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BAB   IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

4.1 Sejarah Pegadaian 

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Penjajahan Belanda 

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

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

20 Agustus 1746. Pada saat inggris mengambil alih Pemerintahan (1811-1816) 

Bank Ven Leening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi 

keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari 

Pernerintah Daerah Setempat. 

Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatblad (Stbl) No. 131 

tanggal  12  Maret 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa 

Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun 

Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan 

beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 

Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan 

(PERJAN) dan berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan 

PP.No.103/2000 berubah menjadi PERUM. PERUM Pegadaian akhirnya berubah 

manjadi PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2000 tentang PERUM Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum 

perusahaan PERUM menjadi PT (Perseroan Terbatas). Pasal 29 Peraturan 

Pemerintah nomor 43 tahun 2005 tentang penggabungan, peleburan, 
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pengambilalihan dan perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, 

perubahan bentuk badan hukum yang ditetapkan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 

Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.. 

Manfaatnya makin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. 

Kantor pusat PT. Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor 

Daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru adalah bentuk dari 

pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan konsumen 

Muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan 

syariah karena saat itu Pegadaian Cabang Syariah Pekanbaru hanya ada satu 

cabang yaitu di Pandau Permai. Selanjutnya juga telah dibuka kantor cabang 

Pegadaian Syariah yang berdomisili di Harapan Raya, sehingga keseluruhan 

kantor cabang syariah di Pekanbaru terdapat tiga kantor cabang Pegadaian 

Syariah. 

 

4.2  Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas 

Pekanbaru 

 

Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin 

cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah. PT. 

Pegadaian Kantor Cabang Syariah sebagai Kantor Cabang PT. Pegadaian  yang 

berkelas III, struktur organisasinya seperti pada gambar dibawah ini:   
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah  

Cabang Subrantas Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru 

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pekanbaru yang berlokasi di Jalan 

Subrantas Pekanbaru ini termasuk dalam klasifikasi Kantor Cabang Kelas III. 

PIMPINAN 

CABANG 

MANAJER  

OPERASIONAL 

FUNGSIONAL I FUNGSIONAL II 

Penaksir Kasir Administrasi Penyimpan 

PENGELOLA UPCS 

Kasir 
Administrasi 
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Seperti halnya kantor cabang lain, kantor Cabang\ PT. Pegadaian Syariah Cabang 

Subrantas Pekanbaru ini memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam 

Peraturan Direksi PT. Pegadaian No.2287/SDM.200322/2009 tanggal 23 Januari  

2009 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja PT. Pegadaian. Begitu juga tugas-

tugas yang dilaksanakan oleh para pegawai yang akan disebutkan berikut yaitu 

uraian jabatan Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian. 

a. Pemimpin Cabang 

Fungsi Pimpinan Cabang adalah Merencanakan, mengorganisasikan, 

menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan 

keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang 

(UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai 

tugas: 

1. Menyusun rencana kerja berta anggaran Kantor Cabang dan UPC 

berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. 

2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan 

mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain. 

3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-

dalikan operasional UPC. 

4. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-

dalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah. 

5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-

dalikan pengelolaan modal kerja. 

6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-
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dalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan 

operasional kantor cabang. 

7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-

dalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan 

ketertiban kantor cabang dan UPC. 

8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengen-

dalikan pemasaran dan pelayanan konsumen. 

9. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar 

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan. 

b. Manajer Operasional 

Fungsi Manajer Operasional adalah Merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan 

kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta 

pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor 

cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional 

mempunyai tugas: 

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi 

kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain. 

2. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan 

barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta 

asuransi kredit. 

3. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap 

barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survei secara berkala dan 

terprogram. 

4. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, 
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keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan 

kegiatan operasional kantor cabang. 

5. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pencrimaan dan 

pembayaran serta pengelolaan modal kerja. 

c. Pengelola UPC 

Fungsi Pengelola UPC adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan 

mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, 

ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas: 

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional UPC. 

