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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agararis, yang didukung secara geographis 

serta struktur tanah dan lokasi yang memungkinkan pertanian untuk 

berkembang. Hasil komoditi pertanian dan perdagangannya, sudah sejak 

dulu menjadi pilar yang strategis dan utama bagi perkembangan dan 

menunjang sektor perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah 

penduduk Indonesia yang juga melebihi 250 juta jiwa1, memaksa untuk 

diciptakannya perkembangan dan perencanaan startegis dari pemerintah 

dalam bidang pertanian, untuk dikembangkannya komoditi sebagai  

(a) sumber utama mata pencaharian dan (b) ketahanan pangan nasional 

dalam jumlah yang besar, untuk mendukung pemenuhan pangan nasional.    

Namun kurangnya peraturan dan/atau ketentuan mengenai 

pertanian, perdagangan komoditi (termasuk pengaturan mengenai harga dan 

distribusinya) di Indonesia serta lemahnya daya saing petani dan pelaku 

usaha pertanian lokal Indonesia, sudah menjadi issue permasalahan nasional 

yang sudah berlangsung lama dan berlekanjutan, dan belum dapat 

termaksimalkan sampai dengan saat ini.  

Petani, pelaku usaha lokal dalam bidang pertanian dan perdagangan 

komoditi selalu dihadapkan pada permasalahan klasik dalam mendapatkan 

 
1  Indonesia Investment, “Penduduk Indonesia”, diakses dari https://www.indonesia-

investments.com/id/budaya/penduduk/item67, pada tanggal 13 November 2019, 17:34 WIB.  

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
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modal awal untuk memulai bercocok tanam atau biaya bagi kelangsungan 

usaha pertaniannya, yang pada umumnya tejadi pada awal musim tanam. 

Akses yang dimiliki petani untuk mendapatkan modal dari perbankan 

dan/atau lembaga keuangan lainnya sangat sulit karena tidak dimilikinya 

jaminan sebagai syarat utama dari pemberian pembiayaan.  Kurangnya 

modal dalam memenuhi modal usaha pada masa awal tanah tersebut banyak 

menyebabkan petani dan/atau pengusaha menengah kecil lainnya yang 

bergerak dalam bidang pertanian mengandalakan pilihan lainnya yaitu 

meminjam uang kepada rentenier, sehingga hasil panen yang di dapatkan 

langsung digunakan untuk melinasi hutangnya. Issue klasik kedua adalah 

tidak stabilnya harga komoditi di pasaran pada saat musim panen, yang 

diikuti dengan para petani menjual hasil komoditinya dengan sangat murah.  

Di negara – negara yang mengutamakan pemasukan pertanian 

sebagai pilar pendukung perekonomian negaranya, menerapkan dan 

mengembakan Sistem Resi Gudang untuk menopang perekonomian2. 

Penerapan Sistem Resi Gudang ini memungkinkan hasil pertanian dapat di 

jaga dengan baik dengan sistem manajemen yang pasti ditopang fasilitas 

pergudangan yang dapat menjaga kualitas hasil komoditi. Dibawah ini 

adalah para pihak yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang pada umumnya3:  

   

 

 
2  Bank Indonesia, Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang, Jakarta: Bank 

Sentral Republik Indonesia 2017, hal. 9.  
3  Gambar bagan ini merupakan ringkasan oleh Penulis atas lembaga – lembaga yang terkait 

dengan Sistem Resi Gudang. 
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Melihat keadaan pertanian di Indonesia dan mempelajari juga 

perkembangan yang terjadi di negara lainnya yang juga merupakan negara 

agraris, maka dengan ini pemerintah pada tahun 2006 melalui Undang – 

Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana diubah 
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– Undang No. 9 Tahun 2006 (“UU Resi Gudang”)4, mencoba menjawab 

permasalahan yang diterangkan pada awal penulisan ini5. Kehadiran UU 

Resi Gudang bermaksud untuk menjawab tantangan dimaksud yakni berupa 

potensi pasar yang sangat melimpah dan mengejar pengaplikasian Sistem 

Resi Gudang yang sudah berhasil diterapkan dibeberapa negara lain, yang 

juga mengutamakan potensi komoditi pertanian, yaitu sebagai berikut6: 

