dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum 

(Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang); 

3) adanya gudang, yaitu semua ruangan yang tidak bergerak dan 

tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi 

oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat 

penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum 

dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri 

(Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang); 

4) adanya Pengelola Gudang, yaitu Pihak yang melakukan usaha 

pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, 

yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan 
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barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak 

menerbitkan Resi Gudang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

b. Dasar Hukum Sistem Resi Gudang 

  Dasar hukum berlakunya Resi Gudang dapat dilihat pada 

peraturan perundang-undangan berikut ini. 

1) Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi; 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang; 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang; 

5) Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Penetapan 

Delapan Komoditi Pertanian sebagai Barang yang Dapat Disimpan 

di Gudang Penyelenggaraan Resi Gudang. 

 Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang adalah: 

1) bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran 

produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan 

diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang 

berkeadilan sosial; 

2) bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan 

distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai 

salah satu instrumen pembiayaan; 

3) bahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan 

dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian 
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hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi 

Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat; 

4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Sistem Resi Gudang. 

  Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 

adalah memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi 

kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi biaya 

distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat 

lebih mendorong laju pembangunan nasional. 

  Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 

terdiri dari 8 bab dan 45 pasal. Hal –hal yang diatur dalam undang-

undang ini, meliputi hal berikut ini. 

1) Ketentuan Umum (Pasal 1) 

Di dalam Pasal ini diatur tentang pengertian Sistem Resi Gudang, 

Resi Gudang, gudang, Derivatif Resi Gudang, Barang Bercampur, 

Pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, Hak Jaminan atas 

Resi Gudang, Menteri, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, 

Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi Resi 

Gudang; 

2) Lingkup Resi Gudang (Pasal 2 sampai dengan Pasal 18) 

Di dalam pasal ini mencakup 6 bagian, yaitu bentuk dan sifat, 

penerbitan resi gudang, resi gudang pengganti, pengalihan resi 

gudang, hak jaminan dan penyerahan barang; 

3) Kelembagaan, yang mencakup bagian umum, Badan Pengawas, 

Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Hubungan 

kelembagaan pusat dan daerah, Pusat Registrasi dan Praktek 

Perdagangan yang dilarang (Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang); 
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4) Pembukuan dan Pelaporan (Pasal 36 Undang-Undang No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang); 

5) Pemeriksaan dan penyidikan (Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-

Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang); 

6) Sanksi administratif dan ketentuan pidana (Pasal 40 sampai 

dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang); 

7) Ketentuan Peralihan (Pasal 44 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang); 

8) Ketentuan Penutup (Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

    Ketentuan Peralihan mengatur bahwa sebelum Badan Pengawas 

dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang, maka tugas, fungsi dan kewenangan 

Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sebelum Pusat Registrasi dibentuk 

beradasarkan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring 

Berjangka untuk melaksanakan fungsi registrasi sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Obyek dan Subyek Sistem Resi Gudang 

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang, maka obyek Sistem Resi Gudang adalah setiap 

benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan 

diperdagangkan secara umum. Pada tanggal 29 Juni 2007, telah 

diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-

DAG/PER/6/2007 yang telah menetapkan delapan komoditi pertanian 
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sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam 

penyelenggaraan sistem resi gudang. Kedelapan komoditi itu adalah 

1) gabah 

2) kopi 

3) kakao 

4)  lada 

5) Karet 

6) Rumput laut 

7) Jagung 

8) Beras 

Subyek dari Sistem Resi Gudang antara lain: 

1) Pemegang Resi Gudang, yang merupakan pemilik barang atau 

pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak 

lain yang menerima pengalihan lebih lanjut (Pasal 1 angka 7 UU 

No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang); 

2) Pengelola Gudang yaitu pihak yang melakukan usaha 

pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, 

yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan 

barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak 

menerbitkan Resi Gudang (Pasal 1 angka 8 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang) 

3) Pusat Registrasi Resi Gudang yaitu badan usaha berbadan hokum 

yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan 

penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang 

meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, 

pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan system dan 

jaringan informasi (Pasal 1 angka 13 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang); 

4) Lembaga Penilaian Kesesuaian yaitu lembaga terakreditasi yang 

melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan 

bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, 
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sistem dan/atau personel terpenuhi (Pasal 1 angka 12 UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang); 

5) Penerbit Derivatif Resi Gudang yaitu hanya dapat dilakukan oleh 

bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka. (Pasal 

48 PP No. 32 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

d.  Bentuk dan Sifat Resi Gudang 

Resi Gudang sebagai alas hak (document of title) atas barang 

dapat digunakan sebagai agunan, karena Resi Gudang tersebut 

dijamin dengan komoditi tertentu dalam pengawasan Pengelola 

Gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah 

dikembangakan di berbagai negara.  

Sistem ini terbukti  telah meningkatkan efisiensi sektor 

agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat 

mengubah status sediaan barang mentah dan setengah jadi menjadi 

suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini 

dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen 

keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam 

perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian 

transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. 

Dalam Sistem Resi Gudang pembiayaan yang akan diperoleh 

pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga 

keuangan nonbank, tetapi dapat berasal dari investor melalui 

Derivatif Resi Gudang (Pasal 2 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang). Adapun pengaturan mengenai transaksi 

Derivatif Resi Gudang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang 

mengatur hal tersebut.  
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Sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau 

diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa 

oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya 

pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang 

yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di 

dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih 

efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang. 

Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh Pengelola Gudang 

yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas, yang mana 

sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang 

mewakili barang yang disimpan di gudang. Turunan Resi Gudang 

yang dapat berupa: 

1) Kontrak Berjangka Resi Gudang; 

2) Opsi Atas Resi Gudang; 

3)  Indeks Atas Resi Gudang; 

4) Surat Berharga Diskonto Resi Gudang; 

5) Unit Resi Gudang atau Derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai 

instrumen keuangan (Pasal 1 angka 4 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

Turunan Resi Gudang di atas dapat diterbitkan dalam bentuk 

warkat atau tanpa warkat dan hanya dapat diterbitkan oleh bank, 

lembaga keuangan nonbank, dan badan usaha yang telah terdaftar di 

Badan Pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri 

sendiri atau kelompok usahanya yang telah mendapat persetujuan 

Badan Pengawas. 

Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang 

kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama ataupun atas 

perintah. Sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (scriples) adalah surat 

berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis. Dalam hal 
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Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah 

adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan 

secara elektronis dimaksudakan agar pengadministrasian data 

kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan, tanpa warkat 

dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan 

dapat dipertanggungjawabkan (Penjelasan Pasal 2 ayat 3 UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

Dalam memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan 

kebutuhannya, bentuk  Resi Gudang dibedakan menjadi 2 (dua) 

(Pasal 3 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), yaitu: 

1) Resi Gudang Atas Nama, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan 

nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang dengan 

jelas tanpa tambahan apapun; 

2)  Resi Gudang Atas Perintah yaitu Resi Gudang yang 

mencantumkan perintah yang berhak menerima penyerahan 

barang, dimana nama pihak-pihak yang berhak menerima disebut 

dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah.  

Keduanya dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang sepenuhnya 

tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya atau digunakan sebagai 

dokumen penyerahan barang.  

Berdasarkan pada Pasal 5 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang, pembuatan Resi Gudang di atas sekurang-kurangnya  

harus memuat : 

1) judul Resi Gudang; 

2) jenis Resi Gudang; 

3)  nama dan alamat pihak pihak pemilik barang; 

4)  lokasi gudang tempat penyimpanan barang;  

5) tanggal penerbitan; 

6)  nomor penerbitan; 

7)  waktu jatuh tempo; 
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8) deskripsi barang; 

9)  biaya penyimpanan 

10)  tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan  

11) nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang 

dimasukkan ke dalam gudang. 

Resi Gudang mempunyai beberapa sifat, diantaranya adalah: 

1) Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau 

digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. 

2) Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadiakn 

jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan 

lainnya (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang) 

e. Penerbitan Resi Gudang Pengganti 

Resi Gudang yang hilang atau rusak tidak mengubah status 

Pemegang Resi Gudang sebagai Pemilik Barang. Oleh karena itu, 

Pengelola Gudang mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Resi 

Gudang baru yang memuat penjelasan nomor dan tanggal penerbitan 

Resi Gudang yang asli dengan diberi tanda kata “Resi Gudang 

Pengganti”. (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang) 

Resi Gudang dikategorikan rusak apabila satu atau lebih hal-

hal yang seharusnya tercantum dalam Resi Gudang sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan muatan, unsur yang harus tertera dalam 

pembuatan Resi Gudang tidak terbaca, terhapus atau hilang. Dalam 

hal permintaan penerbitan Resi Gudang pengganti karena hilang 

harus disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum yaitu bukti-bukti berupa surat keterangan dari instansi 

berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya Resi Gudang dan 

dokumen pendukung lainnya.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Dalam hal Resi Gudang rusak, penggantiannya hanya dapat 

dilakukan apabila pemegang Resi Gudang menyerahkan Resi Gudang 

yang rusak tersebut kepada Pengelola Gudang, dimana Pengelola 

Gudang harus bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang 

diderita oleh setiap pihak sebagai akibat dari tidak dicantumkannya 

tanda kata “Resi Gudang Pengganti”. Setelah diterbitkannya Resi 

Gudang Pengganti, maka Resi Gudang yang hilang atau rusak 

dinyatakan tidak berlaku dan kekuatan hukumnya sama dengan Resi 

Gudang yang digantikan (Pasal 7 PP No. 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

f. Pengalihan Resi Gudang 

1) Pengalihan Resi Gudang Atas Nama dan Atas Perintah 

Dalam hal pengalihan Resi Gudang Atas Nama dapat dilakukan 

dengan akta autentik, sedangkan Resi Gudang Atas Perintah dilakukan 

dengan endosemen yang disertai penyerahan Resi Gudang dilanjutkan 

dengan pelaporan oleh pihak yang mengalihkan kepada Pusat 

Registrasi(Pasal 8 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada Pemegang Resi Gudang berikutnya.  

Sedangkan Resi Gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat 

dialihkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan Resi Gudang yang telah jatuh tempo, yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Resi Gudang dapat dialihkan 

dengan cara: 

1) pewarisan 

2)  hibah 

3)  jual beli dan/atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-

undang, termasuk pemilihan barang karena pembubaran badan 

usaha yang semula merupakan Pemegang Resi Gudang (Pasal 11 
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PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

Pengalihan ini hanya dapat dialihkan paling lambat lima hari 

sebelum Resi Gudang jatuh tempo, selanjutnya penerima pengalihan 

hak atas dokumen dan barang, sedangkan pihak yang mengalihkan 

Resi Gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan Resi 

Gudang bahwa : 

1) Resi Gudang tersebut asli; 

2) Penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas 

setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan Resi Gudang; 

3) Pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan Resi 

Gudang; 

4) Penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung 

jawab atas kesalahan pengalihan Pemegang Resi Gudang 

terdahulu, dan 

5) Proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-

undang (Pasal 10 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). 

2) Pengalihan Derivatif Resi Gudang 

Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat diperdagangkan 

di bursa atau  di luar bursa yaitu bursa berjangka, bursa efek, atau 

bursa lain sebagai pasar terorganisasi (organized market). Dalam hal 

pengalihan ini, tata cara transaksi dan penyelesian tunduk pada 

ketentuan bursa dan/atau lembaga kliring tempat Derivatif Resi 

Gudang tersebut diperdagangkan. Hal tersebut dilanjutkan dengan 

pelaporan pihak yang mengalihkan Derivatif Resi Gudang secara 

tertulis atau elektronis ke Pusat Registrasi yang ditindaklanjuti 

dengan pemindahbukuan ke pemilikan oleh Pusat Registrasi dan 

memberikan informasi secara tertulis dan elektronis pengalihan 
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kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan dan penerbit 

Derivatif Resi Gudang paling lambat pada hari berikutnya (Pasal 15 

PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

g. Pembebanan Hak Jaminan 

Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu 

jaminan utang, yang mana Perjanjian Hak Jaminan merupakan 

perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang, sehingga hal 

tersebut memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak 

Jaminan terhadap kreditor yang lain. Lembaga jaminan telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

yang merupakan pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria 

dan sekaligus sebagai pengganti lembaga Hipotek atas tanah dan 

creditverband. (Pasal 16 PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 

No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan 

dewasa ini adalah gadai, hipotek, selain tanah dan jaminan fidusia. 

Namun, dari berbagai ketentuan jaminan tersebut, dan dengan 

memperhatikan sifatnya, Resi Gudang tidak dapat dijadikan objek yang 

dapat dibebani oleh satu di antara jaminan tersebut. 