2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh 

tempo. 

3. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang 

jaminan yang masuk. 

4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, 

keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta 

pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC). 

d. Penaksir 

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan 

untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar 

serta citra baik perusahaan. 
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Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 

mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka 

menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman. 

2. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, 

untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang 

yang akan dilelang. 

3. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar 

terjamin keamanannya. 

e. Penyimpanan 

Fungsi Penyimpanan adalah Mengurus gudang barang jaminan emas dan 

dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan 

serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang 

jaminan dan dokumen kredit. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penyimpan mempunyai tugas: 

1. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan 

barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang 

jaminan untuk serah terima jabatan. 

2. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer atau pimpinan 

cabang. 

3. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan 

pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain. 
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4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan 

dalam keadaan baik dan aman. 

5. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

6. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung 

jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

7. Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain. 

f. Pemegang Gudang 

Fungsi Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, 

pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang 

kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan 

keamanan serta keutuhan barang jaminan. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai 

tugas: 

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang 

penyimpanan barang jaminan selain barang kantong. 

2. Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau 

pemimpin cabang. 

3. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan 

bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan 

mengatur penyimpanannya. 
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4. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan 

baik dan aman. 

5. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan 

penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain. 

6. Melakukan pencatatan dan pengadminisamian mutasi (penambahan/ 

pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya. 

7. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung 

jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

g. Kasir 

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang. 

3. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor 

cabang dan UPC. 

h. Petugas Fungsional Usaha Lain 

Fungsi Petugas Fungsional Usaha Lain adalah Merencanakan, 
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mengkoordinasikan  dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang 

berada dii kantor cabang. 

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, petugas fungsional usaha lain 

mempunyai tugas: 

1. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha lain yang ada di kantor 

cabang. 

2. Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor 

cabang. 

3. Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha lain yang 

ada di kantor cabang. 

4. Menyusun dan menyajikan data statistik usaha lain dalam bentuk 

laporan. 

i. Petugas Layanan Konsumen 

Fungsi Petugas Layanan Konsumen adalah Memberikan informasi dan 

saran kepada nasabah yang merasa tidak puas terhadap segala kegiatan 

operasional kantor cabang. 

 

4.4   Produk unit 

Adapun produk unit yang ada di Pegadaian adalah : 

1. Gadai Syariah (Ar-Rohn) 

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip--

prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar 

kredit yang diberikan sama dengan gadai konvensional/KCA, namun 

berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menetapkan 
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biaya administrasi dibayar dimuka, yaitu saat akad baru/akad perpanjangan 

serendah-rendahnya Rp. 1.000.- dan setinggi-tingginya Rp. 60.000, untuk 

jumlah pinjaman maksimum Rp. 200.000.000,- tarif ijaroh dikenakan 

sebesar Rp. 85 persepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan 

Rp. 10.000,- dari taksiran barang jaminan yang dititipkan. 

Rumus biaya Ijarah per sepuluh hari: Tarifx 
10.000 Rp.

Barang Nilai
 

2. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) 

Mulia adalah fasilitas kepemilikan logam mulia emas batangan dari 

pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau angsuran dengan 

proses cepat serta jangka waktu yang fleksibel. 

3. Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) 

Melayani sistem pinjaman dengan sistem Syariah bagi para 

pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan 

sistem pengembalian secara angsuran. Menggunakan jaminan BPKB 

mobil/motor. 