a. untuk menegaskan bahwa Resi Gudang dapat digunakan sebagai salah 

satu jaminan yang dapat digunakan oleh petani untuk kelangsungan 

usaha; dan  

b. memberikan perlindungan yang pasti dan dijamin dengan perundang – 

undangan kepada pemberi kedit. Sistem Resi Gudang sangat dibutuhkan 

untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan 

inventori atau barang yang disimpan digudang. Proses penjaminan Resi 

Gudang akan dijelaskan di Bab II dan Bab IV Tesis ini.  

Jika dilihat dari sejarah perkembangan Sistem Resi Gudang di 

Indonesia, Sistem Resi Gudang bukanlah suatu hal yang baru, baik 

pemerintah dan atau masyarakat petani telah mencoba berbagai macam 

skema untuk melakukan sistem tata niaga hasil komoditi pertanian. Cara – 

cara yang berkembang di masyarakat terkait dengan hasil komoditi sebelum 

UU Resi Gudang pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. sistem tunda jual; 

 
4  Pembukaan, Undang-Undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.  
5  Lihat paragraf 3, Bab I penelitian ini.  
6  Bank Indonesia, loc.cit. hal. 9. 
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b. gadai gabah; dan  

c. sistem yang dikenal dengan perjanjian collateral management 

agreement, atau yang dikenal dengan CAMA, yang merupakan 

perjanjian untuk menjamin hutang dengan pemberian barang – barang 

komoditi sebagai jaminan.  

Di Indonesia, bentuk – bentuk perjanjian tersebut tidak dilarang, dan 

diakui, serta mengikat para pihak di dalamnya. Berdasarkan Buku III Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetbook (“KUHPerdata”) 

menganut sistem terbuka atau asas kebebasan, sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibyat 

secara sah, berlaku bagi undang – undang yang dibuatnya”7. Namun jenis 

– jenis alternatif perjanjian diatas, walaupun sah diakui sebagai perjanjian 

yang mengikat bagi bara pihaknya berdasarkan KUHPerdata tidak dianggap 

sebagai salah satu lembaga jaminan berdasarkan hukum perundang – 

undangan Indonesia, yang dapat memberikan kedudukan sebagai kreditur 

preferend serta memberikan kepastian eksekusi jaminan bagi para pemberi 

kredit dan/atau penerima jaminan atas barang komoditi tersebut.  

UU Resi Gudang mencoba menjawab keraguan yang di atas kepada 

pemberi kredit dan/atau penerima jaminan dan memungkinkan para pelaku 

usaha pertanian untuk memutuskan menunda jual hasil panennya dengan 

melakukan penyimpanan di gudang – gudang sebagai salah satu bentuk 

 
7  Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1996, hal. 79 – 80. 
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perlindungan, menunggu harga komoditi kembali stabil. Dengan 

menyimpan hasil panen di gudang, penyimpan mendapatan dokumen bukti 

kepemilikan barang yang disimpan di gudang (Resi Gudang) yang bisa 

dijadikan agunan untuk kredit kepada perbankan, lembaga keuangan non-

bank, ataupun investor melalui derivatif Resi Gudang. 

Konsep dasar pembiayaan atas Resi Gudang yang mulai 

dikembangkan pada tahun 2006 di Indonesia, terbilang sama pada 

umumnya di negara – negara yang mengutamakan pertanian sebagai salah 

satu pilar pemasukan utama bagi masyarakatnya, dan mengembangkan 

Sistem Resi Gudang untuk mendukung pembiayaan tersebut.   