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan 

Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan 

tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga 

hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang sudah 

ada. Dengan demikian, Undang-Undang ini menciptakan lembaga 

hukum jaminan tersendiri di luar lembaga-lembaga jaminan yang telah 

ada yang disebut “Hak Jaminan atas Resi Gudang” sebagai salah satu 

sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian 

hukum kepada para pihak yang berkepentingan. 
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 Secara khusus, dimaksudkan untuk menegaskan kembali ketentuan 

mengenai dibuatnya terlebih dahulu perjanjian kredit antara Pemegang 

Resi Gudang dengan kreditor yang menjadi perjanjian pokok untuk 

dapat diberikannya jaminan dengan Resi Gudang sebagaimana sifat hak 

jaminan pada umumnya. Resi Gudang yang dijadikan jaminan wajib 

diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima 

jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada di tangan kreditor 

penerima jaminan, Resi Gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminkan. 

Pembebanan Hak Jaminan terhadap Resi Gudang dibuat dengan  

Akta Perjanjian Hak Jaminan, yang sekurang-kurangnya memuat: 

1) identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan; 

2)  data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; 

3) spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan; 

4)  nilai jaminan utang; dan 

5)  nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan 

ke dalam Gudang (Pasal 14 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang). 

Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan perjanjian 

pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi 

dan Pengelola Gudang, yang disampaikan secara tertulis dengan 

formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Badan Pengawas, 

dilengkapi dengan fotokopi Perjanjian Hak Jaminan dan fotokopi Resi 

Gudang.  

Pemberitahuan tersebut akan mempermudah Pusat Registrasi dan 

Pengelola Gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda 

serta memantau peredaran Resi Gudang dan memberikan kepastian 

hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadi cedera 

janji. 
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h. Hapusnya Hak Jaminan pada Resi Gudang 

Hapusnya Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan dapat 

disebabkan oleh: 

1) hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan; 

2) pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan. (Pasal 20 PP 

No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang) 

Sesuai dengan sifat ikutan dari Hak Jaminan, adanya Hak Jaminan 

bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila 

piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, 

dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan menjadi hapus.  

Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain, karena 

pelunasan dari Pemegang Resi Gudang atau terjadinya perpindahan 

kreditor. Bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor. 

Dalam hal-hal tertentu, yakni hubungan antara Pemegang Resi Gudang 

dan kreditor didasari kepercayaan, kreditor merasa tidak perlu lagi 

memegang hak jaminan dan melepaskan hak jaminan tersebut. Dalam 

hal ini, kreditor tidak lagi memegang hak jaminan dan Resi Gudang 

yang dijaminkan diserahkan kembali kepada Pemegang Resi Gudang. 

 Dalam hal pembebanan Hak Jaminan hapus dengan alasan di atas 

tersebut, Penerima Hak Jaminan memberitahukan secara tertulis atau 

elektronis kepada Pusat Registrasi paling lambat tiga hari setelah 

hapusnya Pembebanan Hak Jaminan. Lalu Pusat Registrasi mencoret 

catatan pembebanan Hak Jaminan yang hapus dalam Buku Daftar 

Pembebanan Hak Jaminan paling lambat satu hari setelah menerima 

pemberitahuan. Setelah itu Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi 

pencoretan Pembebanan Hak Jaminan secara tertulis atau elektronis 

kepada penerima Hak Jaminan, Pemberi Hak Jaminan dan Pengelola 

Gudang paling lambat pada hari berikutnya.   
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i. Penjualan Obyek Jaminan 

Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan 

mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri 

melalui lelang umum yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan atau penjualan langsung dengan mengupayakan harga terbaik 

yang menguntungkan para pihak (Pasal 21 PP No. 36 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang).  

Hal ini dimaksudkan bahwa penerima Hak Jaminan mempunyai 

hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa 

memerlukan penetapan, tetapi hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan 

pihak pemberi Hak Jaminan dengan memberitahukan secara tertulis 

kepada Pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang 

paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang 

umum atau penjualan langsung. Pemberitahuan tersebut memuat 

deskripsi barang meliputi 

1) jenis 

2)  tingkat mutu 

3)  Jumlah 

4)  dan jika ada kelas barang 

5) harga yang ditawarkan  

 waktu dan tempat penjualan langsung (Pasal 23 PP No. 36 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang).  

Sebelum melakukan lelang umum atau penjualan langsung, 

Pengelola Gudang wajib memberitahukan kepada Pemegang Resi 

Gudang dan Pusat Registrasi serta permohonan persetujuan kepada 

Badan Pengawas paling lambat lima hari sebelum dilaksanakan lelang 

umum dan penjualan langsung. Permohonan sebagaimana dimaksud di 
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atas, harus memuat alasan dan kemungkinan yang dapat terjadi atas 

barang tersebut, serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum.  

Badan Pengawas wajib memberikan persetujuan atau penolakan 

atas permohonan tersebut paling lama tiga hari sebelum dilakukan lelang 

umum. Dalam hal Badan Pengawas tidak memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam waktu tiga hari sebelum dilakukan lelang umum, maka 

Badan Pengawas dianggap menyetujui lelang umum tersebut dengan 

harga serta tanggal dan tempat pelaksanaan lelang umum adalah sesuai 

dengan pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengelola Gudang. 

Dalam hal barang yang disimpan di Gudang, mengalami kerusakan 

karena kelalaian Pengelola Gudang, Pengelola Gudang wajib mengganti 

barang yang kualitas dan jumlah yang sama atau uang sejumlah harga 

beli barang sesuai dengan harga pasar. Dalam hal barang yang disimpan 

di Gudang mengalami di Gudang mengalami kerusakan (Pasal 24 PP 

No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang).  

Penerima Hak Jaminan berhak mengambil pelunasan piutangnya 

atas hasil penjualan dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan 

yakni meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Dalam hal hasil 

lelang umum atau penjualan langsung setelah dikurangi biaya penjualan 

dan biaya pengelolan melebihi nilai penjaminan, Penerima Hak Jaminan 

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Hak Jaminan. 

Sedangkan bila hasil lelang umum atau penjualan langsung tersebut 

setelah dikurangi biaya pengelolaan dan biaya penjualan tidak 

mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi Hak Jaminan tetap 

bertanggung jawab atas sisa utang yang belum dibayar. 
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k. Penyerahan Barang pada Resi Gudang 

Penyerahan Barang wajib dilakukan oleh Pengelola Gudang kepada 

Pemegang Resi Gudang terakhir yaitu orang atau pihak yang terakhir 

tertera namanya dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudag telah jatuh 

tempo atau atas permintaan Pemegang Resi Gudang. Sedangkan dalam 

hal Resi Gudang tanpa warkat, pihak terakhir yang dicatat secara 

elektronis adalah pihak yang berhak menerima penyerahan barang (Pasal 

25 PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang).  

Penyerahan barang sebagaimana diuaraikan di atas, dapat 

dilakukan jika Pemegang Resi Gudang memenuhi persyaratan sebagai 

berikut : 

a. menyampaikan permintaan tertulis kepada Pengelola Gudang untuk 

menyerahkan barang. 

b. memenuhi kewajibannya kepada Pengelola Gudang 

c. menyerahkan Resi Gudang. 

Pengelola Gudang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan 

bahwa pihak yang mengajukan permintaan untuk menyerahkan barang 

adalah Pemegang Resi Gudang yang sah. (Pasal 25 ayat (2) dan (3) PP 

No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang).  

Dalam hal Pengelola Gudang menolak untuk melakukan 

penyerahan barang maka beban pembuktian berada pada Pengelola 

Gudang untuk membuktikan adanya alasan yang sah terhadap penolakan 

tersebut. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pengelola Gudang 

setelah melakukan verifikasi status Resi Gudang dan status Pemegang 

Resi Gudang kepada Pusat Registrasi. 

Dalam hal sebelum jatuh tempo Pemegang Resi Gudang meminta 

Pengelola Gudang untuk menyerahkan barang sebagian, maka Pengelola 
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Gudang wajib memenuhi permintaan tersebut dengan mencatat tanggal, 

jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima 

konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat 

Registrasi, bila Resi Gudang tersebut dibebani Hak Jaminan, penyerahan 

barang sebagian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis 

Penerima Hak Jaminan.  

Pusat Registrasi wajib memberikan konfirmasi mengenai status 

Resi Gudang dan kepemilikannya keapada Pengelola Gudang pada hari 

yang sama dengan verifikasi yang dilakukan oleh Pengelola Gudang atas 

Status Resi Gudang dan Pemegang Resi Gudang. 

Pengelola Gudang dan Pemegang Resi Gudang wajib melakukan 

endosemen terhadap Resi Gudang yang telah dilakukan penyerahan 

sebagian barang, dan harus dilaporkan oleh Pengelola Gudang kepada 

Pusat Registrasi. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran data 

perubahan saldo rekening Resi Gudang dan menyampaikannya kepada 

Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan apabila Resi 

Gudang dibebani Hak Jaminan. Pengelola Gudang bertanggung jawab 

atas kehilangan dan atau kerugian barang yang disebabkan oleh 

kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. 
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 l. Kelembagaan Sistem Resi Gudang 

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kelembagaan Resi Gudang 

   Pengelola Gudang, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, dan 

Lembaga Penilai Kesesuaian merupakan lembaga-lembaga yang 

memegang peranan penting dalam mendukung eksistensi dan 

kredibilitas Sistem Resi Gudang. 

i) Pengelola Gudang 

 Dasar dari Pengelola Gudang selaku kelembagaan Resi Gudang 

adalah Pasal 22 sampai dengan 27 UU No. 39 tahun 2006 dan Pasal 

39 sampai dengan 43 PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 

No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). Pengelola Gudang 

adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik 

sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik 

barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.  

Pengelola gudang harus dapat memberikan keyakinan kepada 

masyarakat dan pengguna Resi Gudang bahwa yang diterbitkan 
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benar-benar sesuai dengan keadaan barang yang disimpan di gudang. 

Pengelola Gudang harus berbentuk Badan Hukum yang bergerak 

khusus di bidang jasa pengelola gudang yang mana telah mendapat 

persetujuan Badan Pengawas.  

Pada saat melakukan permohonan kepada Badan Pengawas, 

calon Pengelola Gudang harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

(2) Memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis 

yang baik; 

(3) Memiliki dan menerapkan pedoman Operasional Baku yang 

mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang; 

(4) Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang 

telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas; 

(5) Memenuhi kondisi keuangan yang di tetapkan oleh Badan 

Pengawas. 

(6) Memiliki tugas dengan kompetensi yang diperlukan dalam 

Pengelola Gudang dan Barang yang ditetapkan oleh Badan 

Pengawas (Pasal 39 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) 

   Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pengelola 

Gudang diajukan ke Badan Pengawas disertai dengan dokumen 

dan/atau keterangan sebagai syarat administrasi sebagai berikut : 

(1) Akta Badan Usaha berbadan hukum yang telah disahkan oleh 

instansi yang berwenang; 

(2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

(3) Neraca Pembukuan/Laporan Keuangan yang telah diaudit; 

(4) Lokasi dan Denah Gudang; 

(5) Sertifikasi Manajemen Mutu; 

(6) Daftar nama dan kualifikasi pihak yang berhak untuk dan atas 

nama Pengelola Gudang untuk menandatangani Resi Gudang dan  
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(7) Persetujuan Gudang dari Badan Pengawas (Pasal 39 ayat (3) PP 

No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

Setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas, maka 

Pegelola Gudang mempunyai kewajiban antara lain: 

(1)  Menyelenggarakan administrasi Pengelolaan Barang; 

(2) Membuat Perjanjian Pengelolaan Barang secara tertulis dengan  

pemilik barang/kuasanya; 

(3) Mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi; 

(4) Menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang 

yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang 

Dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan; 

(5) Membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, 

terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang 

dijalankan; 

(6) Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tentang 

barang yang dikelola oleh Badan Pengawas; 

(7) Memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi 

barang yang dikelolanya, apabila diminta oleh Badan Pengawas 

dan/atau instansi yang berwenang; 

(8) Menyampaikan kepada Pusat Registrasi dan Spesimen tertentu 

dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama 

Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan 

segera memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas 

dan spesimen tertentu tersebut. 

(9) Memberitahukan kepada Pemegang Resi Gudang untuk segera 

mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat 

merusak barang lain sebelum jatuh tempo; 

(10) Memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang 

mendukung kegiatan operasioanl sebagai Pengelola Gudang; 
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(11) Mengasuransikan semua barang yang dikelola di Gudangnya 

dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi 

ke Pusat Registrasi; 

(12) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat (3) PP 

No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

Selain harus mendapat persetujuan untuk menjadi Pengelola Gudang, 

gudang yang akan dipakaipun harus mendapat persetujuan dari Badan 

Pengawas, untuk memperoleh persetujuan tersebut pemilik atau 

Pengelola Gudang wajib mengajukan Permohonan kepada Badan 

Pengawas dengan melampirkan sekurang-kurangnya dokumen 

sebagai berikut: 

(2) Surat Izin Usaha Perdagangan di bidang usaha Jasa 

Pergudangan; 

(3) Tanda Daftar Gudang 

(4) Sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilai Kesesuaian, 

Badan Pengawas memberikan persetujuan dengan 

memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut: 

(a) Tujuan pemakaian gudang, yang terkait dengan 

kemampuan untuk menyimpan jenis barang dalam jangka 

waktu tertentu; 

(b) Lokasi Gudang; 

(c) Jenis Gudang, meliputi: Silo, Cold Storage, gudang 

tertutup, gudang terbuka dan tanki; 

(d) Ukuran, meliputi: tinggi, luas dan kapasitas gudang; 

(e) Kontruksi, kelembaban, dan suhu udara gudang. 