 

4.5 Sumber Dana Pegadaian 

Pegadaian sebagai Lembaga Non Bank tidak diperkenankan 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan. Untuk memenuhi 

kebutuhan dananya, Pegadaian memiliki sumber dana dari modal sendiri. 

a.  Adapun rahn (gadai syariah) barang-barang yang dapat diterima 

sebagai barang jaminan adalah sebagai berikut: 
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1. Perhiasan: Emas, Berlian 

2. Barang Elektronik: Laptop, Komputer dan sebagainya 

3. Kendaraan: Sepeda Motor dan Mobil. 

b. Penggolongan semua Barang Jaminan di PT. Pegadaian berdasarkan 

pada pembagian level sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penggolongan Barang Jaminan 

Golongan Uang Pinjaman 

A 

B 

C 

D 

Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000 

Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000 

Rp. 501.000 s/d Rp. 20.000.000 

Diatas Rp. 20.000.000 

Sumber: Ketentuan PT. Pegadaian  

Keterangan Tabel: 

a. Apabila  nasabah meminjam uang diatas 20.000 s/d 150.000 termasuk 

dalam golongan A 

b. Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000 termasuk 

dalam golongan B 

c. Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 termasuk 

dalam golongan C  

d. Apabila nasabah meminjam uang diatas  20.000.000 termasuk dalam 

golongan D 

Menentukan uang pinjaman ditentukan berdasarkan nilai taksiran. 

Nilai taksiran ditentukan dari harga pasar yang berlaku, adapun nilai taksiran 

yang berlaku di PT. Pegadaian adalah: 
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Tabel 4.2 Pcrsentase Nilai Taksiran 

Golongan Nilai Taksiran 

A 

B 

C 

D 

95% 

92% 

91% 

93% 

Sumber: Ketentuan PT. Pegadaian  

Keterangan Tabel: 

1. Apabila  nasabah meminjam uang diatas 20.0000 s/d 150.000 termasuk 

dalam golongan A taksiran 95% 

2. Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000 termasuk 

dalam golongan B taksiran 92% 

3. Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 

termasuk dalam golongan C taksiran 91% 

4. Apabila nasabah meminjam uang diatas  20.000.000 termasuk dalam 

golongan D taksiran 93% 

 

4.6 Unit Layanan 

PT. Pegadaian menjamin keutuhan dan keamanan barang jaminan yang 

dijadikan jaminan Unit Layanan Pegadaian, maka  PT.  Pegadaian menetapkan 

biaya administrasi yang akan dibebankan pada Rahin/nasabah untuk biaya 

operasional yang digunakan dalam pemeliharaan barang jaminan tersebut. 
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Tabel 4.3 Biaya Administrasi 

Golongan Uang Pinjaman Jangka 

Waktu 
Biaya Adm 

A 

B 

C 

 

 

D 

Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000 

Rp. 151.000 s/d Rp. 500.000 

Rp. 501.000 s/d Rp. 5.000.000 

Rp.5.001.000 s/d Rp.10.000.000 

Rp.10.001.000s/d Rp.20.000.000 

Diatas Rp. 20.000.000 

4 Bulan 

4 Bulan 

4 Bulan 

4 Bulan 

4 Bulan 

4 Bulan 

Rp.  3.000 

Rp.  8.000 

Rp.  15.000 

Rp.  25.000 

Rp.  40.000 

Rp.  100.000 

Sumber: Ketentuan PT. Pegadaian  

Keterangan Tabel: 

1. Apabila  nasabah meminjam uang diatas 20.000 s/d 150.000     

dikenakan biaya Adm 3.000, lama jangka waktu pinjaman 4 bulan 

termasuk dalam golongan A 

2.   Apabila nasabah meminjam uang diatas 151.000 s/d 500.000      

dikenakan biaya Adm 8.000, lama jangka waktu pinjaman 4 bulan 

termasuk dalam golongan B 

3.    Apabila nasabah meminjam uang diatas 501.000 s/d 20.000.000 

dikenakan biaya Adm 15.000, 5.001.000 s/d 10.000.000 dikenakan 

biaya Adm 25.000, 10.001.000 dikenakan biaya Adm 40.000 termasuk 

dalam golongan C  

4.  Apabila nasabah meminjam uang diatas  20.000.000 dikenakan biaya 

Adm 100.000  termasuk dalam golongan D 

 

4.7  Ketentuan Pemberian dan Pclunasan Pinjaman pada PT. Pegadaian   

Syariah Cabang Subrantas Pckanbaru 

 

a. Prosedur Pemberian Pinjaman Rahn 

1) Rahin/nasabah datang ke Lembaga Pegadaian Cabang Syariah dengan 
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membawa barang jaminan berupa emas, alat-alat elektronik maupun 

BPKB kendaraan sepeda motor atau kendaraan lainnya yang dapat 

dijadikan jaminan serta membawa bukti identitas diri yang masih 

berlaku seperti SIM, KTP dan lainnya untuk mendapatkan uang 

pinjaman sebesar harga jaminan yang diagunkan setelah ditaksir oleh 

petugas penaksir. 