Di Indonesia, penyimpanan komoditi dapat dilakukan secara publik 

yang disimpan di gudang umum dan secara privat di simpan di gudang milik 

swasta mandiri milik penyelenggara gudang. Penjelasan lebih lanjut 

mengenai Gudang umum (public warehouse), adalah gudang umum milik 

dan/atau dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang 

menerima penyimpanan komoditi pihak ketiga dan bertindak sebagai 

kustodian dengan biaya penyimpanan tertentu. Sedangkan untuk gudang 

privat (private warehouse) adalah gudang milik pengusaha swasta yang 

dapat bertindak sebagai gudang penyimpanan komoditi yang sudah 

mendapat persetujuan dari BAPEPTI untuk bertindak sebagai penerbit Resi 

Gudang. Untuk menjadi gudang komoditi dan/atau pengelola gudang, 

pengusaha swasta harus mengajukan perizinan kepada pemerintah terkait 

untuk menjalankan/bertindak sebagai pengelola gudang.  Pengelola gudang 

http://www.resigudang.com/
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bertanggung jawab sebagai (deposits bailee), yang menjaga dan/atau 

mengkontrol penyimpanan komoditi di dalam gudang tersebut, serta 

menerbitkan receipt Resi Gudang.  

Resi Gudang adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola 

Gudang, sebagai bukti kepemilikan atas barang – barang komoditi yang 

disimpan dalam gudang. Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola 

Gudang tersebut, yang dapat dijaminkan kepada pemberi kredit sebagai 

jaminan atas fasilitas yang diberikan kepada debitur. Resi Gudang yang 

diterbitkan memberikan jaminan baik kepada (a) petani sebagai pemilik 

komoditi maupun (b) pemberi kredit dan/atau penerima jaminan kepastian 

atas keadaan komiditi yang disimpan dalam gudang tersebut, dimana 

komoditi tersebut akan dijaga keadaannya sehingga tidak rusak dan dapat 

dijual kembali, sesuai jangka waktu kualitas komoditi tersebut.  

Resi Gudang ini menjadi produk derivatif (negotiable instrument) 

yang dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, ditukar, dan dijadikan 

jaminan untuk jaminan jangka pendek. Perbankan dan/atau Lembaga 

Pembiayaan, yang memberikan pembiayaan untuk Resi Gudang dan 

menerima Resi Gudang sebagai jaminan, akan dapat mendapatkan 

keuntungan dengan adanya Sistem resi Gudang ini, dimana mereka sebagai 

kreditur dan/atau penerima jaminan dapat atau dimungkinkan mendapatkan 

(a) tingkat likuiditas yang tinggi dan (b) harga penjualan/lelang yang lebih 

baik, karena dengan penerapan Sistem Resi Gudang tersebut bahan 

komoditi akan selalu mendapatkan harga pasar yang jelas/lebih tinggi  atas 
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komoditi tersebut dan mendapatkan kedudukan yang pasti untuk klaim atas 

barang komoditi tersebut, dibandingkan dengan kreditor lainnya (kreditor 

preferen), sebagaimana diakui dan diatur dalam UU Resi Gudang. Selain 

itu perbankan dan/atau lembaga pembiayaan juga mendapatkan proteksi 

yang pasti atas komoditi tersebut dengan diterapkannya (a) manajemen 

pengelolaan atas komoditi tersebut (good management practice) yang 

dilaksanakan oleh Pengelola Gudang yang memiliki izin dari pemerintah 

dan (b) pengawasan pengelolaan atas gudang dan komoditi tersebut yang 

dilakukan oleh badan pemerintah. Di Indonesia pengawasan dilakukan oleh 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”), yang 

berada dalam lingkup Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.    

Namun, walaupun dengan segala perlindungan dan kepastian yang 

diberikan pemerintah melalui BAPPEPTI dan UU Resi Gudang yang sudah 

13 (tiga belas) tahun berlaku sejak tanggal perundangannya sampai dengan 

saat ini, Penulis masih menemukan belum maksimalnya penggunaan 

lembaga jaminan Resi Gudang sebagai salah satu alternatif lembaga 

jaminan dalam pembiayaan dari perbankan/lembaga pembiayaan. 