(f) Peralatan dan Jangka waktu penguasaan gudang dalam hal 

gudang yang dipergunakan bukan milik Pengelola Gudang 

(Pasal 40 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2007 tentang 
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Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). 

 Terkait dengan kewajiban Pengelola Gudang untuk membuat 

perjanjian secara tertulis pengelolaan barang dengan pemilik barang 

atau kuasanya, hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan 

hukum pemilik barang. Dalam hal terjadi perselisihan, perjanjian 

pengelolaan akan menjadi bukti adanya penyimpanan barang.  

 Dalam praktek, Pengelola Gudang berdasarkan kesepakatan 

dapat mencampur barang yang jenis, standar mutu, dan unit 

satuannya setara atau menurut kebiasaan parktik perdagangan. 

Barang Bercampur tersebut wajib diserahkan oleh Pengelola Gudang 

kepada Pemegang Resi Gudang sesuai dengan jumlah dan mutu yang 

tercantum dalam Resi Gudang. 

 Dalam hal Pemegang Resi Gudang cedera janji, Pengelola 

Gudang dapat menjual Resi Gudang secara langsung atau melalui 

lelang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan 

persetujuan Badan Pengawas (Pasal 26 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). Sedangkan jika terjadi kesalahan 

penulisan keterangan dalam Resi Gudang ataupun terjadi kehilangan 

dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola 

Gudang dalam menyimpan dan menyerahkan barang, Pengelola 

Gudang haruslah bertanggung jawab (Pasal 26 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

j) Lembaga Penilaian Kesesuaian 

  Lembaga Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang 

melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan 

bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, 

sistem dan/atau personel terpenuhi. Akreditasi akan dilakukan oleh 
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Komite Akreditasi Nasional (Pasal 44 ayat (3) PP No. 36 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), 

yang selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Badan 

Pengawas dengan melampirkan fotokopi dokumen akeditasi dari 

Komite Akreditasi Nasional tersebut. 

   Lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat untuk barang yang 

antara lain memuat  

1) nomor dan tanggal penerbitan sertifikat; 

2)  identitas pemilik barang,  

3) jenis dan jumlah barang,  

4) sifat barang,  

5) metode pengujian mutu barang,  

6) tingkat mutu dan kelas barang,  

7) jangka waktu mutu barang, serta bertanggung jawab terhadap 

kesesuaian antara kondisi barang dengan yang tercantum dalam 

sertifikat. Lembaga Kesesuaian tersebut mencakup : 

 Lembaga Inspeksi yang menerbitkan Sertifikasi untuk Gudang; 

(2)  Laboratorium Penguji yang menerbitkan hasil uji berupa 

sertifikat untuk barang, dan  

(3) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang menerbitkan Sertifikat 

Manajemen Mutu (Pasal 44 ayat (2) PP No. 36 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang), 

Namun demikan, tanggung jawab ini tidak serta merta 

menghapus tanggung jawab Pengelola Gudang dalam hal terjadi 

perubahan mutu barang yang diakibatkkan oleh kelalaian Pengelola 

Gudang. Apabila perubahan mutu barang yang disebabkan oleh 

kelalaian dalam penyimpanan dan penyerahan kerugian bagi 

Pemegang Resi Gudang, maka Pengelola Gudang wajib membayar 

ganti kerugian.  
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k) Badan Pengawas 

        Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah menteri yang 

diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Sebelum terbentuk 

Badan Pengawas, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan 

Pengawas dilaksanakan oleh Bappebti yang selama ini telah 

melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap 

kegiatan perdagangan berjangka komoditi. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Badan 

Pengawas berwenang: 

(1) memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga 

Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga 

keuangan nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit 

Derivatif Resi Gudang; 

(2) memeriksa Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, 

Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka; 

(3) memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap 

pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

Undang-Undang atau peraturan pelaksananya. 

(4) menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu; 

(5) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian 

masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-

Undang dan/atau peraturan pelaksananya; dan 

(6) Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 21 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang). 

l) Pusat Registrasi 

    Kegiatan sebagai Pusat Registrasi hanya dapat dilakukan oleh 

badan usaha yang sudah berbadan hukum, yang sebelumnya telah 
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mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Pada Pasal 45 ayat (2) 

dan (3) PP No. 36 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang), kedudukan Pusat Registrasi adalah di 

Ibukota Republik Indonesia. Persyaratan untuk mendapatkan 

persetujuan dari Badan Pengawas meliputi: 

(1) Mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam 

kegiatan pencatatan transaksi kontrak berjangka Komoditi dan 

kliring; 

(2) Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi 

Gudang yang bersifat akurat, aktual (online dan real time), aman, 

terpercaya dan dapat diandalkan (realible) dan 

(3) Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan 

Pengawas. 

Pusat Registrasi mempunyai beberapa kewajiban antara lain : 

(1) Menyelenggarakan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif 

Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, 

pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, 

pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi; 

(2) Memiliki sistem penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi 

Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Badan 

Pengawas; 

(3) Memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan Resi 

Gudang dan Derivatif Resi Gudang, apabila diminta oleh Badan 

Pengawas dan/atau instansi atau pihak yang berwenang; 

(4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

(5) Menyampaikan konfirmasi secara tertulis/elektronis kepada 

Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan dalam 

hal: 

(a) Penerbitan Resi Gudang 

(b) Penerbitan Resi Gudang Pengganti 
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(c) Pengalihan Resi Gudang 

(d) Pembebanan, perubahan, atau pencoretan Hak Jaminan 

(Pasal 46 PP No. 36 tentang Pelaksanaan UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) 

  Paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya bulan kalender, 

baik terjadi maupun tidak terjadi perubahan catatan kepemilikan. 

Diharapkan  tdak ada pihak yang melakukan manipulasi data atau 

keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan 

Derivatif Resi Gudang karena hal ini akan mengakibatkan nilai Resi 

Gudang  yang sebenarnya tidak dapat digambarkan dan dapat pula 

menyebabkan harga Resi Gudang berfluktuasi terlalu tinggi atau 

terlalu rendah dalam waktu yang singkat. 

Setelah melakukan kewajiban di atas, maka Pusat Registrasi 

mempunyai hak sebagai berikut: 

(1) mengenakan biaya terkait dengan penatausahaan Resi Gudang 

dan Derivatif Resi Gudang. 

(2) menunjukkan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain untuk 

mendukung penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi 

Gudang, dan 

(3) memperoleh informasi dan data terkait: 

(a) lembaga dan gudang yang memperoleh persetujuan dari 

Badan Pengawas. 

(b) Penerbitan Resi Gudang dan Derivatif resi Gudang dari 

pihak yang mengalihkan. 

(c) Pembebanan Hak Jaminan dari penerima Hak Jaminan 

serta 

(d) Penyelesaian transaksi dari Pemegang Resi Gudang, 

Pengelola Resi Gudang, Penerima Hak Jaminan dan pihak 

terkait lainnya.( (Pasal 46 PP No. 36 tentang Pelaksanaan 

UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 
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e) Penerbit Derivatif Resi Gudang 

Kegiatan sebagai Penerbit Derivatif Resi Gudang di atas hanya 

dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang 

berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas, dimana 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(1) Memahami ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 

Sistem Resi Gudang; 

(2) Memiliki perangkat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan 

perdagangan Derivatif; 

(3) Memiliki laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; 

(4) Memiliki rekomendasi dari otoritas yang membawahinya; 

(5) Memiliki Surat Izin Usaha; 

(6) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

(7)  Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Badan 

Pengawas (Pasal 48 ayat (2) PP No. 36 tentang Pelaksanaan UU 

No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing dapat memberikan kemudahan di 

bidang Sistem Resi Gudang, dengan Sektor Usaha Kecil dan usaha 

menengah serta kelompok tani sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 32 UU No. 9 Tahun 2006, 

urusan Pemerintah Pusat Gudang meliputi:  

(1) penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat di bidang 

pembinaan Sistem Resi pengembangan Sistem Resi Gudang; 

(2) pengordinasian antara sektor pertanian, keuangan, perbankan, 

dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan Sistem resi 

Gudang; 

(3) pengordinasian antara Sistem Resi Gudang dan Perdagangan 

Berjangka Komoditi; 
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(4) pengembangan standarisasi komoditas dan pengembangan 

infrastruktur teknologi informasi; 

(5) pemberian kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah, 

serta kelompok tani di bidang Sistem Resi Gudang; dan 

(6) penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan infrastruktur 

pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang 

komoditas.  

Sedangkan urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan adalah 

sebagai berikut; 

(1) pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan 

Sistem Resi Gudang; 

(2) pengembangan komoditas unggulan di daerah; 

(3) penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk 

mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan 

(4) pemfasilitasan pengembangan pasar lelang komoditas. 

m. Berakhirnya Resi Gudang 

 Berdasarkan Pasal 33 PP No. 36 tentang Pelaksanaan UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Resi Gudang dinyatakan tidak 

berlaku lagi apabila: 

1) telah jatuh tempo; 

2) dilakukan penyerahan barang; atau 

3) dilakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung. 

n. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyidikkan 

     1) Pemeriksaan 

         Pemeriksa di lingkungan Badan Pengawas dapat melakukan 

pemeriksaan dan  berwenang meminta keterangan/konfirmasi dari 

setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang Sistem Resi Gudang (Pasal 38 ayat 
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(1) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah 

Pemeriksaan dari Kepala Badan Pengawas (Pasal 57 PP No. 36 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang), Surat Perintah Pemeriksaan ini diperlukan agar 

pemeriksaan hanya ditujukan terhadap pihak yang diperiksa yang 

namanya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.  

Sebelum pemeriksaan dimulai, pemeriksa wajib 

memberitahukan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal 

Pemeriksa kepada pihak yang akan diperiksa. Tanda Pengenal 

Pemeriksa dalam hal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan 

hanya oleh pemeriksa yang berwenang. Apabila pemeriksa tidak 

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksa dan Tanda Pengenal 

Pemeriksa atau apabila identitas pemeriksa yang tercantum dalam 

Tanda Pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum 

dalam Surat Perintah Pemeriksa, pihak yang akan diperiksa berhak 

menolak pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada: 

(1) adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya 

pelanggaran peraturan perundang-undangan; 

(2) tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh 

Pemegang Persetujuan yang diberikan oleh Badan Pengawas atau 

pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Sistem resi 

Gudang; 

(3) adanya petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

Sistem Resi Gudang (Pasal 57 PP No. 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). 

 Untuk menjadi Pemeriksa, terlebih dahulu harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Pegawai Negeri Sipil di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lingkungan Badan Pengawas, yang paling rendah mempunyai 

pangkat/golongan Penata Muda/III/a, dan lulus Pendidikan 

Pemeriksa di bidang Sistem Resi Gudang(Pasal 57 PP No. 36 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang), hal-hal yang wajib dilakukan oleh Pemeriksa antara lain: 

(1) memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan 

pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa; 

(2) memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan 

Pengawas dan memeperlihatkannya kepada pihak yang akan 

diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan; 

(3) menjalankan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak 

yang akan diperiksa; 

(4) merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala 

sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan, dan 

(5) membuat laporan hasil pemeriksaan (Pasal 57 PP No. 36 Tahun 

2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang). 

 Secara teknis pelaksanaan pemeriksaan wajib dilakukan oleh 

lebih dari satu orang Pemeriksa, yang dapat dilaksanakan di Kantor 

Pemeriksa, di kantor atau tempat usaha atau gudang, atau di tempat 

tinggal pihak yang diperiksa. Sedangkan waktunya dapat 

dilaksanakan pada hari dan jam kerja atau jika dianggap perlu 

dilakukan di luar jam kerja dan di luar hari kerja. Setelah itu hasil 

pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan wajib 

ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa. 

 Dalam pemeriksaan tersebut pemeriksa dapat: 

(1) meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan 

kepada pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan 

untuk kepentingan pemeriksaan; 
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(2) memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak 

melakukan kegiatan tertentu; 

(3) memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung 

lainnya; 

(4) meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan 

dan/atau dokumen pendukung lainnya sepanjang diperlukan; 

(5) memasuki tempat ruangan tertentu yang diduga merupakan 

tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen 

lainnya, dan memerintahkan pihak yang diperiksa untuk 

mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan, 

dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang 

berada dalam tempat atau ruangan untuk kepentingan 

pemeriksaan(Pasal 62 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang). 