2) Rahin mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FIT), 

menyerahkan FPP yang telah diisi dengan rnelampirkan foto copy 

KTP/identitas lain serta barang jaminan yang dijaminkan kepada 

petugas penaksir. 

3) Penaksir menerima FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dengan 

lampiran KTP / identitas lainnya beserta barang jaminan, memeriksa 

kebenaran pengisian FPP, menandatangani FPP (pada badan dan 

kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan barang jaminan dari Rahin. 

1) Menyerahkan kitir FPP kepada Rahin. 

2) Penaksir menentukan nilai barang jaminan sesuai dengan ketentuan 

dan surat edaran yang berlaku. 

3) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang dapat 

diberikan kepada Rahin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4) Penaksir mengisi/menulis dan menandatangani Surat Bukti Rahn 

(SBR) rangkap dua sesuai kewenangan, merobek kitir(kertas) 

bagian dalam dan luar SBR dilipat, kitir bagian luar untuk nomor 

barang jaminan dan kitir bagian dalam untuk arsip sementara. 
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5) Penaksir menyerahkan SBR asli dan badan SBR asli kepada kasir. 

6) Rahin menyerahkan kitir FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) 

kepada kasir. 

7) Kasir mencocokkan Surat Bukti Rahn (SBR) tersebut dengan kitir 

(kertas) FPP yang diserahkan untuk Rahin, menyiapkan dan 

melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang 

tercantum pada SBR. 

8) Rahin menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan dwilipat 

yang diserahkan pleb kasir, menerima sejumlah uang dan surat 

bukti rahn (SBR) asli. 

b.  Prosedur Pelunasan Pinjaman Rahn 

1) Rahin menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli. 

2) Kasir memeriksa, keabsahan Surat Bukti Rahn (SBR) yang 

diterima. 

3) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh Rahin, 

yaitu pokok pinjaman dan tarif jasa simpan. 

4) Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan 

jumlah uang yang harus dibayar. 

5) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan kepada Rahin 

sebagai tanda bukti pelunasan. Membutuhkan cap lunas, tanggal 

dan paraf Surat Bukti Rahn (SBR) yang dilunasi. 

6) Bagian gudang menerima kitir Surat Bukti Rahn (SBR), 

memeriksa cap lunas, tanggal dan paraf kasir. 
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7) Rahin menerima kitir asli sebagai tanda bukti pengambilan barang 

jaminan. 

8) Rahin mengambil barang jaminan, petugas mencocokkan kitir 

Surat Bukti Rahn (SBR) dengan kitir SBR yang menempel 

dibarang jaminan. Menyerahkan barang jaminan kepada Rahin 

dengan cara mencocokkan kitir SBR, apabila telah cocok barang 

jaminan diberikan kepada Rahin. 

 

4.8 Akad Perjanjian Gadai 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana 

tercantum pada saat buku Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: 

a. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam 

Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Pemutus 

Marhun Bih (KPM)-nya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas 

nama serta kepentingan Cabang Pegadaian Syariah (CPS). Untuk 

selanjutnya disebut sebagai “Murtahin/Penerima Gadai” 

b. Rahin/Pemberi Gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum 

dalam Surat Bukti Rahn. 

Sebelumnya para. pihak menerangkan bahwa Rahn membutuhkan 

pinjaman dana dari Murtahin, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana 

tersebut, Rahin menggadaikan harta miliknya yang sah (Marhun) secara 

sukarela kepada Murtahin. 