Penerapan yang mengalami banyak kendala disebabkan karena minimnya 

pemahaman masyarakat atas lembaga jaminan Resi Gudang ini oleh 

masyarakat, para pelaku usaha komoditi pertanian, termasuk lembaga 

perbankan dan keuangan terhadap (a) pengertian Sistem Resi Gudang, (b) 

penggunaan dan/atau optimalisasi Resi Gudang sebagai jaminan atas kredit 

bagi lembaga perbankan dan Lembaga keuangan non-bank, (c) mekanisme 



 

 

9 

 

pendaftaran Resi Gudang, termasuk meknisme pendaftaran dan 

pembebanan jaminan atas Resi Gudang dan (d) manfaat yang didapat oleh 

pelaku usaha komoditi dalam Sistem Resi Gudang.  

Sejak berlakunya UU Resi Gudang, pemerintah dengan berbagai 

upaya sudah melakukan aksi tindak lanjut untuk meningkatkan pemanfaatan 

Sistem Resi Gudang, seperti bekerja sama dengan pemerintah daerah di 

Indonesia untuk mendirikan beberapa gudang – gudang komoditi layak 

Sistem Resi Gudang yang diharapkan dapat meningkatkan implementasi 

Sistem Resi Gudang secara komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan 

gudang Sistem Resi Gudang sehingga dapat mencapai tujuan sebagai 

berikut: 

a. menjaga stabilitas cadangan pangan;  

b. kontinuitas produksi komoditi pangan baik di tingkat daerah maupun 

nasional;  

c. ketahanan dan stabilitas harga pangan;  

d. membuat inflasi terkendali terutama di daerah; dan 

e. sebagai salah satu alternatif pembiayaan kredit, dimana Resi Gudang 

dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan di bank8.  

Bank sebagai lembaga penjaminan memiliki peran penting untuk 

menopang dan melakukan akselerasi pembangungan ekonomi nasional. 

Bank menjadi tempat untuk menyimpang uang dan lembaga penyaluran 

 
8  Bank Indonesia, op.cit, hal. 4. 
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fasilitas kredit dalam, untuk menunjang perkembangan pereknominan 

masyarakat sebagaimana diamksud dalam paragraph pertama, yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.    

Dalam setiap pemberian kredit, Bank dan/atau lembaga keuangan 

non-bank lainnya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang 

didapatkan dalam bentuk bunga beserta dengan adminstrasi kredit yang 

menjadi tanggung jawab nasabah sebagai balas jasa atas pemberian 

sejumlah kredit. Semakin tinggi pemerian kredit yang disalurkan oleh 

Bank/lembaga keuangan non-bank lainnya akan semakin tinggi proses 

akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun perlu diperhatikan 

bahwa pemberian kredit akan selalu diikuti oleh resiko adanya gagal bayar 

oleh nasabah berhutang tersebut, sehingga tidak baik bagi kesehatan bank 

jika memiliki angka kredit macet yang tinggi (non-performing loan) yang 

dapat menyebabkan Bank tersebut di likuidasi.  

Pentingnya manajemen perbankan dalam memberikan kredit, 

dengan menjaga faktor keamanan dalam menyalurkan kredit lembaga 

pembiayaan dan/atau Bank memerlukan jaminan yang pasti, untuk dapat 

memberikan/mengucurkan kredit bagi petani dan/atau pengusaha Usaha 

Menengah Kecil Mikro yang bergerak di bidang pertanian. Jaminan, 

merupakan jawaban yang menjanjikan adanya konstruksi yuridis yang 

memungkinkan adanya pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan 
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benda tertentu sebagai alas pelunasan hutang9. Bank akan melakukan 

analisis kelayakan dalam pemberian kredit tersebut, dan menerapkan prinsip 

kehati – hatian dan Know Your Customer (KYC) dalam pelaksanaannya. 

Persyaratan akan adanya jaminan bagi pihak Bank dan/atau lembaga 

keuangan merupakan fungsi sebagai alat penyelamat kredit apabila nasabah 

mengalami gagal bayar dalam jangka waktu pemberian kredit tersebut dan 

menjadi gagal bayar.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang – undang No. 1 tahun 1992, 

sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan (“UU Perbankan”), kredit diartikan sebagai 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 definisi kredit tersebut, 

perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam 

antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang 

mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.  

