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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Pegadaian 

 Pegadaian berdiri pada tenggal 20 Agustus 1746 di Batavia (sekarang 

jakarta). Pada tanggal tersebut merupakan momentum tonggak awal bardirinya 

lembaga pegadaian di Indonesia. Pemerintah kolonial melalui Vereenigde 

Oostindische Compagnie (VOC) mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga 

keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. 

 Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih pemerintahan dan membubarkan 

Bank Van Leening. Sebagai gantinya, masyarakat diberikan keleluasan untuk 

mendirikan usaha pegadaian sepanjang mendapat lisesnsi dari pemerintahan 

Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun, dalam perkembangannya metode 

tersebut berdamapak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau 

lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa 

(Inggris). 

 Metode Liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian 

pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak tinggi 

kepada pemerintah. Metode ini masih tetap dipertahankan saat Belanda berkuasa 

kembali, namun dalam pratinya, metode ini membuka peluang penyelewengan 

dari pemegang hak dalam menjalankan bisnisnya. 
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 Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan keluar dengan menerapan cultur 

stelsel yang kajiannya mengusulkan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh 

pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih 

besar bagi masyarakat. Kemudian diterbitkanlah peraturan Staatsblad (Stbl) 

Nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian 

merupakan monopoli Pemerintah. 

Sebagai implementasi atas peraturan tersebut di dirikanlah lembaga 

Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. 

Momentum ituah yang menjadikan tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang 

tahun PT Pegadaian (Persero). 

 Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat 

Raya 162 sempat dijadikan sebagai tempat tawanan perang sehingga Kantor Pusat 

Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132 ketia Jepang 

mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Selama kekuasaan Jepang, tidak banyak 

perubahan yang terjadi, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi 

Jawatan Pegadaian atau dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku.Kala itu, 

pimpinan jawatan dipegang oleh Ohno-San yang berkebangsaan Jepang dengan 

wakilnya, M. Saubari, seorang warga pribumi. Kantor Jawatan Pegadaian 

kemudian sempat berpindah keluar Jakarta, yakni ke Karang Anyar, Kebumen, 

Jawa Tengah. Perpindahan tersebut dilakukan pada masa awal pemerintahan 

Republik Indonesia karena situasi perang yang kian memanas. Setelah itu, pad era 

Agresi Militer Belanda kedua, kantor Jawatan Pegadaian kembali mengalami 

perpindahan, yakni ke Magelang, Jawa Tengah. 
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 Pasca perang, Kantor Jawatan Pegadaian kembali berkantor pusat di 

Jakarta dan dikelola oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak dikelola oleh 

Pemerintah, Pegadaian telah mengalami sejumlah pergantian status, mulai dari 

Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961. Perubahan status kedua adalah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 yang menjadikan 

Pegadaian sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN). Kemudian dikeluarkan 

kembali Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan 

Peratursn Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 sebagai dasar hukum status 

Perusahaan Umum (PERUM) untuk Pegadaian. Status PERUM bertahan hingga 

tahun 2011. Pada 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan 

hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (PERSERO). 

2.2 Sejarah Pegadaian Syariah 

 Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 

dilaksanakan oleh Perum Pegdaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan 

atas perjanjian musyarakah dengan system bagi hasil antara perum Pegadaian 

dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank 

Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa 

dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian musyarakah ini, BMI 

yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk 

mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan 

prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan 
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operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbagan 

pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. 

  Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat 

Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati 

pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan  

051/BMI/PKS/XII/2002. Bank Syariah selain memback-up dana juga 

memfasilitasi ke Dewan Syriah yang mengawasi operasional apakah sesuai 

dengan prinsip syariah atau tidak.  

2.3 Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani 

 PT Pegadaian Syariah cabang ahmad yani kota pekanbaru ini berdiri pada 

berdiri pada tanggal 28 November 2008 yang berlokasi di JL. Ahmad Yani kota 

pekanbaru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah Perum 

Pegadaian Pekanbaru No. 402/OP1.18001/2008, tentang pembukaan kantor 

Cabang Perum Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani 

memiliki beberapa unit pegadaian syariah, diantaranya unit Dahlia, unit Rumbai, 

unit Harapan Raya, unit Gobah, unit Paus ujung, Unit Payung Sekaki. 

2.4 Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

a. Visi 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market 

leader dan mikro berbasis fiduasi selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat 

menengah kebawah. 
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b. 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 ragional 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. 

2.5 Struktur Organisasi 

 Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru 

adalah sebagai berikut :  

1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan cabang mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah 

ditetapkan. 

b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggrakan, 

mengendalikan operasioanal rahn, usaha, pembagian tugas, 

penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak 

dan palsu), mengawasi barnag jaminan, pengelolaan modal kerja, 

pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan 

prasarana. 
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c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. 

d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan. 

e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang 

Pegadaian Syariah dan UPS. 

2. Manager Operasional 

Manager operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : 

a. Merancang, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi 

kegiatan operasional usaha non rahn. 

b. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit. 

c. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, 

palsu). 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. 

e. Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai. 

3. Fungsional I dan II 

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut :  

a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk 

mengetahui mutu dan nilai barang serta kepemilikannya dalam 

rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang 

pinjaman. 

b. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan 

disimpan guna keamanan. 

c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengaawasi kegiatan 

administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
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untuk mendukung  kelancaran pelaksanaan operasional kantor 

cabang. 

d. Mengordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung 

administrasi dan pembayaran.  

e. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam 

rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan. 

4. Pengelola UPS 

Adapun tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan 

operasional UPS. 

b. Menangani barang jaminan barang bermasalah dan barang jaminan 

setelah jatuh tempo. 

c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang 

jaminan yang masuk. 

d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi 

kegiatan sarana dsn prasarana, keamanan, ketertiban, dan 

kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS. 

e. Melaksanakan penaksiran terhadap barnag jaminan untuk 

mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta 

menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan. 

f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan 

disimpan agar terjamin keamanannya. 
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2.5 Struktur Organisasi 

TABEL II.1 

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN SYARIAH 

CABANG PEKANBARU 
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PIMPINAN CABANG  
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FUNGSIONAL II FUNGSIONAL 1 

PENAKSIR KASIR PENYIMPAN ADMINISTRASI 

SECURITY OFFICE BOY  