 Bila diperlukan peminjaman catatan, pembukuan dan/atau 

dokumen lainnya dapat diberikan tanda bukti peminjaman yang 

menyebutkan secara jelas dan rinci jenis serta jumlahnya. 

           Berdasarkan Pasal 63 PP No. 36 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang). 

Saat dilaksanakannya pemeriksaan, dimungkinkan akan terjadi 

penolakan atau menghambatan pemeriksaan oleh pihak yang 

diperiksa atau wakilnya atau kuasanya, atau menolak 

menandatangani berita acara pemeriksaan, maka yang bersangkutan 

wajib menandatangani surat pernyataan menolak, menghambat 

pemeriksaan, atau menolak menandatangani berita acara 

pemeriksaan dan apabila pihak yang bersangkutan menolak 

menandatangani Surat Pernyataan, maka Pemeriksa membuat berita 

acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh 
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Pemeriksa, yang selanjutnya Surat Pernyatan tersebut dapat 

dijadikan dasar penyidikan. 

       Setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksa harus membuat hasil 

pemeriksaan yang berisi analisa hukum, kesimpulan, pendapat dan 

saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa. Laporan 

dimaksud antara lain harus memuat sifat dan jenis pelanggaran, bukti 

atau petunjuk adanya pelanggaran, pengaruh atau akibat dari 

pelanggaran, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan. 

Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan beserta berita acara 

pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas. 

Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang 

tentang adanya tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang, 

Pemeriksa wajib segera membuat laporan kepada Kepala Badan 

Pengawas mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap 

dilanjutkan. Berdasarkan bukti permulaan tersebut, Kepala Badan 

Pengawas Sistem Resi Gudang menetapkan dilaksanakannya 

penyidikkan.  

2) Penyidik 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan departemen yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

untuk melakukan penyidikkan tindak pidana di bidang Sistem Resi 

Gudang. Penyidik sebagaimana yang telah diungkapkan di atas 

mempunyai kewenangan antara lain: 

(1) memeriksa kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Sistem Resi Gudang; 
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(2) memeriksa setiap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di 

bidang Sistem Resi Gudang; 

(3) meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak 

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Sistem 

Resi Gudang; dan 

(4) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikkan kepada Penuntut Umum(Pasal 39 ayat (2) UU No. 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 

o. Sanksi Administratif dan Pidana dalam UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang 

 Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi administratif atas 

pelanggaran terhadap: 

 1) Pasal 24 yang berkaitan dengan Pengelola Gudang yang tidak 

melakukan kewajibannya yaitu membuat perjanjian pengelolaan 

barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya; 

2) Pasal 36 yang berkaitan dengan Pengelola Gudang, Pusat Registrasi 

dan Lembaga Kesesuaian yang tidak melakukan kewajiban dalam 

bidang pembukuan dan pelaporan. Sanksi administratif yang 

dimaksud dapat berupa: 

(1) peringatan tertulis; 

(2) denda administratif; 

(3) pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; 

dan/atau 

(4) pembatalan persetujuan (Pasal 40 UU No. 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang) 

Pada sanksi pidananya, seperti yang tercantum dalam Pasal 42 dan 

Pasal 43 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagai 

berikut: 
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 Pasal 42  

 Setiap orang yang melakukan manipulasi data atau keterangan yang 

berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 43  

Setiap orang yang melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa 

memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

Pasal 23 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 34, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 

6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). 

3. Keterkaitan Sistem Resi Gudang dengan Hukum Perdata di Indonesia 

a. Keterkaitan antara Resi Gudang dan Surat Berharga 

1) Pengertian Surat Berharga dan Surat yang Berharga 

     Surat Berharga 

Dalam Undang-undang tidak disebutkan secara khusus 

mengenai definisi surat berharga. Menurut pakar, surat berharga 

adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah 

diperjualbelikan (Purwosutjipto, 1994: 5) 

a) Surat Bukti Tuntutan Utang 

Yang dimaksud dengan istilah “surat” di sini ialah “akta”, 

sedangkan arti akta ialah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat 

untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan kata itu 

terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, 

akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) yang 

harus ditunaikan oleh si penandatangan atau penerbit surat 
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tersebut. Tuntutan tersebut antara lain dapat berwujud uang 

(misalnya cek) dan benda (misalnya konosemen). 

b) Pembawa Hak 

      Hak yang dimaksud adalah hak menuntut sesuatu kepada 

penandatangan atau penerbit. Surat berharga membawa hak 

sehingga bagi pemegang surat berharga mempunyai hak untuk 

menuntut sesuatu kepada penandatangan atau penerbit. 

c)  Mudah Diperjualbelikan 

  Bentuk surat agar mudah diperjualbelikan adalah surat atas 

pengganti atau perintah (aan order) atau surat atas bawa (aan 

toonder). Bentuk dari surat tersebut berpengaruh kepada 

pengalihannya kepada orang lain, sehingga mudah untuk 

memperjualbelikannya. Surat berharga atas pengganti 

pengalihannya kepada orang lain dengan menggunakan cara 

andosemen, sedangkan surat berharga atas bawa hanya cukup 

dengan penyerahan secara fisik surat tersebut. 

Surat yang Berharga 

Setelah menguraikan definisi tentang surat berharga, tentunya 

perlu dibedakan pengertiannya dengan surat yang berharga, dimana 

nantinya akan menjadi landasan bagi kita untuk membedakan Resi 

Gudang yang termasuk surat berharga dan Resi Gudang yang 

termasuk surat yang berharga. Surat yang berharga adalah surat bukti 

tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan, sehingga titik 

perbedaannya adalah terletak  pada sifat “mudah atau sukar” 

diperjualbelikan”, artinya surat berharga itu mudah diperjualbelikan, 

sedangkan surat yang berharga bersifat sukar diperjualbelikan. 

Definisi surat yang berharga ini mengandung dua unsur, yaitu : 
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a)  surat bukti tuntutan utang 

 Hal ini sama dengan unsur pertama pada surat berharga yaitu 

surat yang membuktikan adanya hak menuntut utang kepada 

debitur (penandatangan akta). Tetapi hak menuntut utang kepada 

debitur tersebut tidak senyawa dengan akta, artinya bila akta 

hilang atau musnah, maka hak menuntut tidak turut musnah. 

Adanya hak menuntut utang masih bisa dibuktikan dengan alat 

pembuktian lain misalnya: saksi, pengakuan debitur dan lain-lain. 

Dengan demikian unsur kedua pada surat berharga yang berbunyi 

”pembawa hak”, dalam surat yang berharga tidak ada. Pemegang 

surat yang berharga yang kehilangan akta yang bersangkutan, 

masih dapat minta salinan akta yang bersangkutan asal dia dapat 

membuktikan kepada debitur tentang hilangnya akta yang 

bersangkutan itu. 

b) Sukar diperjualbelikan 

  Kalau surat berharga mempunyai sifat mudah 

diperjualbelikan karena akta itu dibuat dengan bentuk “kepada-

pengganti atau kepada pembawa”, maka sebaliknya surat yang 

berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan karena sengaja 

dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar 

diperjualbelikan. 

Bentuk ini ialah: 

a) atas nama (op naam) 

Bentuk ini berwujud, bahwa nama pemilik akta (kreditur) 

ditulis dengan jelas dalam akta itu, tanpa tambahan apa-apa. 

Akibat adanya bentuk ini, ialah bila akta ini akan dipindahkan 

kepada orang lain, maka harus mempergunakan sesi (cessie). 

Peralihan dengan sesi ini sukar, sebab harus dibuat akta khusus 

tersendiri dan harus ditandatangani oleh penyerah sesi (kreditur 
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lama), penerima sesi (kreditur baru) dan debitur asli, jadi ada 

tiga tanda tangan (Pasal 613 ayat 1 dan (2) KUH Perdata).  

Bila akta itu tidak ditandatangani serta oleh debitur, maka akta 

sesi tersebut tidak berlaku bagi debitur, dalam arti debitur tidak 

terikat (Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata). Jadi, peralihan 

dengan sesi banyak kesulitan, justru adanya kesulitan inilah 

yang menjadi kehendak para pihak, agar akta tidak mudah 

diperalihkan kepada orang lain.  

Ketentuan ini ada perkecualiannya yaitu yang terdapat dalam 

Pasal 110 ayat (1) KUH Perdata mengenai wesel dan Pasal 191 

ayat (1) KUH Perdata mengenai cek, dalam pasal mana 

ditentukan bahwa wesel atas nama dan cek atas nama dapat 

dengan mudah dipindahkan kepada orang lain dengan cara 

endosemen. Sifat sukar dipindahkan bagi wesel atau cek dapat 

ditimbulkan dengan menggunakan klausul ”tidak kepada-

pengganti” (Pasal 110 ayat (1)KUH Perdata dan bagi cek pasal 

191 ayat (1) KUH Perdata. 

b) Tidak kepada-pengganti 

Istilah “tidak kepada-pengganti” (niet aan order) ini terdapat 

pada Pasal 110 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi:” Apabila 

penerbit dalam surat itu mempergunakan ungkapan “tidak 

kepada-pengganti” atau ungkapan lain yang sejenis, maka surat 

wesel itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, melainkan 

dengan cara sesi biasa dengan segala akibatnya. “ Ketentuan 

semacam ini juga terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUH Perdata 

mengenai cek. Ungkapan “tidak keada-pengganti” ini 

menimbulkan akibat bahwa hak yang terkandung dalam akta itu 

sukar  diperalihkan kepada orang lain. 

c) Bentuk lain 

Hal ini yang dimaksudkan oleh penerbitnya untuk tidak dapat 

diperalihkan kepada orang lain. Misal dari bentuk lain ini ialah: 
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bila suatu akta diterbitkan, di mana nama pemiliknya tidak 

disebut dalam akta, sekedar dimaksudkan untuk 

menggampangkan cara debitur mengenal krediturnya pada saat 

prestasi harus dilakukan oleh debitur. 

2) Surat Berharga Dapat diterbitkan Atas Nama, Kepada-Pengganti atau 

Kepada-Pembawa 

Surat berharga dapat diterbitkan: 

a) atas nama (op naam) 

 Surat berharga diterbitkan atas nama, bila nama kreditur disebut 

dengan jelas dalam akta tanpa tambahan apa-apa. Peralihan surat 

atas nama ini dengan cara andosemen, yakni dengan menulis 

dalam kata itu kalimat yang berbunyi “untuk saya kepada....”, atau 

kalimat lainnya yang disertai, ditandatangani dan ditanggali. 

Andosemen ini merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan 

pindahnya hak milik atas akta itu kepada orang lain. Ini adalah 

andosemen yang sempurna. Andosemen juga bisa dilakukan 

dengan memberikan paraf saja di belakang akta. Andosemen ini 

disebut andosemen blangko, karena nama kreditur baru tidak 

disebut (blangko). Akibat hukum dari andosemen blangko ini 

sama saja dengan andosemen sempurna, yaitu pindahnya hak yang 

disebut dalam akta kepada pemilik baru.  

b) kepada-pengganti (aan order, to order) 

Surat berharga diterbitkan “kepada-pengganti”, bila nama kreditur 

disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau 

pengganti”. Semua surat kepada-pengganti dapat diserahkan 

kepada orang lain dengan cara andosemen, dasar hukum peralihan 

surat kepada-pengganti ini ialah Pasal 613 ayat (3) KUHPer.  

c) kepada pembawa (aan toonder, to bearer) 

 Surat berharga diterbitkan “kepada-pembawa”, bila nama kreditur 

tidak disebut dalam akta atau disebut dengan jelas dalam akta 
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dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”. Istilah “kepada-

pembawa” dalam lalu lintas surat berharga di Indonesia sering 

disebut “atas unjuk”, yang mempunyai arti, “atas orang yang 

mengunjukkan” atau “kepada orang yang mengunjukkan”. Semua 

surat kepada-pembawa ini dapat diserahkan kepada orang lain 

secara fisik, yaitu dari tangan lama ke tangan kreditur baru, tanpa 

formalitas apa-apa, juga tanpa andosemen (pasal 613 ayat (3) 

KUHPer). 

  Dalam Sistem Resi Gudang, yang menjadi penerbit resi gudang 

bukanlah pemilik barang, melainkan pengelola gudang. Namun 

demikian, hal tersebut tidak menghilangkan hak pemegang resi 

gudang atas barang di gudang yang tercantum dalam resi gudang 

tersebut. Dalam Pasal 3 UU  Sistem Resi Gudang diatur bahwa Resi 

Gudang terdiri atas resi gudang atas nama dan resi gudang atas 

perintah. Resi Gudang Atas Nama adalah Resi Gudang yang 

mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan 

barang dimana peralihannya harus dengan akta otentik, sedangkan 

Resi Gudang Atas Perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan 

perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang dimana  

peralihannya cukup dengan endosemen yang disertai dengan 

penyerahan Resi Gudang sehingga mudah diperjualbelikan 

(tradeable).  