Merupakan keharusan bagi Bank dan/atau lembaga keuangan non-

bank lainnya untuk jeli melihat dan menilai aset-aset atau harta yang 

dijaminkan oleh calon debitur. Selain itu, Bank dan/atau lembaga keuangan 

 
9  H. Salim, SH., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004, hal. 5.  
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non-bank lainnya juga harus mengetahui bagaimana mencegah dan/atau 

menyelesaikan kredit bermasalah, cara penyelesaian sengketa perjanjian 

kredit melalui kepailitan, eksekusi jaminan, maupun restrukturisasi kredit.  

Dalam implementasinya di Indonesia, hukum jaminan sendiri 

memiliki banyak aspek penting yang patut dipelajari dan diperhatikan 

secara seksama terutama dalam aspek teknis, belum lagi dibahas klausula 

penting di dalam suatu Perjanjian Kredit yang mana membutuhkan 

pengetahuan lebih agar terhindar dari permasalahan. 

Salah satu bentuk jaminan yang yang dapat digunakan dan diterima 

oleh Bank dan/atau lembaga pembiayaan adalah Resi Gudang. Pada tahun 

2016, Bank Indonesia, melalui penelitiannya terkait dengan Sistem Resi 

Gudang, menyatakan stabilitas makroekonomi, merupakan fokus negara 

Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Dimana tingginya nilai inflasi di 

Indonesia bersumber dari inflasi volatile foods, yang memberikan dampak 

impact yang besar terhadap inflasi nasional, dan Sistem Resi Gudang, adalah 

salah satu jawaban yang tepat untuk menjawab dan menahan kencangnya laju 

inflasi tersebut10.   

Untuk memahami lebih lanjut isi penulisan ini, perlu diketahui 

perbedaan antara apa yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang dan 

Jaminan atas Resi Gudang. Sistem Resi Gudang adalah penerapan 

penyimpanan pangan dan/atau komoditi untuk menjaga stok komoditi pangan 

di Indonesia, yang akan menjaga kestabilan pengadaan dan harga pangan di 

 
10  Bank Indonesia, op.cit., hal. 8. 
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Indonesia. Sedangkan jaminan atas Resi Gudang adalah dokumen bukti 

kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh 

Pengelola Gudang. Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili 

barang yang disimpan di Gudang. 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.11 

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut (sebagaimana dijelaskan 

dalam perumasan masalah di bawah ini), mengapa dengan kepastian yang 

diberikan oleh pemerintah dan UU Resi Gudang, jaminan atas Resi Gudang 

belum menjadi pilihan utama dalam pemberian kredit. Resi Gudang 

merupakan salah satu instrumen penting dan efektif sebagai surat berharga 

dalam yang dapat dijadikan jaminan dalam sistem pembiayaan 

perdagangan12. Sistem Resi Gudang dapat menjawab dan memfasilitasi 

pemberian kredit dengan jaminan adalah komoditi inventori atau barang - 

barang yang disimpan di gudang. Sesuai juga dengan hasil penelitian Bank 

Indonesia13, Sistem Resi Gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan 

harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan 

 
11  Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang. 
12  Hendra Setiawan Boen, “Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga”, diakses dari 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-

berharga/, pada tanggal 10 September 2019.  
13  Bank Indonesia op.cit., hal. 9. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga/
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sepanjang tahun. Di samping itu, Sistem Resi Gudang dapat digunakan oleh 

Pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional14. 