Untuk maksud tersebut, para pihak mernbuat dan menandatangani 

akad ini dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. Rahin dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari Murtahin 

sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana 

tercantum dalam Surat Bukti Rahn. 

2. Murtahin dengan ini mengakui telah menerima barang milik Rahin 

yang digadaikan kepada Murtahin (Marhun), dan karenanya Murtahin 

berkewajiban mengembalikannya pada saat Rahin telah melunasi 

pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. 

3. Atas transaksi Rahn tersebut diatas, Rahn dikenakan biaya administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan Rahn tidak melunasi 

kewajiban-kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka Rahn 

dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak 

dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang Marhun yang 

berada dalam kekuasaan Murtahin guna pelunasan pembayaran 

kewajiban- kewajiban tersebut. 

Dalam hal hasil penjualan/Lelang Marhun/penerima gadai tidak 

mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban Rahin/nasabah, maka 

Rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada Murtahin sejumlah 

kekurangannya. 

5. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan Marhun (harta yang di 

rahn kan) , maka Rahin (nasabah) berhak menerima kelebihan tersebut 

dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan 

penjualan Marhun, Rahin tidak mengambil kelebihan tersebut, maka 



 63 

dengan ini Rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut 

sebagai Shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin. 

6. Apabila Marhun tersebut tidak baik dijual/dilelang, maka Rahin 

menyetujui pembelian Marhun tersebut oleh Murtahin minimal sebesar 

harga taksiran Marhun. 

7. Segala sengketa yang timbul yang ada hubugannya dengan Akad ini 

yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan 

melalui Badan Arbritase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan 

BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat. 

8. Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak 

ditandatangani. 

Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak diperkenankan 

menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, 

PT. Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut : 

a. Modal sendiri 

b. Penyertaan modal pemerintah 

c. Pinjaman jangka pendek dari perbankan 

d. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank 

Indonesia. 

e. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. 

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, 

pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari 
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sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini seluruh 

kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan 

kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak 

ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah 

melakukan kerja sama dengan Bank Syariah sebagai Fundernya, kedepan 

Pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan 

syariah lain untuk memback up modal kerja. (Andri Soemitra, 2010,hal 

398) 

 

4.9  Prosedur dan Persyaratan Pemberian Pinjaman 

Adapun prosedur pemberian pinjaman (marhun Bih) dilakukan melalui 

tahapan berikut : 

a. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn. 

b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan 

fotocopi; identitas serta barang jaminan ke loket. 

c. Petugas pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan. 

d. Besarnya pinjaman / marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran 

marhun. 

e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad 

dan menerima uang pinjaman. (Andri Soemitra,2010,hal 399) 

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai 

syariah dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 : Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi 

Golongan 

Marhun Bih 
Plafon Marhun Bih (Rp) 

Biaya 

Administrasi 

(Rp) 

A 20.000 150.000 1.000 

B 151.000 500.000 5.000 

C 501.000 1.000.000 8.000 

D 1.005.000 5.000.000 16.000 

E 5.010.000 10.000.000 25.000 

F 10.050.000 20.000.000 40.000 

G 20.100.000 50.000.000 50.000 

H 50.100.000 200.000.000 60.000 

 Sumber : Andri Soemitra, 2010, hal 399 

Keterangan: 

1. A. apabila golongan marhun Bih 20.000 s/d 150.000 biaya adm Rp. 1000 

2. B. apabila golongan marhun Bih 151.000 s/d 500.000 biaya adm RP. 5.000 

3. C.apabila golongan marhun Bih 501.000 s/d 1000.000 biaya Adm 

Rp.8.000 

4. D.apabila golongan marhun Bih 1.005.000 s/d 5.000.000 biaya adm Rp 

16.000 

5. E.apabila golongan marhun Bih 5.010.000 s/d 10.000.000 biaya adm Rp 

25.000 

6. F. apabila golongan marhun Bih 10.050.000 s/d 20.000.000 biaya adm Rp 

40.000 

7. G. apabila golongan marhun Bih 20.100.000 s/d 50.000.000 biaya adm Rp 

50.000 

8. H. apabila golongan marhun Bih 50.100.000 s/d 200.000.000 biaya adm 

Rp 60.000  
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Tabel 4.5 : Tarif Ijarah (Jasa simpan) 