Setelah diuraikan mengenai definisi serta perbedaan yang jelas 

mengenai surat berharga dan surat yang berharga , maka dapat kita 

temukan keterkaitan antara Resi Gudang dan surat berharga yakni 

Resi Gudang atas perintah dapat digolongkan sebagai surat berharga,  

sedangkan Resi Gudang Atas Nama dapat digolongkan sebagai surat 

yang berharga karena sifatnya yang sukar diperjualbelikan. Dari sisi 

keamanan, Resi Gudang Atas Nama dan Atas Perintah akan lebih 

memberikan perlindungan kepada pemilik apabila Resi Gudang 
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tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Hal ini berbeda 

dengan surat berharga atas bawa, dimana pihak yang memegang surat 

tersebut secara fisik, dianggap sebagai pemilik. 

b.    Keterkaitan antara Hak Jaminan dan Resi Gudang 

     Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak 

ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). Namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/ tanggal 28 

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang 

dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang 

dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yng diserahkan 

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas 

kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Hal  yang dapat digunakan untuk menentukan rumusan jaminan 

adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa 

tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan 

bagi pelunasan hutangnya. Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan 

umum, yaitu: “ Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak 

maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”.  

Sedangkan jaminan khusus terdiri dari jaminan perorangan dan 

jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara 

seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang 

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur, 

misalnya perjanjian penanggungan/borgtoch (Pasal 1820 KUH 

Perdata), perjanjian garansi (Pasal1316 KUH Perdata), dan perjanjian 
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tanggung renteng. Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan 

hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur, yakni hak 

untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan 

wanprestasi. Bentuk-bentuk jaminan kebendaan yang akan penulis 

kaitkan hanya fidusia dan gadai, hal ini dikarenakan secara obyek, 

jaminan hipotik dan hak tanggungan sudah sangat berlainan dengan 

Resi Gudang. 

1. Fidusia 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 

benda. Hak jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat 

dibebani dengan hak tanggungan. Ciri utama dari jaminan fidusia 

ini adalah penguasaan benda yang berada di tangan pemberi fidusia 

(debitur) bukan penerima fidusia (kreditur). 

3. Gadai 

Gadai merupakan hak yang diperoleh pihak berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 

berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan 

kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari 

barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang 

berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk 

melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. 

Dalam gadai, barang yang dijaminkan dikuasai oleh penerima 

gadai (kreditur). Untuk Resi Gudang, UU Sistem Resi Gudang 

mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu 
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Hak Jaminan, mengingat lembaga-lembaga jaminan yang ada saat 

ini tidak cukup meng-cover kebutuhan hak jaminan atas Resi 

Gudang. Dalam hak jaminan terhadap Resi Gudang yang dijadikan 

jaminan adalah Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang, dan 

Resi Gudang tersebut disimpan oleh kreditur (Penjelasan Pasal 12 

ayat (2) UU Sistem Resi Gudang) tentang pengelola Gudang.  

Hal inilah yang membedakan hak jaminan atas resi gudang 

dengan jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, obyek jaminan 

fidusia dipegang oleh pemberi jaminan fidusia sedangkan dalam 

hak jaminan atas resi gudang, benda yang menjadi obyek jaminan 

dipegang oleh pihak ketiga (pengelola gudang), sebagai pihak yang 

berhak menerbitkan resi gudang, dan melakukan penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik 

barang.  

Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan jaminan adalah 

eksekusi. UU Sistem Resi Gudang mengatur bahwa apabila pemberi 

hak jaminan wanprestasi, penerima hak jaminan mempunyai hak 

untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang 

umum atau penjualan langsung, dan dilakukan dengan 

sepengetahuan pihak pemberi jaminan. Penerima hak jaminan 

memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil 

penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan 

(Pasal 16 UU Sistem Resi Gudang). 

 Eksekusi dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya 

penetapan pengadilan, karena dalam Undang-Undang tersebut 

diatur bahwa apabila pemberi hak jaminan cidera janji, penerima 

hak jaminan mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri 

melalui lelang umum atau penjualan langsung. 
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Dengan pengaturan ini diharapkan eksekusi dapat dilaksanakan 

dengan lebih sederhana, cepat dan biaya yang lebih murah. Namun 

demikian, dalam Undang-Undang ini juga diatur bahwa penjualan 

obyek jaminan berdasarkan hak untuk menjual obyek jaminan atas 

kekuasaan sendiri hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak 

pemberi hak jaminan, dengan melakukan pemberitahuan secara 

tertulis, dan apakah dengan pemberitahuan tertulis tersebut dapat 

disalahgunakan oleh penerima hak jaminan yang beritikad buruk 

dengan melakukan penjualan secara semena-mena dengan alasan  

bahwa hal tersebut telah diberitahukan kepada pemberi hak 

jaminan, dan tidak ada keberatan dari pemberi hak jaminan. 

Di sisi lain, ketentuan tersebut juga dapat membuat kedudukan 

penerima hak jaminan menjadi lemah, karena pemberi hak jaminan 

dapat beralih belum menerima pemberitahuan tertulis, sehingga 

eksekusi dapat digagalkan. Oleh karena itu, menurut hemat penulis 

perlu disusun ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi dimaksud.  

Sebagai bahan perbandingan, dalam fidusia diatur juga bahwa 

apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk 

menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas 

kekuasaannya sendiri, yaitu melalui pelelangan umum maupun 

penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Namun 

demikian, dalam fidusia juga diatur adanya kewajiban pendaftaran 

jaminan fidusia. 

Terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut akan 

diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang didalamnya tercantum 

irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
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pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh 

karena itu, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan hak untuk menjual 

atas kekuasaannya sendiri yaitu melalui pelaksanaan title 

eksekutorial tersebut.  

 UU Sistem Resi Gudang tidak mengatur mengenai kewajiban 

pendaftaran hak jaminan yang diikuti dengan penerbitan sertifikat 

yang mempunyai title eksekutorial. Dalam Undang-Undang ini 

hanya diatur kewajiban Penerima Hak Jaminan untuk 

memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak 

Jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Selain itu, 

dalam Undang-Undang ini belum diatur mengenai kepemilikan 

bersama atas Resi Gudang, misalnya Resi Gudang yang diterbitkan 

atas dasar komoditi yang dimiliki oleh sekelompok petani. 

Dalam hal Resi Gudang yang merupakan “milik bersama” 

tersebut akan dijadikan agunan kredit dan dibebani hak jaminan, 

maka dapat timbul permasalahan mengenai pihak yang berhak 

membebankan hak jaminan dimaksud, dan pihak yang harus 

bertanggung jawab dalam hal terjadi wanprestasi. Jika debitur 

wanprestasi, eksekusi akan sulit dilaksanakan apabila sebagian dari 

“pemilik bersama” tersebut menolak. Oleh karena itu, kiranya perlu 

diatur lebih lanjut mengenai kepemilikan bersama Resi Gudang, 

termasuk didalamnya pengaturan mengenai penggunaan resi gudang 

milik bersama sebagai jaminan kredit, misalnya dengan pembuatan 

surat kuasa menjaminkan oleh “sebagian” pemilik kepada pemilik 

yang lain. 
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B. Sistem Pembiayaan Retail Berbasis Resi Gudang pada Perbankan di 

Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang  

 1. Model  Resi Gudang   

Sebelum kita membahas tentang model Resi Gudang yang 

dikembangkan di Indonesia, kita akan melihat pengelompokkan Resi 

Gudang yang telah digunakan di banyak negara dimana dibagi menjadi 3 

(tiga) model, yaitu: 

 a. Model “Regulated Elevartor Company” 

Perusahaan yang disebut elevator adalah kelompok Perusahaan 

yang terdiri dari pedagang biji-bijian, perusahaan dagang, dan koperasi 

petani yang terdaftar pada dan diawasi oleh badan/lembaga pemerintah. 

Perusahaan tersebut diwajibkan memberikan pelayanan penyimpanan 

kepada umum, dan pemerintah menyediakan jasa atau menunjuk pihak 

swasta untuk melakukan inspeksi dan sortasi kualitas dan kuantitas dari 

barang yang disimpan di gudang.  

Untuk dapat ditunjuk sebagai perusahaan elevator, mereka harus 

memiliki keahlian yang profesional di bidang pergudangan. Lembaga 

Pengawas secara rutin melakukan inspeksi terhadap kegiatan mereka, 

dan kepada mereka diwajibkan untuk menyampaikan laporan audit 

secara teratur. Semua barang yang disimpan di gudang  harus 

diasuransikan, dan setiap penerbitan Resi Gudang harus dijamin melalui 

penerbitan “insurance bond”. Perusahaan tersebut juga wajib ikut serta  

dalam pembentukan skema dana ganti rugi (indemnity fund), yang 

selanjutnya digunakan untuk menjamin kreditor jika terjadi wanprestasi 

oleh anggotanya. Model ini memiliki keunggulan dari aspek hukum dan 

penggunaannya adalah model yang digunakan di Amerika Serikat. 
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 b. Model “General Warehousing’ 

  Kelompok ini merupakan pergudangan umum, dimana operatornya 

menerima penyimpanan produk dan berbagai komoditi lain. Mereka 

umumnya memberikan jasa-jasa tambahan seperti transportasi, namun 

tidak melibatkan diri di bidang perdagangan karena dapat menimbulkan 

pertentangan kepentingan. Pergudangan seperti ini juga melibatkan diri 

dalam pengembangan pergudangan di lapangan (field warehousing), 

dengan memberikan jasa manajemen kapada gudang-gudang milik 

petani, padagang, dan industri manufaktur, dan mengeluarkan Resi 

Gudang yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pinjaman 

dari bank. Meskipun sistem ini tidak banyak menuntut peran 

pemerintah, tetapi karena operator gudangnya banyak yang kurang 

memiliki keahlian, maka sering terjadi wanprestasi yang merugikan 

pihak kreditor. 

c. Model “Private Trader” 

  Di Negara yang belum memiliki ketentuan perundang-undangan 

tentang pergudangan mungkin saja terdapat jasa pergudangan yang 

dapat memberikan fasilitas seperti yang diberikan perusahaan elevator. 

Jasa ini hanya dapat diberikan perusahaan-perusahaan besar seperti 

perusahaan multi-nasional yang memliki “credit-rating” yang tinggi 

atau yang bonafide saja. Sehingga umumnya nama merekalah yang 

akan menjadi jaminan bagi para kreditor. Pemerintah dalam hal ini 

dapat mendorong para pengusaha besar untuk memberikan pelayanan 

pergudangan berdasarkan model ini. Model ini dapat berkembang 

meskipun ketentuan yang mengatur penerbitan Resi Gudang belum ada. 

Selain itu, dalam sistem ini tidak diperlukan “check and balance” untuk 

melindungi para kreditor. 

(http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task_detil&id

=2905 pukul 11.05).  
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Dari model Resi Gudang di atas, ketiganya memilki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, tetapi dalam penerapan di Indonesia tidak 

menggunakan salahsatu dari ketiganya. Tetapi, model Resi Gudang 

yang sudah berkembang di berbagai Negara tersebut dijadikan dasar 

pandangan bagi Indonesia dalam membuat sistem Resi Gudang 

Bergaransi yang diterapkan di Indonesia. 

2. Model Resi Gudang yang Dikembangkan di Indonesia 

Untuk mendapatkan penjaminan pembiayaan, dikembangkan Resi 

Gudang Bergaransi yang didefinisikan sebagai bukti penyimpanan 

komoditas yang diagunkan yang telah diregistrasi oleh Lembaga Penjamin 

Penyelesaian untuk memperoleh penjaminan pembiayaan atas transaksi-

transaksi impor/ekspor/beli-kembali dimana agunan tersebut dikelola oleh 

Pengelola Gudang/Agunan dan pelunasan kewajiban dijamin dari 

penjualan komoditas fisik. 