Dalam penarapannya di beberapa negara yang menjadikan pertanian 

sebagai salah satu pilat ketahanan ekonominya15, Sistem Resi Gudang telah 

mampu meningkatkan efisensi sektor agrobisnis. Hal ini karena pihak – pihak 

yang sebagaimana dijelaskan diatas (termasuk produsen, pelaku usaha dagang 

dan konsumen), dapat menjaga kualitas bahan mentah, sekaligus mengubah 

status persedian barang mentah menjadi bahan setengah jadi, yang mempunyai 

nilai jual yang tinggi dan diperjualbelikan secara luas. Dengan demikian 

hubungan perbankan dengan Sistem Resi Gudang menjadi sangat erat dan akan 

menjadi kunci utama menyelesaian faktor permasalahan agrobisnis, terutama 

di Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas mengenai 

permasalahan yang timbul dalam ketidakpastian hukum dalam pemberian Resi 

Gudang sebagai jaminan atas pembiayaan kerja para pelaku usaha komoditi di 

Indonesia, dan mengingat pentingnya jaminan berupa Resi Gudang bagi pihak 

Bank dan/atau lembaga pembiayaan serta para petani dan pengusaha kecil 

dalam bidang pertanian, terutama dalam proses pemberian kredit dalam 

melakukan pengembangan usahanya, maka sudah seharusnya pihak Bank 

melakukan tinjauan dan analisis yang menyeluruh terhadap pemberian kredit 

 
14  Yurichty Poppy Suhantri, “Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang – 

Undang No. 9 tahun 2006 jo. Undang – Undang No. 9 tahun 2011”, Jakarta: Lex et Societatis, 

Vol. V/No. 6/Ags/2017), hal. 2.  
15  Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan penelitian atas penggunaan Resi Gudang 

sebagai jaminan dan sistem resi gudang yang berlaku di India. 
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dengan jaminan Resi Gudang. Penulis menganggap perlu untuk melakukan 

penelitian terkait dengan penerapan Resi Gudang sebagai salah satu jaminan 

yang pasti bagi perbankan dalam memberikan kredit dan menuliskannya dalam 

Tesis ini, yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Resi Gudang Sebagai 

Salah Satu Instrumen Penjaminan Dalam Memperoleh Kredit Dari Salah 

Satu Bank Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Cianjur”. Pada awal 

penulisan Tesis ini akan dibahas bagaimana dasar dan latar belakang  

munculnya Sistem Resi Gudang dan jaminan atas Resi Gudang ini, dan 

bagaimana perkembangannya berdasarkan hukum Indonesia, dan akan 

dilanjutkan dengan pembahasan berbagai faktor yang mempengaruhi 

penggunaan Sistem Resi Gudang bagi pelaku usaha didalamnya. Pada bagian 

akhir akan dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksaan jaminan 

Resi Gudang sebagai jaminan dalam pemberian kredit serta sejauh mana 

efektifitas pelaksanaannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berpedoman pada latar belakang masalah di atas, Penulis merumuskan 

beberapa permasalahan berikut ini: 

1.2.1 Implementasi dan penggunaan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu 

instrument jaminan bagi perbankan dan/atau lembaga pembiayaan di 

Indonesia.  

1.2.2 Apakah Kendala – Kendala utama dari Penerapan Resi Gudang   
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1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1.3.1 Tujuan  

Untuk menganalisis permasalah – permasalahan terkait Sistem Resi 

Gudang dan Resi Gudang sebagai jaminan atas pelunasan hutang 

sebagai berikut:  

1.3.1.1 Melakukan penelitan analitikal untuk mengetahui 

implementasi Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang 

sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan pembiayaan, 

termasuk analisis peran dan komitmen dari perbankan 

dan/atau lembaga pembiayaan untuk menerima dan 

menerapkan Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang sebagai 

salah satu jaminan pembiayaan dalam skala/jumlah yang 

besar, termasuk cara (a) memaksimalkan penerapan Sistem 

Resi Gudang di Masyarakat dan  (b) mengetahui prosedur 

eksekusi jaminan atas Resi Gudang.  

1.3.1.2 Menganalisis kendala yang dihadapi oleh perbankan 

dan/atau lembaga pembiayaan dalam (i) menerima Resi 

Gudang sebagai jaminan serta (b) eksekusi jaminan Resi 

Gudang pada saat terjadinya cidera janji berdasarkan 

perjanjian pokok. 

1.3.2 Manfaat 
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1.3.2.1 Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan bagi para notaris dan akademisi di bidang hukum 

penjaminan serta perbankan khususnya mengenai adanya 

lembaga jaminan resi gudang sebagai salah satu bentuk 

jaminan bagi perbankan, yang diakui berdasarkan hukum 

perudang – undangan Indonesia dan dapat dieksekusi 

sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur. Pada 

umumnya notaris di wilayah Jakarta tidak/belum pernah 

membantu menganani pemberian kredit yang diikat dengan 

jaminan Resi Gudang.   