No Jenis Marhun Perhitungan Tarif 

1 Emas, Berlian Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10 

2 Elektronik Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10 

3 Kendaraan Bermotor Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10 

Sumber : Andri Soemitra, 2010, hal 400 

Keterangan tabel 

1. Apabila jenis marhun Emas atau Berlian cara tarif perhitungannya 

Taksiran Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10 hari. 

2. Apabila jenis marhun Elektronik cara tarif perhitungannya Taksiran        

Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10 hari. 

3. Apabila jenis marhun Kendaraan bermotor cara tarif perhitungannya 

Taksiran Rp 10.000 x 90 x jangka waktu/10 hari.  

Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/marhun,Tarif 

ijarah dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari,Sebagai 

simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dangan 

nilai taksiran Rp 10.000.000, maka marhun bih maksimum yang dapat 

diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90x taksiran). Maka, 

besarnya Ijarah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah : 

10.000.000,-/10.000,-/ x Rp 85 x 10/10 = Rp 85.000,-. Jika nasabah 

menggunakan Marhun Bih selama 25 hari, maka besar Ijarah adalah Rp 

255.000 (Rp 85.000 x 3). Ijarah dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau 

memperpanjang Marhun Bih. 
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Tabel 4.6 : Ketentuan Pegadaian 

GOL Marhun Bih 

Pembuat

an 

Marhun 

Tarif 

ADM 

TARIF IJARAH PERSEN 

Emas 

Elek

tro-

nik 

Kenda

-raan 
Emas 

Elek

tro-

nik 

Kenda

raan 

A 50.000    -   500.000 10.000 2.000 45 45 45 95% 95% 95% 

B1 550.000  - 1.000.000 50.000 8.000 71 72 73 92% 92% 92% 

B2 1.050.000 - 2.500.000 50.000 15.000 71 72 73 92% 92% 92% 

B3 2.550.000 - 5.000.000 50.000 25.000 71 72 73 92% 92% 92% 

C1 5.100.000 - 10.000.000 100.000 40.000 71 72 73 92% 92% 92% 

C2 10.100.000 - 

15.000.000 

100.000 60.000 71 72 73 92% 92% 92% 

C3 15.100.000 - 

20.000.000 

100.000 80.000 71 72 73 92% 92% 92% 

D 20.100.000   ke atas 100.000 100.00

0 

62 65 70 93% 93% 93% 

Sumber: Ketentuan PT. Pegadaian  

Keterangan tabel: 

1. Gol A apabila Marhun Bih 50.000 s/d 500.000 maka pembuatan 

marhunnya 10.000 tarif adm nya 2.000 tarif ijarah emas 45,elektronik 

45,kendaraan 45 dan persentasenya emas 95%,elektronik 95%, kendaraan 

95%. 

2. Gol B1 apabila marhun Bih 550.000 s/d 1.000.000 maka pembuatan 

marhunnya 50.000 tarif adm nya 8.000 tarif ijarah emas 71, elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 

3. Gol B2 apabila marhun Bih 1.050.000 s/d 2.500.000 maka pembuatan 

marhunnya 50.000 tarif adm nya 15.000 tarif ijarah emas 71, elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 
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4. Gol B3 apabila marhun Bih 2.550.000 s/d 5.000.000 maka pembuatan 

marhunnya 50.000 tarif adm nya 25.000 tarif ijarah emas 71, elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 

5. Gol C1 apabila marhun Bih 5.100.000 s/d 10.000.000 maka pembuatan 

marhunnya 100.000 tarif adm nya 40.000 tarif ijarah emas 71, elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 

6. Gol C2 apabila marhun Bih 5.100.000 s/d 15.000.000 maka pembuatan 

marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 71,elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 

7. Gol C3 apabila marhun Bih 15.100.000 s/d 20.000.000 maka pembuatan 

marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 71, elektronik 

72,kendaraan 73 dan persentasenya emas 92%,elektronik 92%, kendaraan 

92%. 