  Skema pemanfaatan Resi Gudang Bergaransi dapat dilihat dalam 

skema di bawah ini untuk dapat memanfaatkan skema ini, para produsen 

termasuk petani, kelompok tani, prosesor, dan eksportir yang selanjutnya 

menyimpan komoditas mereka di perusahaan pergudangan yang 

mengeluarkan Resi Gudang. Resi Gudang tersebut diregistrasi oleh 

Lembaga Penjamin Penyelesaian, yang kemudian menerbitkan Resi 

Gudang Bergaransi, dan selanjutnya dapat diagunkan sebagai agunan 

pembiayaan atau diperdagangkan. 
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Gambar 3. skema Sistem Resi Gudang Bergaransi 

 

 Agar Sistem Resi Gudang Bergaransi dapat dijalankan, beberapa 

persyaratan yang harus dapat dipenuhi antara lain: 

a. Aspek Legal 

1) Diperlukan aspek hukum yang mendukung Resi Gudang yang dapat 

didayagunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari 

Perbankan atau kreditur dan juga dapat diperdagangkan. Sekarang 

ini sudah ada UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang  

dan PP No 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang serta berbagai macam Peraturan 

Menteri dan Peraturan Bank Indonesia yang mendukung 

pengembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia, sehingga tinggal 

bagaimana pihak-pihak yang melaksanakan Resi Gudang dapat 

mengoptimalkan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2) Semua hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam operasional 

suatu Resi Gudang (petani, kelompok tani, eksportir, prosesor, 

penegelola agunan/pergudangan, penjaminan, asuransi, perusahaan 

sertifikasi dan perbankan) harus didefinisikan secara jelas. 

3) Apabila terjadi default atau cidera janji, maka harus ada kepastian 

hukum tertentu (dalam kontrak kerja sama) bahwa penjamin dan 

pemegang Resi Gudang Bergaransi terakhir memperoleh prioritas 

penerimaan hasil likuiditas komoditas yang digunakan sebagai 

agunan. 

4) Lembaga penjamin melakukan registrasi atas setiap Resi Gudang 

yang diterimanya dan menerbitkan Resi Gudang Bergaransi yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan atau 

diperdagangkan. Lembaga Penjamin juga melakukan pengelolaan 

resiko terhadap fluktuasi harga komoditas dan jatuh tempo sertifikat 

mutu komoditas atau Resi Gudang yang bersangkutan. 

5) Apabila terjadi default atau cidera janji Lembaga Penjamin 

Penyelesaian sebagai counterparty menaggulangi penyelesaian 

kewajiban kepada bank/kreditur dari hasil penjualan fisik 

komoditas. 

b. Aspek Operasional 

1) Pihak Pengelola Agunan/Gudang yang mampu mengelola 

pergudangan dengan profesional dan memenuhi standar 

internasional sehingga komoditas yang disimpan tidak berubah 

mutunya pada saat jatuh tempo Resi Gudang. 

2) Perlu adanya optimalisasi Lembaga Sertifikasi independen yang 

melakukan sertifikasi, verifikasi dan inspeksi atas kuantitas dan 

kualitas komoditas yang disimpan di gudang. 

3) Diperlukan adanya institusi independent yang berkaitan dengan 

asuransi, verifikasi dan inspeksi atas kuantitas dan kualitas produk 

yang disimpan di gudang. 
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4) Diperlukan Lembaga Asuransi untuk melindungi resiko umum 

seperti kebanjiran, perampokan, kebakaran dan juga resiko yang 

diakibatkan petugas internal Pengelola Gudang yang berkaitan 

dengan fidelity dan moral hazard. 

5) Diperlukan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi 

antara Pengelola Gudang, Bank/Kreditur dan Lembaga Penjamin 

Penyelesaian. 

c. Integrasi Sistem 

1) Adanya jaminan bahwa kuantitas produk yang disimpan di gudang 

sama dengan yang tertera pada Resi Gudang dan kualitasnya sama 

atau lebih baik daripada yang dipersyaratkan. Selain itu ada 

jaminan penyelesaian transaksi pada saat Resi Gudang Bergaransi 

tersebut jatuh tempo sehingga ada kepastian para pihak untuk 

memperoleh hak setelah memenuhi kewajibannya. Hal ini 

merupakan prasyarat agar sistem ini dapat diterima para pelaku 

bisnis dan kalangan perbankan sebagai suatu dokumen yang dapat 

diperdagangkan. Tanpa adanya jaminan ini maka pihak-pihak 

terkait akan ragu menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan. 

2) Adanya dana jaminan dan dana agunan yang disesuaikan secara 

harian yang dihimpun dari para pelaku pasar. Dana-dana tersebut 

digunakan apabila terjadi gagal bayar/gagal serah. Apabila dana 

jaminan dan dana agunan tersebut digunakan akan mengurangi 

biaya bunga pinjaman bank. 

(www.bappebti.go.id/publikasi/laporan003.aspj 11 September 2007 

pukul.16.50) 

Pasar lelang dikembangkan untuk menjadi kegiatan institusi pasar 

yang dimiliki, dikelola, dan dirasakan manfaatnya oleh peserta lelang. Dan 

diharapkan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 

Keberhasilan pasar lelang sangat ditentukan kesediaan dan kesiapan para 

stakeholder (swasta, kelompok tani, pemerintah daerah serta instansi 
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terkait). Dalam rangka mendukung pemberdayaan pasar lelang dalam 

negeri menuju pasar global, perlu diupayakan pembangunan institusi pasar 

lelang baik pasar lelang maupun antar daerah sehingga memberikan akses 

pasar yang mudah dan transparan kepada semua pelaku usaha dimanapun 

berada.  

  Agar transaksi dan kegiatan perdagangan dapat ditingkatkan perlu 

didukung pendanaan yang lebih kompetitif melalui pendanaan Sistem Resi 

Gudang. Pengembangan pasar lelang dan Sistem Resi Gudang memiliki 

peran yang sangat strategis dalam menciptakan pasar  yang transparan, 

dapat memperkecil masalah pemasaran komoditas produk lokal, masalah 

mutu, memberikan kemudahan akses pendanaan, dan masalah 

pengendalian resiko harga. Dengan demikian kegiatan produksi dan 

pemasaran dalam negeri menjadi efektif dan efisien, serta memperkuat 

daya saing di pasaran global. 

3. Perkembangan Sistem Pembiayaan Retail Berbasis Resi Gudang pada 

Perbankan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2006 Tentang Sistem Resi Gudang 

Dalam Sistem Resi Gudang pembiayaan yang akan diperoleh 

pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan 

nonbank, tetapi dapat berasal dari investor melalui Derivatif Resi Gudang. 

Adapun pengaturan mengenai transaksi Derivatif Resi Gudang tunduk 

pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sebagai surat 

berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar 

yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang 

kepada pihak ketiga.  

Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada 

Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang 

yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem 

perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya 
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pemindahan barang. Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang ini 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin dan 

melindungi kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, efisiensi 

biaya distribusi barang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang dapat 

lebih mendorong laju pembangunan nasional. Untuk mendukung maksud 

tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan sektor-sektor terkait yang mendukung Sistem Resi Gudang, serta pasar 

lelang komoditas.  

Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai karakteristik 

usaha yang khusus, dan berbeda dengan kegiatan usaha lain yaitu bekerja 

dengan modal yang sebagian besar bersumber dari dana masyarakat. 

Dalam rangka menjaga amanat masyarakat yang menyimpan dana di bank, 

perbankan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle) dalam setiap kegiatannya, termasuk dalam penyaluran kredit, 

dalam Pasal 8 ayat (1) UU No.  7 tahun 1992  tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

diatur bahwa: “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, Bank Umum Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.  

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan 

kredit/pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari 

nasabah debitur, yang selama ini dikenal dengan istilah 5 C, yaitu: 

a. Character 

Pemberian kredit dilakukan atas dasar kepercayaan yang muncul dari 

adanya keyakinan dari bank terhadap nasabahnya sebagai kreditur. 

Karakter yang dimaksud adalah karakter dari nasabah yang terkait dengan 
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moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif, dan juga 

mempunyai rasa tanggung jawab. 

b. Capacity 

Capacity yang dimaksud disini adalah suatu penilaian kepada calon 

debitur tentang kemampuannya untuk melunasi kewajiban-kewajibannya 

dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya yang 

akan dibiayai dengan kredit/pembiayaan perbankan. Penilaian capacity 

dimaksudkan untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan 

diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasi kredit tersebut tepat 

waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

c. Capital 

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dipunyai oleh calon  

debitur. Capital yang dimiliki oleh calon debitur akan menjadi dasar 

pertimbangan atau memberikan suatu keyakinan kepada bank atas kredit 

yang diberikannya. 

d. Collateral 

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang 

merupakan sarana pengaman (back up) atas resiko yang mungkin terjadi 

atas nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. 

Collateral ini ditujukan untuk melunasi sisa utang kredit yang belum 

terbayarkan apabila cedera janji. 

e. Condition of economy 

Condition of economy adalah situasi atuau keadaan politik, social, 

ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi kelancaran usaha dari 

calon debitur. Penilaian terhadap condition of economy dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi 

perekonomian suatu Negara atau daerah akan memberikan dampak yang 

bersifat positif maupun negatif terhadap kegiatan usaha yang dilakukan 

debitur. (Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000: 61) 
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Agunan merupakan salah satu unsur dalam pemberian 

kredit/pembiayaan oleh bank. Apabila berdasarkan unsur-unsur lain bank 

telah dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk 

mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau 

hak tagih yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan yang bersangkutan. Bank 

tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung 

dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.  

Terkait dengan jaminan utang tersebut, dalam UU Sistem Resi Gudang 

telah diatur bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat 

dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan 

lainnya. Namun demikian, dalam menyalurkan kredit/pembiayaan, bank 

mempunyai kebijakan masing-masing dalam memberikan penilaian terhadap 

kelayakan agunan termasuk Resi Gudang. Disamping itu, bank harus 

memiliki keyakinan atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.  

Jika dilihat dari jenis barang komoditi yang disimpan di gudang sebagai 

dasar penerbitan Resi Gudang seperti kopi, kapas, padi, dan hasil-hasil 

perkebunan lainnya yang merupakan barang yang jangka waktunya terbatas, 

maka apabila Resi Gudang dijadikan agunan kredit, jangka waktu kreditnya 

harus disesuaikan dengan daya tahan kualitas atau mutu dari barang-barang 

komoditi tersebut. Jangan sampai mutu barang-barang tersebut menjadi turun 

atau rusak yang mengakibatkan penurunan harga.  

Karakteristik komoditi dimaksud yang umumnya terbatas sesuai dengan 

karakteristik kredit jangka pendek, yang jangka waktu pelunasan 

kredit/pembiayaannya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini sesuai pula 

dengan kebutuhan para pemilik resi gudang sebagai modal kerja mereka 

sebelum menjual hasil panennya. Memang selama ini perbankan lebih 

memilih agunan berupa tanah karena nilainya yang cenderung meningkat, 

ketentuan hukum lebih jelas, dan penjualan yang cenderung menurun dan 

harga yang tidak stabil. Namun dengan adanya Sistem Resi Gudang, berupa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Resi Gudang, karena adanya jaminan kepastian hukum, harga yang lebih 

stabil dan kualitas yang tetap terjaga. 

Pada bulan Juni 2007 lalu tujuh BUMN mendeklarasikan Indonesia 

Trade Forum (ITF) di Jakarta yang merupakan wadah kerja sama dalam aspek 

pembiayaan. Ketujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Ekspor 

Indonesia, PT Clearing Berjangka Indonesia, PT Bhanda Ghara Reksa, dan 

PT Sucofindo. Indonesia Trade Forum dilahirkan sebagai salah satu wujud 

kepedulian BUMN, di mana target pertamanya adalah untuk mendukung 

penerapan UU No 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang. 

(http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=488

0&Itemid=65 18 Maret 2008). 

Resi Gudang merupakan suatu dokumen yang menunjukkan bukti 

kepemilikan atas suatu komoditas atau barang yang disimpan di suatu gudang. 

Karena memiliki nilai ekonomis tertentu maka komoditas atau barang tersebut 

dapat dikonversi menjadi surat berharga (conversion of stock into financing) 

sehingga dapat dijadikan agunan utama untuk memperoleh kredit dari bank 

maupun lembaga keuangan nonblank.  

Agunan tersebut tanpa harus menyertakan agunan lainnya seperti aset 

tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, serta dapat pula dialihkan kepada 

pihak ketiga atau diperjualbelikan di pasar lelang, bursa, maupun di luar 

bursa. Manfaat penerapan Sistem Resi Gudang bagi pelaku perbankan adalah 

keleluasaan dalam penyaluran kredit. Sistem Resi Gudang di banyak negara 

dianggap sebagai instrumen penjaminan kredit tanpa risiko. 

Perkembangannya proyek percontohan sebagai implementasi sistem resi 

gudang setelah pendeklarasian Indonesia Trade Forum ini adalah komoditas 

gabah di Jawa Timur dan komoditas jagung di Makasar. 