1.3.2.2 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi: 

1.3.2.2.1 Pelaku Usaha (kreditur dan debitur), termasuk 

petani, kelompok tani (dikenal dengan nama 

poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), 

koperasi, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, 

pengelola gudang Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (Bappebti), Pemerintah 

Daerah, perbankan, lembaga pembiayaan dan 

Bank Indonesia, untuk dijadikan sebagai 

tambahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

adanya lembaga Resi Gudang sebagai salah satu 

bentuk instrument yang memberikan kepastian 

dan perlindungan bagi bagi para pelaku usaha. 
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1.3.2.2.2 Pemerintah (lembaga pembuat peraturan 

perundang-undangan, dan lembaga registrasi 

komoditi). Diharapkan pemerintah 

mengakomodir adanya kendala – kendala dalam 

sistem resi gudang sebagai salah satu bentuk 

lembaga jaminan, termasuk memaksimalkan 

penerapannya dalam kegiatan pertanian, 

termasuk perdagangan dan distribusi komoditi. 

1.3.2.2.3 Negara diharapkan berperan, melalui keputusan 

dan/atau kebijaksaannya yang diambil dan/atau 

diterapkan oleh lembaga negara terkait (seperti 

Kementrian Perdagangan dan Bank Indonesia), 

dengan diterapannya sistem Resi Gudang secara 

maksimal, melalui efektivitas kebijakan 

pemeritah dan optimalisasi implementasi Sistem 

Resi Gudang di Indonesia dapat terciptanya 

stabilitas harga barang komiditi yang akan 

berdampak positif pada stabilitas inflasi negara 

Indonesia. 

1.3.2.2.4 Penulis, memperoleh gambaran secara jelas 

bagaimana praktik penjaminan Sistem Resi 

Gudang sesuai dengan Undang – Undang dan 

Peraturan yang berlaku tentang Sistem Resi 
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Gudang dan implementasinya bagi penulis 

sebagai calon Notaris. 

 

1.4  Sistematika Penulisan  

 Penulisan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Resi Gudang 

Sebagai Salah Satu Instrumen Penjaminan Dalam Memperoleh Kredit 

Dari Salah Satu Bank Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Cianjur” ini 

akan disusun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I, Penulis akan membahas mengenai latar 

belakang permasalahan terkait dengan Resi Gudang, 

sehingga perlunya analisis, tujuan dan hasil analisis, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II, Penulis akan membahas mengenai tinjauan 

kepustakaan yang menjadi landasan teori yang terkait 

dengan perjanjian kredit, perjanjian jaminan serta Resi 

Gudang, yang akan menjadi landasan pemikiran dan analisis 

atas rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam 

Bab IV penulisan ini. Bab II juga menjelaskan definisi Resi 

Gudang, landasan hukum Sistem Resi Gudang, 
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Kelembagaan Resi Gudang, dan penelitian sebelumnya 

yang relevan.    

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III, Penulis akan memaparkan metode penelitian 

yang digunakan untuk melakukan penulisan tesis ini, 

kerangka berfikir dan menguraikan data – data yang 

digunakan, serta metodologi analisis yang digunakan dalam 

pemenuhan penulisan tesis ini.  

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab IV, merupakan inti dari penulisan tesis ini, yang berisi 

analisa atas pertanyaan dan perumusan masalah yang 

dipaparkan dalam Bab I dan menggunakan dasar – dasar 

tinjuan pustaka yang dijelaskan dalam BAB II tesis ini. 

Menguraikan gambaran implementasi Sistem Resi Gudang 

dan penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan, 

pertimbangan bank dalam mengambil resi gudang sebagai 

jaminan, serta gambaran efektifitas implementasi Sistem 

Resi Gudang.  

 BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Dalam Bab V ini, akan menjadi bab penutup yang berisi 

kesimpulan - kesimpulan dan saran - saran dari penulis 

kepada pihak – pihak terkait serta notaris yang menjalankan 

usaha terkait pertanian, serta pemerintah demi 
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meningkatkan penggunaan Resi Gudang sebagai bentuk 

jaminan yang diakui undang – undang.   

 

 

 


