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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT Pegadaian (Persero) 

Sejarah Pegadaian
67

 dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda 

(VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan 

kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada 

tanggal 20 Agustus 1746. 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda 

(1811), Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan 

untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di 

daerah setempat. Metode ini dikenal dengan liecentie stelsel. Dalam 

perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi 

kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir 

atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang 

kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. Sehingga akhirnya metode 

liecentie stelsel diubah menjadi metode pacth stelsel, yaitu pendirian Pegadaian 

diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada 

pemerintah. 

Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode pacth stelsel tetap 

dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak 

ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. 

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut 

dengan cultuur stelsel, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh 

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar 

bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda 

mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur 

bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 
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1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya 

setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. 

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian 

yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan 

Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak 

banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi 

kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian 

dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan Jawatan Pegadaian 

dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang 

pribumi yang bernama M. Saubari. 

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan 

Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang 

kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan 

Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan 

Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali 

dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu 

sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan 

PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan 

PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, 

bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

 

B. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) 

Visi 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi 

market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk 

masyarakat menengah kebawah. 
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Misi 

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri 

menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 

3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka 

optimalisasi sumber daya perusahaan. 

 

C. Budaya PT Pegadaian (Persero) 

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan yang telah ada, 

maka ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, 

dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang 

terdiri dari
68

 :  

1. Inovatif : 

a. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif 

b. Berorientasi pada solusi bisnis 

2. Nilai Moral Tinggi : 

a. Taat beribadah 

b. Jujur dan berpikir positif 

3. Terampil : 

a. Kompeten di bidang tugasnya 

b. Selalu mengembangkan diri 

4. Adi Layanan : 

a. Peka dan cepat tanggap 

b. Empatik, santun, dan ramah 
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5. Nuansa Citra : 

a. Bangga sebagai insan Pegadaian 

b. Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan 

 

D. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru 

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas tanggung 

jawab dan wewenang secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan 

antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru terdapat 53 orang 

karyawan yang bekerja. Dan adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Kanwil II 

Pekanbaru 
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Tabel 4.1 Nama Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Kanwil II 

Pekanbaru 
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E. Job Descriptions 

PT Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru dipimpin oleh seorang 

pemimpin yang disebut Pemimpin Wilayah.
69

 

a) Pemimpin Wilayah 

Adapun fungsi dan tugas Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) 

Kanwil  II Pekanbaru adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor wilayah agar pelaksanaan 

operasional dan kegiatan perusahaan di daerah berjalan dengan lancar dan 

terpadu. 

2. Mengkoordinasikan pengurusan, pengelola dan pengawasan kegiatan 

operasional perusahaan di wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku dalam 

rangka meningkatkan dan mengamankan omset perusahaan.  

3. Mengkoordinasikan pengurusan keuangan dan pembukuan kegiatan 

operasional perusahaan di wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka tertib administrasi di daerah 

4. Mengkoordinasikan pengurusan pengangkatan kenaikan pangkat, mutasi, 

promosi, pemberitahuan, pensiunan, izin cuti dan perjalanan dinas serta 

penggajian berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka memotivasi 

pegawai untuk meningkatkan produktifitas kerja 

5. Mengkoordinasikan pengurusan pemeliharaan asset perusahaan di cabang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan asset 

perusahaan. 

6. Mewakili kepentingan perusahaan di wilayah baik kedalam maupun keluar 

perusahaan sesuai dengan kewenangan dalam rangka meningkatkan 

pelayanan dan citra serta hubungan perusahaan dengan pihak lain.  

7. Mengkoordinasikan tugas pekerjaan bawahan di lingkungan kantor wilayah 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan terarah 

8. Membimbing bawahan pada kantor wilayah dalam rangka pembinaan 

bawahan 
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9. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kantor wilayah 

sebagai bahan pertimbangan penyusunan program kerja tahun berikut.  

 

b) Humas 

Adapun tugas bagian humas yaitu pertama berfungsi membantu Pemimpin 

Wilayah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengawasi kegiatan Perusahaan, kehumasan dan protokol di Kantor Wilayah, 

Area dan Kantor Cabang. Kedua, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan 

kebijakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ketiga berfungsi 

sebagai pelaksanaan  surat menyurat mengenai kegiatan yang berhubungan 

dengan pihak luar seperti MoU, izin penelitian, izin PKL, serta proposal kegiatan. 

 

c) Manajer OHC 

Adapun tugas dari manajer OHC adalah :  

1. Memproses pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, 

pemberhentian, hukum disiplin, penggajian, dan perjalanan dinas 

kesejahteraan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka 

meningkatkan kelancaran tugas dan penghargaan terhadap prestasi pegawai, 

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu 

karyawan yang dibawahinya. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya manajer OHC dibantu oleh :  

a. Asisten Manajer APSDM  

Bertugas menyiapkan dan memproses pengangkatan pegawai, kepangkatan 

dan kenaikan gaji berkala yang ada di Kantor Wilayah dan Cabang.  

 

b. Asisten Manajer Pelatihan 

Bertugas menyiapkan dan memproses usul mutasi, promosi, pemindahan, 

pemberhentian dan pensiunan pegawai di kantor Wilayah dan Cabang 
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c. Asisten Manajer Kesra & HI  

Bertugas menyiapkan dan memproses pembayaran gaji dan tunjangan serta 

kesejahteraan pegawai di Kantor Wilayah dan Cabang. 

 

d) Pemimpin Cabang 

Cabang dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Direksi yang 

bertanggung jawab Kepala Direksi melalui Kepala Kantor Cabang. Adapun tugas-

tugas cabang adalah melakukan usaha perusahaan yang berlangsung berhubungan 

dengan masyarakat (nasabah) dalam rangka pemberian kredit gadai atau usaha 

lain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh 

Kepala Kantor Wilayah. 

 

F. Produk 

PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru memiliki dan menawarkan 

19 produk layanan jasa kepada para nasabahnya, beberapa diantara produk yang 

sering digunkan nasabah di cabang-cabang PT Pegadaian (Persero) Kanwil II 

Pekanbaru adalah sebagai berikut
70

: 

1. KCA (Kredit Cepat Aman) 

KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang di berikan kepada semua 

golongan nasabah. baik untuk kebutuhan komsumtif maupun kebutuhan produktif. 

2. KRASIDA (Kredit Agunan Sistem Gadai) 

Krasida adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan 

sistem gadai. 

3. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) 

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha 

mikro kecil dan menegah (UMKM) unktuk pengembangan usaha dengan sistem 

fidusia. 
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4. TEP (Tabungan Emas Pegadaian) 

TEP adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan 

dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk berinvestasi. 

5. Pegadaian Amanah 

Pegadaian amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah dari 

pegadaianmelayani anda karyawan swasta atau pegawai negri untuk memiliki 

motor atau mobil idaman. 

6. Pegadaian Logam Mulia 

Pegadaian logam mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka aktu yang 

flexibel. 

7. Arrum 

Arrum memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha 

dengan jaminan BPKB dan emas. 

8. MPO (Multi Payment Online) 

MPO adalah pelayanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, 

pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebgainya secara 

online. 

9. Safety Box Penyimpanan 

Safety box adalah layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang 

berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan 

bermotor ketika masyarakat ingin mengamankan barang berharga tersebut saat 

akan keluar kota atau luar negeri, melaksanakan ibadah haji, dan kepentingan 

lainnya. 

 