Dengan Sistem Resi Gudang ini, posisi tawar petani akan meningkat 

karena ia dapat menunda penjualan hasil panennya hingga diperoleh harga 
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jual yang lebih baik / lebih tinggi, karena biasanya harga akan jatuh saat 

panen raya dan membaik setelah 2-3 bulan sesudahnya, sekaligus 

memberikan akses bagi petani untuk memperoleh pinjaman modal kerja 

secara mudah dan cepat, sehingga ia dapat mulai menanam kembali tanpa 

menunggu hasil panennya terjual terlebih dahulu. Memperhatikan ekonomi 

makro kita menunjukkan beberapa hasil positif seperti cadangan devisa yang 

terus meningkat, inflasi yang menurun, rupiah yang menguat, indeks saham 

yang menguat dan lain sebagainya. Maka Sistem Resi Gudang sesungguhnya 

merupakan wujud nyata dari kepedulian dan keberpihakan kepada UMKM 

dan Kelompok Petani dalam mendapatkan kemudahan akses pendanaan, akses 

informasi dan akses pasar. Sekaligus merupakan bagian dari program 

revitalisasi pertanian yang akan menggerakkan sektor UMKM – sektor riil, 

sehingga secara nyata mendukung program pemerintah dalam mengurangi 

kemiskinan dan menambah lapangan pekerjaan. 

Dimasa mendatang, produk ekspor seperti coklat, kopi, dan karet dapat 

memanfaatkan penerapan Sistem Resi Gudang baik dari sisi petani maupun 

investor karena nilainya yang cenderung meningkat di pasar internasional. 

Dengan kompetensi di bidang inspeksi, supervisi, pengkajian dan pengujian 

serta pengalaman Sucofindo selama ini sebagai Collateral Manager, diyakini 

dapat mendukung penerapan Sistem Resi Gudang melalui pengamanan baik 

fisik maupun kualitas komoditas yang disimpan dalam gudang atau tempat 

penyimpanan lainnya yang telah ditetapkan.  

Resi Gudang diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapat 

persetujuan dari Badan Pengawas. Kegiatan dalam Sistem Resi Gudang ini 

meliputi aktivitas penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian 

transaksi Resi Gudang. Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Resi Gudang 

terdiri dari Badan Pengawas, Lembaga Penilai Kesesuaian, Pengelola Gudang 

dan Pusat Registrasi. Dalam kaitannya dengan Derivatif Resi Gudang, insitusi 

pendukung lainnya adalah Penerbit Derivatif Resi Gudang yang dapat terdiri 

dari Pedagang Berjangka, Bank dan Lembaga Keuangan NonBank. 
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Sedangkan peranan strategis ketujuh BUMN yang tergabung dalam Indonesia 

Trade Forum ini diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan 

Bank Ekspor Indonesia berperan sebagai Lembaga Pembiayaan; PT Kliring 

Berjangka Indonesia berfungsi sebagai Pusat Registrasi untuk Resi Gudang 

dan Derivatif Resi Gudang; PT Bhanda Ghara Reksa berfungsi sebagai 

Pengelola Gudang; dan PT Sucofindo berperan sebagai Lembaga Penilai 

Kesesuaian. Sekilas tentang ketujuh deklarator tersebut antara lain:  

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah salah satu bank terkemuka di 

Indonesia yang memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi 

segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance 

dan Treasury & International. Bank Mandiri juga menawarkan jasa dan 

layanan pasar modal, perbankan syariah dan asuransi melalui Mandiri 

Sekuritas, Bank Syariah Mandiri dan AXA Mandiri. Bank Mandiri saat ini 

mempekerjakan 21.379 karyawan dengan 924 kantor cabang dan 6 kantor 

cabang/perwakilan/anak perusahaan di luar negeri. Layanan distribusi 

Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 2.800 ATM, disamping 10.500 

ATM yang merupakan jaringan LINK dan jaringan ATM Bersama, serta 

electronic channels yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan 

Call Center 14000.  

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN perbankan 

yang sangat fokus untuk memberikan fasilitas kredit kepada koperasi dan 

usaha kecil dan menengah. Saat ini, perbankan berplat merah ini memiliki 

unit kerja berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor pusat , 12 kantor 

wilayah 12 kantor inspeksi/SPI, 170 kantor cabang (dalam negeri), 145 

kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus,1 New York Agency, 1 

Cayman Island Agency,1 Kantor Perwakilan Hong Kong, 40 Kantor Kas 

Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P. Point, 3705 BRI Unit dan 357 Pos 

Pelayanan Desa.  
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3. PT Bank Negara Indnesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank 

terbesar di Indonesia, memiliki 950 cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia dan 5 di luar negeri (London, Tokyo, Hong Kong, Singapura dan 

New York). Sampai saat ini BNI memiliki lebih dari 8,8 juta nasabah, 

2350 ATM ditambah 6.900 ATM Link dan 10.500 ATM Bersama, serta 

fasilitas phonebanking, BNI SMS Banking dan BNI Internet Banking 

untuk kebutuhan transaksi perbankan dengan puluhan fitur. Untuk 

transaksi internasional BNI Card dapat digunakan untuk Belanja di 

merchant card Mactercard dan transaksi di ATM berlogo Maestro & Cirrus 

diseluruh dunia.  

4. PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) adalah BUMN yang fokus kepada 

pembiayaan sektor ekspor dengan aktivitas utama melakukan pembiayaan 

dan jasa konsultasi kepada eksportir Indonesia untuk meningkatkan daya 

saing ekspor Indonesia di perdagangan internasional. Saat ini BEI telah 

menyalurkan pembiayaan resi gudang untuk komoditi timah, coklat, mete, 

rumput laut, batubara, furniture, dan karet.  

5. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) merupakan salah satu BUMN 

yang bergerak di bidang kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi 

kontrak berjangka dan derivatife sekaligus dalam kaitannya dengan Sistem 

Resi Gudang merupakan Pusat Registrasi atas seluruh Resi Gudang dan 

Derivatif Resi Gudang yang diterbitkan. BUMN ini juga merupakan 

otoritas pada industri berjangka dan derivatif yang bernaung di bawah 

Departemen Perdagangan. Di tahun 2006 lalu, BUMN memperoleh 

penghargaan sebagai BUMN terbaik untuk Jasa Pembiayaan dan 

Keuangan lainnya versi Majalah Investor.  

6. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah BUMN yang bergerak dibidang 

Jasa Logistik yang salah satu kegiatannya adalah pengelolaan gudang 

dimana dalam kegiatannya didukung oleh 400 unit gudang, baik milik 

maupun sewa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat ini 
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telah bekerjasama dengan beberapa bank untuk menerbitkan Resi Gudang 

dalam rangka pengelolalan agunan.  

7. PT Superintending Company of Indonesia (Persero) didirikan pada tahun 

1956, merupakan BUMN pertama di Indonesia yang bergerak di bidang 

jasa inspeksi, supervisi, pengkajian dan pengujian, yang saat ini memiliki 

48 kantor cabang dan perwakilan di Indonesia. Saat ini Sucofindo telah 

dipercaya oleh lebih dari 43 bank nasional dan internasional maupun 

trading house untuk bertindak sebagai Collateral Manager dalam rangka 

implementasi inventory / stock financing dan telah mengelola lebih dari 41 

jenis komoditas ekspor dan impor. Dengan pengalaman tersebut diatas, 

Sucofindo yakin dapat mendukung implementasi UU Sistem Resi Gudang, 

baik sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian maupun sebagai pengelola 

Gudang.(http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=4880&Itemid=65 18 Maret 2008). 

4. Perbedaan Sistem Pembiayaan retail berbasis Resi Gudang pada 

perbankan konvensional dan syariah di Indonesia 

Pembiayaan berbasis Resi gudang (warehouse receipt financing/ 

WRF) merupakan alternatif pembiayaan pada perbankan yang kini sedang 

dikembangkan Bank Syariah Mandiri (BSM). Skema pembiayaan berbasis 

Resi Gudang di Perbankan Konvensional selama ini belum begitu optimal. 

Sedangkan untuk Perbankan Syariah, BSM menjadi bank pertama yang 

mencoba mengembangkan konsep tersebut.  

Contohnya, pembiayaan syariah berbasis resi gudang pada pabrik 

gula. Misalnya, pemilik pabrik membutuhkan dana Rp 100 miliar untuk 

membeli bahan baku dari luar negeri. Si pengusaha bisa mengajukan 

pembiayaan kepada BSM senilai Rp 100 miliar. Jaminannya adalah bahan 

mentah yang dia beli tersebut. Penilai independen hanya menilai apakah 

pabrik benar-benar membeli bahan mentah itu. Laporan sepihak dari 

nasabah bagi bank tentu kurang meyakinkan.  
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Oleh karena itu, BSM bekerja sama dengan PT Sucofindo, badan 

usaha milik pemerintah yang bergerak dalam pergudangan dan penilaian 

komoditas, untuk menjadi penilai independen sekaligus penjamin. Dengan 

jaminan penilai independen Sucofindo, BSM akan membayarkan dulu 

harga bahan mentah yang dibeli pemilik pabrik seharga Rp 100 miliar. 

Tetapi, pemilik tidak bisa langsung mengeluarkan semua bahan mentah itu 

dari gudang. BSM akan menganalisis berapa kapasitas pabrik gula dan 

berapa kebutuhan bahan mentahnya. Misalnya, pabrik hanya 

membutuhkan bahan mentah senilai Rp20 miliar untuk berproduksi. Maka, 

pemilik boleh mengambil bahan mentah senilai Rp20 miliar itu dengan 

terlebih dulu menyerahkan dana dengan nilai yang sama kepada BSM. 

Tetapi dengan dana Rp20 miliar, pemilik pabrik boleh mengambil bahan 

mentah untuk produksi selanjutnya tanpa harus membayar. Dengan syarat, 

hasil produksinya dari bahan mentah awal sudah ada yang membeli. 

Dengan skema tersebut, pengusaha atau pemilik pabrik hanya perlu 

mengeluarkan dana Rp20 miliar untuk berproduksi senilai Rp 100 miliar. 

www.vibiznews.com/1new/articles.php?id=915&sub=article&bage=comm

odity-44k 11 September 2007 16.55 WIB. 

Pembiayaan Resi Gudang Konvensional dan Syariah hanya berbeda 

dari sisi akad. Untuk Resi Gudang Syariah, akad yang dipakai bisa berupa 

musyarakah (modal sebagian dari bank, sebagian nasabah), mudharabah 

(modal hanya dari bank), dan murabahah (prinsip jual beli, bank 

menetapkan margin). Sedang dalam cara konvensional, pemberian kredit 

diikuti dengan kewajiban membayar bunga. Jika nasabah dapat 

memanfaatkan Pembiayaan Resi Gudang Syariah ini secara optimal, 

mereka dapat mengakses pembiayaan modal kerja tidak terbatas 

menggunakan komoditas sebagai agunan. Dampaknya, proses produksi 

dapat terus berjalan yang pada ujungnya akan menggerakkan sektor riil 

secara nyata. Skema akad pembiayaan pada bank syariah disesuaikan 

dengan skema usaha nasabah (tailor made), dapat berupa: 
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1. Murabahah  

2. Mudharabah  

3. Musyarakah  

 

Gambar 3. Skema Pembiayaan Berbasis Resi Gudang pada Perbankan 

Syariah Indonesia 

Benefit/manfaat bagi nasabah yang diharapkan antara lain: 

a. Meningkatkan bankable, karena persediaan barang menjadi eligible 

security.  

b. Meningkatkan perputaran persediaan barang dan profitabilitas.  

c. Outsourcing control atas manajemen persediaan di lapangan.  

d. Meningkatkan modal kerja untuk ekspansi bisnis dan pengembangan 

usaha, meskipun kondisi fixed asset terbatas. 

Karakteristik Pembiayaan Resi Gudang :  

a. Pembiayaan untuk transaksi komersial (modal kerja).  

b. Pembiayaan untuk suatu komoditas/produk yang diperdagangkan 

secara luas (bersifat tradeable) dan komoditas tersebut merupakan 

jaminan utama.  
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c. Pembiayaan untuk menutup finance gap dari nasabah yang 

bertransaksi, dengan pencairan dana, tenor, dan 

cicilan/pembayarannya, disesuaikan dengan siklus pembelian-

produksi/penyimpanan-penjualan (cash-to-cash cycle). 

d. Pembiayaan dengan keberadaan Pengelola Agunan (Collateral 

Manager) yang independen dan credible. 

(http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task_detil&i

d=2905 pukul 11.05) 

5. Tantangan Penerapan Pembiayaan Retail Berbasis Resi Gudang Pada 

Perbankan di Indonesia Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2006 

tentang Sistem Resi Gudang 

Berdasarkan data dari http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-

harian/valas-komoditas/lid20266.html 19 Februari 2006, tantangan 

diterapkannya pembiayaan retail berbasis Resi Gudang pada perbankan di 

Indonesia setelah adanya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang 

Sistem Resi Gudang antara lain: 

a. Dalam sistem perbankan nasional, agunan berupa barang persediaan 

hanya dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan 

Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maksimal 70%, 

dengan catatan dilakukan penilaian dalam 12 bulan terakhir. Bank 

berpotensi mengalami penurunan tingkat kecukupan modal dan 

diharuskan menetapkan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP) yang lebih besar atas kredit dengan agunan barang persediaan, 

dibanding kredit dengan agunan aktiva tetap (fixed asset). Ini masalah 

pertama dan utama yang dihadapi perbankan dalam menerapkan Sistem 

Resi Gudang.  