8. Gol C3 apabila marhun Bih 20.100.000 ke aatas maka pembuatan 

marhunnya 100.000 tarif adm nya 60.000 tarif ijarah emas 62, elektronik 

65,kendaraan 70 dan persentasenya emas 93%,elektronik 93%, kendaraan 

93%. 

Untuk melihat berapa pinjaman yang dapat diiberikan harus melihat pada 

harga karatase emas pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.7 : HPP (Harga Pokok Penjualan) Emas 

NO KARATASE HARGA/g 

1 24 480.000 

2 23 460.000 

3 22 440.000 

4 21 420.000 

5 20 400.000 

6 19 380.000 

7 18 360.000 

8 17 340.000 

9 16 320.000 

10 15 300.000 

11 14 280.000 

Sumber: Ketentuan PT. Pegadaian yang berlaku. 

Keterangan Tabel 

1. Apabila karatase emas 24 maka harga per gram 480.000 

2. Apabila karatase emas 23 maka harga per gram 460.000 

3. Apabila karatase emas 22 maka harga per gram 440.000 

4. Apabila karatase emas 21 maka harga per gram 420.000 

5. Apabila karatase emas 20 maka harga per gram 400.000 

6. Apabila karatase emas 19 maka harga per gram 380.000 

7. Apabila karatase emas 18 maka harga per gram 360.000 

8. Apabila karatase emas 17 maka harga per gram 340.000 

9. Apabila karatase emas 16 maka harga per gram 320.000 

10. Apabila karatase emas 15 maka harga per gram 300.000 

11. Apabila karatase emas 14 maka harga per gram 280.000 

Contoh : 

Sebagai simulasi, misalnya pada tanggal 1 januari 2012 nasabah mengadaikan 

barang  berupa emas dengan berat 10 g dengan Hpp emas 24 karat @ 480.000, 



 70 

Persentase gadai emas 92%, Tarif  ijarah untuk emas 71, Pada tanggal 29 januari 

2012 pihak nasabah membayar pinjaman tersebut ,  maka besar  pinjamannya dan 

tarif  ijarahnya sebagai berikut :  

Gadai Emas = Berat 10 g  Karat 24 karat 

Taksiran : 

Taksiran harga karatase x berat Emas(gram) 

  = Rp. 480.000 x 10 g 

  = Rp. 4.800.000 

Pinjaman yang harus dipinjam:   92% x Rp. 4.800.000 

     = Rp. 4.416.000 Pembulatan (50.000) 

     = Rp. 4.450.000 

Ijaroh 

Merupakan jasa simpan untuk 10 hari dapat diketahui dari perhitungan di bawah 

ini: 

 = 71/10.000 x Rp. 4.800.000 

 = Rp. 34.080 

 = Rp. 34.100 (per 10 hari) 

 Lama pinjam yang dihitung dari 1/1 – 29/1 adalah 29 hari maka tarif 

ijarohnya tetap dihitung per 10 hari yaitu menjadi 30 hari, Jadi  ijaroh untuk 30 

hari sebagai berikut:  

 =30 :10 x Rp. 34.100 

 = Rp. 102.300 

Jadi nasabah harus membayar pinjaman sebesar 
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Pinjaman     Rp. 4.450.000 

Ijaroh/Jasa simpannya  Rp.    102.300  + 

Jumlah yang Harus Dibayar Rp.  4.552.300 

 Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila sampai 

dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses 

kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan 

ketentuan : 

a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo 

pinjaman dan tidak diperbaharui; 

b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan 

kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, 

maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank 

tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut). (Andri, 2010, 403-404) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