Padahal, Sistem Resi Gudang dapat memacu penyaluran kredit, 

mendorong ekspor, dan menggairahkan dunia usaha nasional. Dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tiga tahun terakhir, kredit modal kerja bank umum tercatat rata-rata 53 

persen terhadap total kredit atau sekitar Rp 290 triliun per Desember 

2004. Sedangkan kredit dalam valuta asing Rp 27 triliun saja. Bila 

Sistem Resi Gudang lebih kondusif diterapkan, meningkatkan kredit 

modal kerja 20 persen.  

b. Pada kekuatan hukum instrumen Resi Gudang. Resi bukanlah bukti hak 

pemilikan barang, karena itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk 

akta pengikatan barang jaminan atas fasilitas kredit yang diterima.  

c. Adanya kendala dalam implementasi UU Sistem Resi Gudang yakni 

berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam UU ini 

disebutkan adanya sistem Repo, yakni petani biasa membeli kembali 

komoditasnya setelah dijual dua bulan sebelumnya. Jadi, jika 

dikenakan PPN saat membeli kembali, petani akan mengalami 

kerugian.  

d. Penerapan Sistem Resi Gudang dinilai belum maksimal dirasakan 

petani, karena masih tinggi biaya penyimpanan komoditas, asuransi, 

bunga bank dan sejumlah biaya lain yang mencapai 9 %. Berdasarkan 

perhitungan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia, perusahaan Negara 

yang berminat menjadi Pusat Registrasi Resi Gudang, setiap petani 

pemilik komoditas belum memperoleh manfaat ekonomis dari 

menyimpan produknya di gudang, jika komponen biaya tersebut dapat 

kian ditekan. 

Dalam enam bulan terakhir, berdasarkan data dari Dirut Kliring 

Berjangka Indonesia, kenaikan harga gabah hanya mencapai 150-200 per 

kg. Jika kondisi itu terus berlangsung, petani akan sulit mendapat manfaat 

Sistem Resi Gudang ini. Dengan kondisi seperti ini sulit bagi petani 

mengikutkan gabah dalam skema Resi Gudang, karena biayanya tidak 

seimbang. Petani akan memperoleh manfaaat Skema Resi Gudang jika 

volume gabah yang dapat disimpan petani paling sedikit 500 ton, dengan 
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asumsi kenaikan harga selama masa penyimpanan sekitar 3 bulan hingga 1 

tahun belum mencapai Rp 300/kg. 

Tetapi berdasarkan data dari Dirut PT. Pasar Komoditi Indonesia 

(Paskindo), kenaikan harga Rp 300/kg tersebut sulit dicapai, hal ini 

dipengaruhi penetapan harga yang dilakukan tidak melalui mekanisme 

pasar, melainkan dengan intervensi pemerintah. Selain itu dengan volume 

penyimpanan sekitar 500 ton, kondisi ini hanya akan diikuti oleh petani 

skala besar. 

Jika melihat biaya asuransi, hal ini dipengaruhi oleh permintaan 

sejumlah bank. Bank terkait untuk memberikan pembiayan melalui Sistem 

Resi Gudang itu dengan syarat adanya jaminan dari asuransi fidelity dan 

tidak cukup hanya bermodalkan asuransi kebakaran. Asuransi fidelity itu 

merupakan jaminan yang diberikan terhadap resiko kecurangan atau 

pencurian oleh pegawai gudang tempat komoditas itu disimpan. Biaya 

asuransi fidelity itu cenderung lebih mahal yaitu mencapai 2%-3% dari 

nilai nominal barang yang disimpan di gudang, sedangkan untuk asuransi 

kebakaran hanya 0,3%.  Selain itu petani akan dikenai biaya bunga bank 

sebesar 1%/bulan dari nilai nominal barang.  

Jadi kendalanya sekarang adalah bagaimana memperoleh tanggapan 

positif dari perbankan dan masyarakat, bahwa Resi Gudang itu akan 

memberikan manfaat ekonomis. Menyiasati tingginya biaya yang harus 

dibayar petani tersebut sebetulnya dapat diturunkan dengan melakukan 

pola kemitraan dalam hal pengelolaan gudang. Pengelola Gudang yang 

sudah berupengalaman seperti PT Bhanda Ghara Reksa diharapkan dapat 

bermitra dengan Pengelola Gudang dari KUD/kelompok tani di daerah 

setempat. Dengan demikian, biaya sewa gudang, Lembaga Penilai 

Kesesuaian, dan  asuransi dapat diturunkan. 

Saat ini, contohnya seperti PT. Paskindo telah bekerja sama dengan 

sejumlah BUMN untuk ikut dalam pembiayan Sistem Resi Gudang dalam 
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penyediaan pupuk, bibit dan biaya pengolahan lahan sebelum panen. 

Sementara itu, perusahaan asuransi yang sudah menyatakan komitmennya 

untuk mendukung prenerapan UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang antara lain Bumi Putera dan Jasindo.  

Dari keempat masalah utama di atas, tak dapat dihindari penerapan 

Sistem Resi Gudang di Indonesia membutuhkan prakondisi seputar 

kelembagaan dan infrastruktur pasar. Potensi Sistem Resi Gudang harus 

dimanfaatkan, lebih-lebih bagi sektor pertanian-agrobisnis yang menjadi 

andalan sumber daya kita dan paling banyak menawarkan lapangan kerja. 

Sementara bagi pelaku usaha, Sistem Resi Gudang membawa tantangan 

tersendiri dalam pengelolaan bisnis, utamanya untuk menghindari resiko 

kredit bagi pihak kreditor. Sistem Resi Gudang adalah pembiayaan barang 

persediaan yang dipersepsikan memiliki risiko tinggi di mata perbankan. 

Hanya kegiatan usaha yang memiliki reputasi baik yang dapat 

memperoleh fasilitas ini. Biasanya, bank (kreditor) akan mensyaratkan 

perjanjian berupa kewajiban pembayaran atas hasil penjualan atau jatuh 

tempo L/C melalui rekening di bank kreditor, dan langsung mendebet 

rekening debitor pada saat jatuh tempo Sistem Resi Gudang.  

Secara kelembagaan, sebenarnya kita memiliki infrastruktur yang 

memadai. Permasalahannya adalah bagaimana hubungan kelembagaan itu 

terbentuk secara optimal, efisien, dan berdaya guna tanpa harus 

melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Langkah 

pertama adalah menyamakan persepsi antar lembaga/stakeholder dan 

meletakkan struktur program aksi sesuai kompetensinya masing- masing. 

Paling tidak terdapat lima pelaku utama yang berperan dalam 

pengembangan Pembiayaan retail berbasis Resi Gudang, yakni 

underwriter, perbankan, collateral management service (CMS), penjamin, 

dan pasar keuangan. 
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Sistem Resi Gudang pada dasarnya merupakan pembiayaan struktur 

(structure financing) yang dapat mengamankan pembiayaan itu sendiri 

(bagi kepentingan kreditor) dan memberikan aksesabilitas bagi debitor 

atas pembiayaan secara bersama. Peran lembaga lainnya yaitu collateral 

manager yang di perkuat liability insurance dan juga fidelity akan 

memberikan nilai tambah bagi Sistem Resi Gudang sebagai struktur 

financing. Bursa berjangka komoditas dapat memfasilitasi transaksi 

karena tersedianya lembaga kliring dan penyelesaian, yakni Kliring 

Berjangka Indonesia (KBI). Dengan demikian, investor akan memperoleh 

jaminan penyelesaian atas transaksinya di bursa.  

Melihat manfaat dari pembiayaan Resi Gudang, maka sistem ini 

harus mendapat fasilitas serius dari pemerintah maupun Bank Indonesia 

(BI). Departemen Perdagangan hendaknya dapat menetapkan prioritas 

program dan sasaran yang hendak dicapai secara nasional. Misalnya, 

Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen program pengendalian 

stok bahan pangan, stabilisasi harga produk pertanian, dan akses 

permodalan bagi petani. Langkah ini memerlukan koordinasi lintas 

departemen, termasuk BI. Untuk itu harus dilandasi atas kesamaan 

persepsi bahwa pembiayaan resi gudang bukan dilihat semata sebagai 

produk pembiayaan-perbankan, namun memiliki arti strategis. Seperti di 

negara lain, pemerintah bahkan berperan sebagai penjamin pelunasan Resi 

Gudang bila debitor cidera janji atau kejadian force majeur. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 

merupakan payung hukum bagi penerapan Sistem Resi Gudang di 

Indonesia, sehingga diharapkan perlu adanya optimalisasi dalam 

mengimplementasikan Sistem Resi Gudang tersebut. Karena secara 

substansi sudah dapat merangkum peraturan tentang Sistem Resi 

Gudang, apalagi pada saat ini sudah dibuat Peraturan Pelaksanaannya 

yaitu Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang mengakui Resi Gudang sebagai surat 

berharga. 

  Resi Gudang yang diterapkan di Indonesia adalah Resi Gudang dengan 

skema Resi Gudang Bergaransi. Resi Gudang diterbitkan oleh pengelola 

gudang yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. 

Kegiatan dalam Sistem Resi Gudang ini meliputi aktivitas penerbitan, 

pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Pihak-

pihak yang terkait dalam Sistem Resi Gudang terdiri dari Badan 

Pengawas, Lembaga Penilai Kesesuaian, Pengelola Gudang dan Pusat 

Registrasi. Dalam kaitannya dengan Derivatif Resi Gudang, insitusi 

pendukung lainnya adalah Penerbit Derivatif Resi Gudang yang dapat 

terdiri dari Pedagang Berjangka, Bank dan Lembaga Keuangan 

NonBank. 

Dalam jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia dipegang oleh pemberi 

jaminan fidusia sedangkan dalam hak jaminan atas resi gudang, benda 

yang menjadi obyek jaminan dipegang oleh pihak ketiga (pengelola 
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gudang), sebagai pihak yang berhak menerbitkan resi gudang, dan 

melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang 

disimpan oleh pemilik barang.  

2. Resi Gudang merupakan instrumen surat berharga maka Resi Gudang 

ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, dipertukarkan, ataupun 

digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman, maupun dapat digunakan 

untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya 

kontrak serah (future contact). 

Pembiayaan resi gudang konvensional dan syariah hanya berbeda dari 

sisi akad. Untuk resi gudang syariah, akad yang dipakai bisa berupa 

musyarakah (modal sebagian dari bank, sebagian nasabah), mudharabah 

(modal hanya dari bank), dan murabahah (prinsip jual beli, bank 

menetapkan margin). Sedang dalam cara konvensional, pemberian 

kredit diikuti dengan kewajiban membayar bunga. 

 Masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam penerapan 

Sistem Resi Gudang di Indonesia antara lain menyangkut permasalahan 

pada perbankan, kekuatan hukum instrumen Resi Gudang, kendala 

implementasi UU Sistem Resi Gudang yang berkaitan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai dan penerapan Sistem Resi Gudang yang dinilai 

belum dinilai belum maksimal dirasakan petani, karena masih tinggi 

biaya penyimpanan komoditas, asuransi, bunga bank dan sejumlah 

biaya lain yang mencapai 9 %. 

B. Saran 

1. Pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan Sistem Resi Gudang 

seperti Perbankan, Pemerintah Daerah, Pengelola Gudang dan Petani 

harus menyamakan persepsi untuk keberhasilan sistem ini yaitu dimana 

pihak yang mencari keuntungan pribadi, namun terlebih dahulu 

memikirkan bagaimana menolong rakyat kecil serta petani. Serta 
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antarlembaga/stakeholder dan meletakkan struktur program aksi sesuai 

kompetensinya masing- masing. Paling tidak terdapat lima pelaku 

utama yang berperan dalam pengembangan WRF, yakni underwriter, 

perbankan, collateral management service (CMS), penjamin, dan pasar 

keuangan.  

2. Melihat manfaat dari pembiayaan resi gudang, maka sistem ini harus 

mendapat fasilitasi serius dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). 

Departemen Perdagangan hendaknya dapat menetapkan prioritas 

program dan sasaran yang hendak dicapai secara nasional. 

3. Pemerintah harus segera membentuk suatu lembaga jaminan baru, yaitu 

Hak Jaminan, mengingat lembaga-lembaga jaminan yang ada saat ini 

tidak cukup meng-cover kebutuhan hak jaminan atas Resi Gudang. 

4.  Perlu diatur mengenai kepemilikan bersama atas Resi Gudang, misalnya 

Resi Gudang yang diterbitkan atas dasar komoditi yang dimiliki oleh 

sekelompok petani dan pengaturan mengenai penggunaan resi gudang 

milik bersama sebagai jaminan kredit, misalnya dengan pembuatan 

surat kuasa menjaminkan oleh “sebagian” pemilik kepada pemilik yang 

lain. 
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